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แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ที่ 3/63 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพ่ือให้ได้โจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกที่สุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค์ ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศกึษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบครัง้ต่อๆ ไป 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปล่ียนแปลงไป ค ำตอบจะเปล่ียนแปลงไปด้วย 
กำรเขียนค ำตอบ  
เป็นตัวอย่ำงกำรเขียนค ำตอบข้อสอบอัตนัย ในแนวทำงหน่ึงเท่ำนัน้ 
ท่ำนอำจเขียนค ำตอบในแนวทำงอ่ืนๆ ได้ตำมควำมถนัด โดยควรพิจำรณำจำกประเด็นและขอบเขตของค ำถำม 
ประกอบน ำ้หนักคะแนนที่โจทย์ให้ 
ข้อ 1 (3/63) 
 บริษัทไทยแจแปนจ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย โดยมีนิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้น 70%  
 บริษัทไทยแจแปนจ ำกัด ประกอบธรุกิจ ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ และ ให้เช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  
 ค ำถำม 
 1. บริษัทไทยแจแปนจ ำกัด เป็นคนตำ่งด้ำว หรือไม ่(2 คะแนน) 
 2. กำรประกอบธรุกิจในแตล่ะประเภท จะต้องขออนญุำตในกำรประกอบธรุกิจ หรือไม ่เพรำะเหตใุด (5 คะแนน) 
 3. หำกเป็นธรุกิจท่ีต้องขออนญุำต จะต้องขออนญุำตตอ่ใคร (1 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ. กำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำวฯ ม.4 – ม.8 บญัชี 3 (21) 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทไทยแจแปนจ ำกดั เป็นคนตำ่งด้ำว หรือไม ่
  - นิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นคนตำ่งด้ำว เน่ืองจำกเป็นนิตบิคุคลท่ีไมไ่ด้จดทะบียนในประเทศไทย 
  - นิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ถ้ำหำกมีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แตค่ร่ึงหนึ่งถือโดยคนตำ่งด้ำว จะท ำให้นิตบิคุคลท่ี   
                จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถำนะเป็นคนตำ่งด้ำว 
        - บริษัทไทยแจแปนจ ำกดั จดทะเบียนในประเทศไทย แตมี่ คนตำ่งด้ำว (นิตบิคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น)  
                ถือหุ้นในบริษัทฯ 70% ดงันัน้ บริษัทไทยแจแปนจ ำกดั จึงมีสถำนะเป็นคนตำ่งด้ำว 
 2. กำรประกอบธรุกิจในแตล่ะประเภท จะต้องขออนญุำตในกำรประกอบธรุกิจ หรือไม่  
  2.1 ธรุกิจผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นประเภทธรุกิจท่ีไมจ่ัดอยู่ในบญัชีท้ำย พรบ.ฯ ดงันัน้ กำรท่ี บริษัทไทยแจแปนจ ำกัด 
(คนตำ่งด้ำว) ประกอบธรุกิจผลติเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ บริษัทฯ จึงสำมำรถประกอบธรุกิจได้ โดยไมต้่องขออนญุำต 
  2.2 ธรุกิจให้เช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นประเภทธรุกิจบริกำรอ่ืน ท่ีจดัอยู่ในบญัชีท้ำย พรบ.ฯ (บญัชี 3 ประเภทธุรกิจท่ี
คนไทยยงัไมมี่ควำมพร้อมท่ีจะแขง่ขนัในกำรประกอบกิจกำรกับคนตำ่งด้ำว) ดงันัน้กำรท่ี บริษัทไทยแจแปนจ ำกดั (คนตำ่งด้ำว) 
ประกอบธรุกิจให้เช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตและได้รับอนญุำตก่อนบริษัทฯ จึงสำมำรถประกอบธรุกิจได้ 
 3. หำกเป็นธรุกิจท่ีต้องขออนญุำต จะต้องขออนญุำตตอ่ใคร 
  - กำรประกอบธุรกิจให้เช่ำซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ จัดอยู่ในบัญชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ บริษัทฯ จะต้องขออนุญำตและได้รับ
อนญุำตจำก อธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำว 

โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (3/63)  
 ตำม พรบ. กำรบญัชี พ.ศ.2543 บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 เป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชีหรือไม ่ เร่ิมท ำบญัชีเม่ือใด และจะต้องมีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินหรือไม ่โดยอ้ำงอิงหลกักฎหมำยและให้เหตผุลประกอบ  
 1. ABC corporation นิติบุคคลจดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  เ ม่ือวันท่ี 8 เมษำยน 2563 ได้เข้ำมำประกอบธุรกิจ                     
ในประเทศไทยโดยได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2542                       
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2563 (5 คะแนน) 
 2. ห้ำงหุ้ นส่วน กขค จ ำกัด จดทะบียนจัดตัง้เม่ือวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2563 มีหุ้ นส่วน 3 คน ลงหุ้ นคนละ 2 ล้ำนบำท                      
ห้ำงฯ มีทรัพย์สนิรวม 5 ล้ำนบำท และมีรำยได้รวม 10 ล้ำนบำท (5 คะแนน) 
 3. ร้ำนเสริมสวยสดุสวย จดทะเบียนพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2563 (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. กำรบญัชีฯ ม.8, ม.9 และ ม.11 
 - กฎกระทรวงฯ วำ่ด้วยกำรยกเว้นไมต้่องจดัให้งบกำรเงินได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีฯ 
 แนวค ำตอบ 
 1. ABC corporation เป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
  - ABC corporation นิตบิคุคลจดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศท่ีประกอบ
ธรุกิจในประเทศไทย ดงันัน้ ABC corporation จึงเป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ตำมกฎหมำยไทย 
  - เน่ืองจำก ABC corporation เป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดงันัน้ 
ABC corporation จะต้องเร่ิมท ำบัญชีนับแต่วันท่ีได้เร่ิมต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย กล่ำวคือ  เร่ิมท ำบัญชีในวันท่ี 7 
พฤษภำคม 
  - ABC corporation เป็นผู้ มีหน้ำท่ีจัดท ำบญัชีท่ีต้องจดัท ำงบกำรเงิน และจะต้องมีผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ดังกล่ำว ก่อนท่ีจะน ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนกลำงบัญชีหรือส ำนักงำนประจ ำท้องท่ี
ภำยใน 5 เดือนนบัแตว่นัท่ีปิดบญัชี 
 2. ห้ำงหุ้นสว่น กขค จ ำกดั 
  - ห้ำงหุ้นส่วน กขค จ ำกัด เป็นห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ดงันัน้ ห้ำงหุ้นส่วน กขค จ ำกัด                
จึงเป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี 
    - ห้ำงหุ้นส่วน กขค จ ำกัด จะต้องเร่ิมท ำบญัชี นับแต่วนัท่ีห้ำงฯ ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย 
กลำ่วคือ เร่ิมท ำบญัชีในวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2563 
  - ห้ำงหุ้นสว่นจดทะเบียนท่ีจัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย เป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชีท่ีต้องจัดท ำงบกำรเงิน และจะต้องมี
ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ก่อนท่ีจ ำน ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนกลำงบญัชีหรือ
ส ำนกังำนประจ ำท้องท่ีภำยใน 5 เดือนนบัแตว่นัท่ีปิดบญัชี  
  - เว้นแต่ ในรอบบญัชีของห้ำงฯ ท่ีมีทุนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท  ทรัพย์สินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท รำยได้ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท 
งบกำรเงินของห้ำงฯ จะได้รับยกเว้น ไมต้่องมีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน ก็ได้ 
  - ห้ำงฯ มีหุ้นสว่น 3 คน ลงหุ้นคนละ 2 ล้ำนบำท ห้ำงฯ จึงมีทนุจ ำนวน 6 ล้ำนบำท ซึ่งไมเ่ข้ำข้อยกเว้นดงักลำ่ว ดงันัน้ 
ห้ำงหุ้นสว่น กขค จ ำกดั จะต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของห้ำงฯ ด้วย 
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 3. ร้ำนเสริมสวยสดุสวย 
  - ร้ำนเสริมสวยสดุสวย ไม่มีสถำนะเป็นนิติบุคคล แม้ว่ำ ร้ำนเสริมสวยสดุสวย จะได้จดทะเบียนพำณิชย์ ก็เป็นกำร
ควบคมุกำรประกอบกิจกำรค้ำตำมท่ีกระทรวงพำณิชย์ก ำหนดไว้ เท่ำนัน้ 
  - ร้ำนเสริมสวยสุดสวย เป็นกำรประกอบธุรกิจในฐำนะบุคคลธร รมดำ ซึ่งกฎหมำยไม่ได้ก ำหนดให้ เป็น                                       
ผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี 
  - ดงันัน้ ร้ำนเสริมสวยสดุสวย ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องจดัท ำบญัชี และไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องจดัท ำงบกำรเงิน จึงไมมี่วนัท่ี  
ต้องเร่ิมจดัท ำบญัชี และไมต้่องจดัให้มีผู้สอบบญัชีรับอนญุำตตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน แต่อย่ำงใด 
หมำยเหต ุ
ประเดน็ค ำถำมท่ี 1  
 - หำกข้อเท็จจ ริงปรำกฎว่ำ ABC corporation เ ข้ำมำประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในวันท่ี  8 เมษำยน 2563                           
(ประกอบธุรกิจก่อนวันท่ีได้รับใบอนุญำต 7 พฤษภำคม 2563) ค ำตอบเก่ียวกับ วันเร่ิมท ำบัญชีของ ABC corporation                         
จะต้องเปล่ียนเป็น ในวนัท่ี 8 เมษำยน 2563 
 ส ำหรับ ควำมรับผิด ตำม พรบ.ฯ ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีต้องแยกกำร
พจิำรณำออกจำกกนั 

โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com  
PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (3/63)  
 บริษัท A จ ำกดั มีนำย ก นำย ข และนำย ค เป็นผู้ถือหุ้นๆ คนละ 500 หุ้น บริษัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทนุ ตอ่มำ นำย ก 
กรรมกำรบริษัทฯ ได้ถกูศำลล้มละลำยมีค ำสัง่ให้พทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด  
 บริษัท B จ ำกดั มีนำย ง นำย จ และนำย ฉ เป็นผู้ถือหุ้นๆ คนละ 500 หุ้น บริษัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดีมีก ำไรมำก 
 บริษัท A จ ำกดั และบริษัท B จ ำกดั ได้มีมตใิห้ควบเข้ำด้วยกนั เป็นบริษัท AB จ ำกดั  
 ในท่ีประชมุกำรควบบริษัท ได้มีมตแิละพจิำรณำในเร่ือง ดงันี ้
  (1) มีมต ิไมใ่ห้ บริษัท AB จ ำกดั รับภำระหนีข้อง บริษัท A จ ำกดั 
  (2) ผู้ ถือหุ้นเดิมในบริษัท A จ ำกัด ได้เสนอให้ ก ำหนดสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกัด ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท A และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท B จ ำกัด ถือหุ้นในสดัส่วนท่ีเท่ำกัน แต่ นำย ง นำย จ และนำย ฉ มีควำมเห็นแย้งไม่เห็น
ด้วยกบัข้อเสนอในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกดั โดยเห็นแย้งวำ่ พวกตนต้องได้สดัสว่นท่ีมำกกวำ่ 
 ค ำถำม 
 1. นำย ก ภำยหลงัจำกศำลมีค ำสัง่ให้พทิกัษ์ทรัพย์เดด็ขำด แตย่งัคงปฎิบตัหิน้ำท่ีตอ่ไปนัน้ ชอบด้วยกฎหมำย หรือไม ่ 
     (2 คะแนน)   
 2. กำรท่ี นำย ง นำย จ และนำย ฉ มีควำมเห็นแย้งไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกดั  
           โดยเห็นแย้งวำ่พวกตนต้องได้สดัสว่นท่ีมำกกวำ่นัน้ ถกูต้องตำมหลกักฎหมำย หรือไม ่(4 คะแนน)  
 3. ท่ีประชมุกำรควบบริษัท มีมตไิมใ่ห้ บริษัท AB จ ำกดั รับภำระหนีส้นิจำกบริษัท A จ ำกดั ขดัตอ่กฎหมำย หรือไม ่ 
           (4 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - ปพพ. ม.1154, ม.1242 – 1243   
 แนวค ำตอบ 
 1. นำย ก ภำยหลงัจำกศำลมีค ำสัง่ให้พทิกัษ์ทรัพย์เดด็ขำด  
  - ปพพ. ก ำหนดหลกักำรไว้วำ่ ถ้ำ กรรมกำรบริษัทจ ำกดั เป็นบคุคลล้มละลำย ให้ขำดจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
  - กำรท่ีศำลล้มละลำย มีค ำสัง่พทิกัษ์ทรัพย์ของนำย ก เดด็ขำด เป็นเพียงขัน้ตอนหนึ่งในคดีล้มละลำย ดงันัน้ นำย ก 
จึงยงัไมมี่สถำนะ เป็นบคุคลล้มละลำย 

  - นำย ก จึงยงัคงเป็นกรรมกำรบริษัทได้ตอ่ไป  
  - ดงันัน้กำรท่ี นำย ก ยังคงปฎิบตัิหน้ำท่ีต่อไปนัน้ แม้ว่ำศำลได้มีค ำสัง่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดแล้วนัน้ เป็นกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีท่ีชอบด้วยกฎหมำย แล้ว 
 2. กำรท่ี นำย ง นำย จ และนำย ฉ มีควำมเห็นแย้งไมเ่ห็นด้วย ในเร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้น 

  2.1 ปพพ. ก ำหนดหลกักำร ไว้วำ่  
  - บริษัทจ ำกัด ท่ีควบเข้ำด้วยกันนัน้ จ ำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทใหม่ ต้องเท่ำกับยอดรวมของทนุเรือนหุ้นเดมิ
ของบริษัทเดมิท่ีเข้ำควบกนั  
  2.2 จำกข้อมูลโจทย์ ไม่ปรำกฎเก่ียวกับมูลค่ำหุ้นของบริษ ทจ ำกัดท่ีจะควบเข้ำด้วยกัน ดังนัน้  เพ่ือให้ได้ค ำตอบท่ี
สมบรูณ์ จึงขอตัง้สมมตุฐิำนเป็น 2 กรณี ดงันี ้
  2.2.1 กรณี บริษัท A จ ำกดั และบริษัท B จ ำกดั มีมลูคำ่หุ้นเท่ำกนั 
   - ทนุเรือนหุ้นบริษัทใหมท่ี่เกิดจำกกำรควบ เท่ำกบั ยอดรวมของทนุเรือนหุ้นบริษัทเดมิท่ีควบเข้ำกนั 
  - กำรท่ี ท่ีประชมุกำรควบบริษัท ได้เสนอให้ ก ำหนดสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกดั ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น
เดมิของบริษัท A และผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท B จ ำกดั ถือหุ้นในสดัสว่นท่ีเท่ำกนั นัน้ ชอบด้วยกฎหมำยแล้ว 
 



5 
 

 

 
  - ทัง้นี ้เน่ืองจำก กำรควบรวมบริษัทจ ำกดัเข้ำกนั นัน้ ในเร่ืองของทนุพจิำรณำเฉพำะทนุท่ีแตล่ะบริษัทเดิม
ได้จดทะเบียนไว้ โดยไมน่ ำผลประกอบกำรมำพจิำรณำ ด้วย  
   - ในเม่ือจ ำนวนหุ้นและมลูค่ำหุ้นเดิม ของทัง้สองบริษัทท่ีควบเข้ำกนั มีจ ำนวนเท่ำกนั กำรก ำหนดสดัส่วน
กำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกดั ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท A และผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท B จ ำกดั ถือหุ้นในสดัสว่นท่ีเท่ำกนั นัน้ 
ย่อมเป็นกำรถกูต้องและเป็นธรรม แล้ว 
   - สรุปได้วำ่ ในกรณีท่ีทัง้สองบริษัทท่ีจะควบกนัมีจ ำนวนและมลูคำ่หุ้นท่ีเท่ำกัน ควำมเห็นแย้งของ นำย ง 
นำย จ และนำย ฉ ไมถ่กูต้องตำมหลกักฎหมำย 
  2.2.2 กรณี บริษัท A จ ำกดั และบริษัท B จ ำกดั มีมลูคำ่หุ้นท่ีไม่เท่ำกัน (สมมตุฐิำนว่ำ บริษัท A จ ำกดั หุ้นเดิมมี
มลูคำ่ 100 บำท และบริษัท B จ ำกดั หุ้นเดมิมีมลูคำ่ 200 บำท 
   - ทนุเรือนหุ้นบริษัทใหมท่ี่เกิดจำกกำรควบ เท่ำกบั ยอดรวมของทนุเรือนหุ้นบริษัทเดมิท่ีควบเข้ำกนั  
   - ทนุเรือนหุ้นของบริษัท A จ ำกดั มีทนุรวมทัง้สิน้ 1,500 หุ้นๆ ละ 100 บำท เป็นเงินทนุ 150,000 บำท 
   - ทนุเรือนหุ้นของบริษัท B จ ำกดั มีทนุรวมทัง้สิน้ 1,500 หุ้นๆ ละ 200 บำท เป็นเงินทนุ 300,000 บำท แต่
ในกำรควบรวมกันเป็นบริษัทใหม่นัน้ หุ้นของบริษัทใหม่จะต้องมีมลูค่ำเท่ำกันเสมอ ดงันัน้ ทุนเรือนหุ้นของบริษัท B จ ำกัด 
จะต้องแปลงจ ำนวนและมลูคำ่หุ้นเป็น มีทนุรวมทัง้สิน้ 3,000 หุ้นๆ ละ 100 บำท เป็นเงิน 300,000 บำท   
   - ดงันัน้ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทใหม่ (บริษัท AB จ ำกัด) มีทุนรวมทัง้สิน้ 4,500 หุ้นๆ ละ 100 บำท เป็น
เงินทนุทัง้สิน้ 450,000 บำท  
  - กำรท่ี นำย ง นำย จ และนำย ฉ มีควำมเห็นแย้งไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชมุกำรควบบริษัท ท่ีอนุมตัิใน
เร่ืองสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท AB จ ำกดั วำ่ พวกตนต้องได้สดัสว่นท่ีมำกกวำ่ นัน้ ถกูต้องตำมหลกักฎหมำย แล้ว  
  - โดยท่ีประชมุกำรควบบริษัท ควรก ำหนดสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทใหม ่(บริษัท AB จ ำกดั) ดงันี ้ 
  - นำย ก นำย ข นำย ค ถือหุ้นรวมกนั 1 ใน 3 สว่น จ ำนวน 1,500 หุ้น เป็นเงิน 150,000 บำท 
  - นำย ง นำย จ นำย ฉ ถือหุ้นรวมกนั 2 ใน 3 สว่น จ ำนวน 3,000 หุ้น เป็นเงิน 300,000 บำท 
  - สรุปได้ว่ำ ในกรณีท่ีทัง้สองบริษัทท่ีจะควบกันมีจ ำนวนหุ้ นท่ีเท่ำกัน แต่บริษัท B จ ำกัดมีมูลค่ำหุ้ น
มำกกวำ่บริษัท A จ ำกดั ควำมเห็นแย้งของ นำย ง นำย จ และนำย ฉ ถกูต้องตำมหลกักฎหมำย แล้ว 
 3. กำรท่ี ท่ีประชมุกำรควบบริษัท มีมตไิมใ่ห้ บริษัท AB จ ำกดั รับภำระหนีส้นิจำก บริษัท A จ ำกดั 
  3.1 ปพพ. ก ำหนดหลกักำร ไว้วำ่  
  - บริษัทใหมจ่ำกกำรควบ ย่อมได้ทัง้สทิธิและควำมรับผดิท่ีมีอยู่เดมิของแตล่ะบริษัท ท่ีควบเข้ำกนั 
  3.2 จำกข้อมลูโจทย์ สทิธิและควำมรับผดิท่ีมีอยู่เดมิของแตล่ะบริษัท ท่ีควบเข้ำกนั ดงันี ้
  - บริษัท A จ ำกดั มีทนุเรือนหุ้น 150,000 บำท แต ่มีผลประกอบกำรขำดทนุ 
   - บริษัท B จ ำกดั มีทนุเรือนหุ้น 300,000 บำท และ มีผลประกอบกำรท่ีดีมีก ำไรมำก 
  - ดงันัน้ บริษัทใหมจ่ำกกำรควบ (บริษัท AB จ ำกดั) จะต้องรับเอำทัง้สทิธิและควำมรับผิดทัง้ของ บริษัท A จ ำกดั 
และบริษัท B จ ำกดั เป็นสทิธิและควำมรับผดิของ บริษัท AB จ ำกดั  
  - กำรท่ี ท่ีประชุมกำรควบบริษัท มีมติไม่ให้บริษัท AB จ ำกัด รับภำระหนีจ้ำกบริษัท A จ ำกัด นัน้ จึงเป็นมติท่ี                   
ขดัตอ่กฎหมำย 

       โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง www.cpa-law1.com  

PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (3/63) 
 นำยสม รักศกัดิ ์เป็นกรรมกำร บริษัทภเูขำจ ำกดั และ บริษัทสำยน ำ้จ ำกดั (มหำชน) 
 บริษัท ทัง้ 2  มีผลขำดทนุสะสมจ ำนวนมำก ตัง้แตปี่ 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  
 นำยสมฯ จึงได้โน้มน้ำวให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละบริษัท ให้มีกำรเพิม่ทนุของบริษัททัง้สอง บริษัทๆ ละ 5,000,000 บำท โดยเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิทัง้หมด 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 5 บำท  
 ค ำถำม 
 ให้ท่ำนอธิบำยว่ำ ทัง้สองบริษัท จะสำมำรถด ำเนินกำรตำมท่ี นำยสมฯ เสนอ ได้หรือไม ่อย่ำงไร 
 โดยท่ำนสำมำรถเสนอแนวทำงตำมหลกักฎหมำย เพ่ือให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี นำยสมฯ ได้เสนอไว้ได้ 
 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 1. บริษัทภเูขำจ ำกดั ทนุจดทะเบียน 5,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท เรียกช ำระแล้วเตม็มลูคำ่ (5 คะแนน) 
 2. บริษัทสำยน ำ้จ ำกดั (มหำชน) ทนุจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท ทนุช ำระแล้วครบตำมท่ีจดทะเบียน  
           (5 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - ปพพ. ม.1220, ม.1222 ม.1096, ม.1145, ม.1105 และ ม.1117 
 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ ม.136, ม,137 ม.50 และ ม.52 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทภเูขำจ ำกดั 
  1.1 หลกักฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง (ปพพ.) 
  - บริษัทจ ำกดั สำมำรถเพิม่ทนุได้ โดยมตพิเิศษของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 - หุ้นท่ีออกใหม ่ต้องเสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นเดมิ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่  
 - โดยกำรเสนอขำย ต้องท ำเป็นหนงัสือ ระบจุ ำนวนท่ีเขำสำมำรถจะซือ้ได้ และก ำหนดวนัตอบรับ แจ้งเง่ือนไขว่ำ  
                       หำกไมต่อบรับตำมก ำหนด แสดงวำ่ไม่รับซือ้    
 - หำกพ้นก ำหนดวนัตอบรับ หรือผู้ ถือหุ้นแจ้งกลบัวำ่ไม่รับซือ้ จะขำยหุ้นนัน้ให้แก่ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ หรือกรรมกำร 
   จะรับซือ้ไว้เองก็ได้ 
 - หุ้นท่ีเพิม่ขึน้จำกกำรเพิ่มทนุ จะต้องมีมลูค่ำเท่ำกบัหุ้นเดมิ 
 - กำรเสนอขำยหุ้นต ่ำกวำ่มลูคำ่ ไมส่ำมำรถท ำได้ 
 - กำรแก้ไขเก่ียวกบัมลูคำ่หุ้นสำมำรถท ำได้ โดยกำรมีมตพิเิศษแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ 
  1.2 ค ำตอบ 
   (1) กำรเพิม่ทนุ และกำรขำยหุ้นเพิม่ทนุตำมท่ี นำยสมฯ เสนอ 
   - บริษัทภูเขำจ ำกดั ทุนจดทะเบียน 5,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท เรียกช ำระแล้วเตม็มลูค่ำ บริษัทฯ
สำมำรถท่ีจะเพิม่ทนุของบริษัทได้ โดยมตพิเิศษของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
   - มลูคำ่หุ้นเพิม่ทนุ จะต้องมีมลูคำ่เท่ำกบัมลูคำ่หุ้นเดมิของบริษัท คือ หุ้นละ 10 บำท ด้วย 
    - บริษัทฯ จะต้องขำยหุ้นเพิม่ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ เท่ำนัน้ (โดยเป็นไปตำมหลกักฎหมำยข้ำงต้น) 
   - บริษัทฯ ไมส่ำมำรถเสนอขำยหุ้นต ่ำกวำ่มลูคำ่ (5 บำทตอ่หุ้น) ได้  
   - สรุปได้วำ่ บริษัทภเูขำจ ำกดั จะด ำเนินกำรเพิ่มทุนและเสนอขำยตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ แตจ่ะเสนอขำยหุ้นเพิ่ม
ทนุในรำคำท่ีต ่ำกวำ่มลูคำ่ในรำคำ 5 บำท ตอ่หุ้น ตำมข้อเสนอของ นำยสมฯ นัน้ ไมส่ำมำรถกระท ำได้ เน่ืองจำกขดัตอ่ ปพพ. 
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  (2) แนวทำงตำมหลกักฎหมำย เพ่ือให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี นำยสมฯ ได้เสนอไว้ได้ 
   - แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำก บริษัทภูเขำจ ำกัด ได้มีมติพิเศษของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้แก้ไขมูลค่ำหุ้ นของ
บริษัทฯ ทัง้หมดให้ลดลงเหลือ 5 บำทตอ่หุ้น (1 หุ้นเดมิมลูคำ่ 10 บำท  เป็น 2 หุ้นใหมม่ลูคำ่หุ้นละ 5 บำท) แล้ว 
   - บริษัทฯ ก็สำมำรถท่ีจะเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยมติพิเศษของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  แล้วเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุ
ตอ่ผู้ถือหุ้นเดมิ (โดยเป็นไปตำมหลกักฎหมำยข้ำงต้น) ในรำคำเท่ำกบัมลูคำ่ใหม ่คือ 5 บำทตอ่หุ้น  
   - สรุปได้ว่ำ บริษัทภูเขำจ ำกัด จะสำมำรถด ำเนินกำรเพิ่มทุน และเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ ถือหุ้ นเดิมใน
รำคำ 5 บำทตอ่หุ้น ตำมท่ี นำยสมฯ เสนอ ได้ ตอ่เม่ือบริษัทฯ ได้มีกำรแก้ไขมลูคำ่หุ้นจำกเดิม 10 บำท ให้เหลือ 5 บำท เสียก่อน 
ตำมวธีิกำรท่ีได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 
 2. บริษัทสำยน ำ้จ ำกดั (มหำชน) 
  2.1 หลกักฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง (พรบ.บริษัทมหำชนจ ำกดัฯ) 
  - บริษัทมหำชนจ ำกดั สำมำรถเพิม่ทนุได้ โดยมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 3/4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุ 
                       และมีสทิธิออกเสียง 
 - หุ้นท่ีเพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ทนุ จะต้องมีมลูคำ่เท่ำกบัหุ้นเดมิ 
 - กำรเพิม่ทนุ บริษัทเพิม่ทนุได้โดยกำรออกหุ้นใหมเ่พิม่ ภำยใต้เง่ือนไข หุ้นทัง้หมดได้จ ำหน่ำยหมดแล้ว 
                        เว้นแต ่หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ี รองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือ ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 
 - กำรเสนอขำยหุ้น จำกกำรเพิม่ทนุ สำมำรถเสนอขำยทัง้หมดหรือบำงสว่น ก็ได้ หรือเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำม 
                       สว่นหรือจะเสนอขำยประชำชน ก็ได้ ทัง้นี ้ ตำมมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น 
 - หุ้นท่ีเพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่ทนุ จะต้องมีมลูคำ่เท่ำกบัหุ้นเดมิ 
 - กำรเสนอขำยหุ้นต ่ำกวำ่มลูคำ่สำมำรถท ำได้ ภำยใต้เง่ือนไขวำ่ บริษัทฯ ด ำเนินกำรมำแล้วตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป และ 
                       มีผลขำดทนุ และต้องเป็นมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ขำยหุ้นในรำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ได้ โดยก ำหนดรำคำท่ีขำย  
                       ต ่ำกวำ่มลูคำ่ไว้แน่นอน และระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
 2.2 ค ำตอบ 
 - บริษัทสำยน ำ้จ ำกัด (มหำชน) ทุนจดทะเบียน 2,000,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 10 บำท ทุนช ำระแล้วครบตำมท่ี                       
จดทะเบียน แสดงวำ่ หุ้นเดมิทัง้หมดของบริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยหมดแล้ว  
   - ดงันัน้ บริษัทฯ จึงสำมำรถเพิ่มทุนได้ โดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำ 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุม                      
และมีสทิธิออกเสียง แล้วปฎิบตัติำมหลกักำรเพิม่ทนุตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไว้ 
  - มลูคำ่หุ้นเพิม่ทนุจะต้องมีมลูคำ่เท่ำกบัมลูคำ่หุ้นของบริษัท คือ หุ้นละ 10 บำท ด้วย 
  - กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทนุ ของบริษัทสำยน ำ้จ ำกัด (มหำชน) ในรำคำท่ีต ่ำกว่ำมลูค่ำ คือในรำคำ 5 บำท ต่อหุ้น 
นัน้ สำมำรถกระท ำได้ หำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้ บริษัทฯ สำมำรถขำยหุ้นต ่ำกว่ำมลูค่ำได้ (อนุมตัิให้ขำยหุ้นในรำคำ 5 
บำทต่อหุ้น) ทัง้นี ้เน่ืองจำก บริษัทฯ ได้ประกอบกำรมำ ตัง้แต่ปี 2561 ถึง ปี 2563 และมีผลขำดทุนสะสม โดยบริษัทฯ จะต้อง
ก ำหนดอตัรำสว่นลดไว้แน่นอน และระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ด้วย 
  - สรุปได้วำ่ กำรเสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุของบริษัทสำยน ำ้จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำท่ีต ่ำกวำ่มลูคำ่ คือในรำคำ 5 บำท 
ตอ่หุ้น นัน้ สำมำรถกระท ำได้ เน่ืองจำกเป็นกำรขำยหุ้นต ่ำกวำ่มลูคำ่ ภำยใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมำยได้ก ำหนดไว้ 

      โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com/ PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 5-1 (3/63)  
 นำย ก เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์  
 นำย ก มีนำงสำวรวย เป็นภรรยำท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำย ประกอบอำชีพเป็นนกัลงทนุ 
 นำงสำวรวย ได้ลงทุนโดยกำรซือ้หุ้นของบริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) เป็นประจ ำในทุกวนัศกุร์ของสปัดำห์ท่ี 3 ของเดือน 
โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นครัง้ละ 2,000 หุ้น มำโดยตลอดตัง้แตป่ลำยปีท่ีผำ่นมำ 
 นำย ก ได้น ำงบกำรเงินปีปัจจุบนัและเอกสำรของบริษัทฯ เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบท่ีบ้ำน และได้ทิง้งบกำรเงินและ
เอกสำรฯ ไว้ในห้องรับแขก เพ่ือไปท ำธรุะนอกบ้ำน  
 นำงสำวรวย ได้จดักำรท ำควำมสะอำดบ้ำนตำมปกต ิและได้เปิดดงูบกำรเงินและเอกสำรดงักล่ำว และทรำบวำ่บริษัทฯ มี
ผลกำรด ำเนินกำรลำ่สดุมีก ำไรเพิม่ขึน้จำกเดมิอีก 30 %   
 ตอ่มำ ในวนัศกุร์ของสปัดำห์ท่ี 3 ของเดือน นำงสำวรวย ก็ยงัคงเข้ำซือ้หุ้นของบริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) อีก 2,000 หุ้น 
ค ำถำม  
 ให้ท่ำนวิเครำะห์วำ่ นำย ก และนำงสำวรวย ได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์ หรือไม่ โดยให้ยกหลกักฎหมำย
ประกอบ (10 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ม. 239 และ ม. 242 
 แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมำย 
  1.1 ข้อมูลภำยใน หมำยควำว่ำ ข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยแก่ประชำชนเป็นกำรทั่วไป ซึ่งเป็นสำระส ำคัญต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูคำ่ของหลกัทรัพย์ 
  1.2 ห้ำมบคุคล ท่ีรู้ หรือ ครอบครอง ข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ กระท ำกำร ดงันี ้
   (1) ซือ้ – ขำยหลกัทรัพย์ หรือผกูพนัสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 
    - ไมว่ำ่เพ่ือตนเอง หรือบคุคลอ่ืน  
               - เว้นแต่ เป็นกรณีดังต่อไปนี ้
     + ตำมกฎหมำย ค ำสัง่ศำล หรือค ำสัง่หน่วยงำน 
      + ปฏิบตัติำมภำระผกูพนัสญัญำซือ้ – ขำยลว่งหน้ำ (สญัญำก่อนท่ีจะรู้/ ครอบครองข้อมลู) 
      + ไมไ่ด้ตดัสนิใจเอง แตม่อบหมำยให้ ผู้ ได้รับอนญุำตจดักำรเงินทนุหรือลงทนุ ตดัสนิใจแทน 
      + เป็นกำรกระท ำในลักษณะที่ ไม่เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอ่ืน 
  (2) เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่ำทำงตรง ทำงอ้อม และไม่ว่ำวธีิกำรใด  
   - โดยรู้หรือควรรู้วำ่ผู้ รับข้อมลู อำจน ำข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
                              หรือผกูพนัสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
 - ไมว่ำ่เพ่ือ ตนเอง หรือบคุคลอ่ืน 
          - เว้นแต ่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ี ไมเ่ป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอ่ืน 
 2. วเิครำะห์ วำ่มีกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์ หรือไม ่

    2.1 กรณีกำรกระท ำของ นำย ก 
  - นำย ก เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์ 
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  - งบกำรเงินในปีปัจจุบนัและเอกสำรของบริษัทฯ เป็นข้อมลูภำยในของบริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกเป็น
ข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยแก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป ซึ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูคำ่ของหลกัทรัพย์ 
  - กำรท่ี นำย ก ได้ปฎิบตัิหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบงบกำรเงินและเอกสำรของบริษัทฯ นัน้ ถือว่ำ นำย ก เป็นบุคคลท่ี                
รู้และครอบครองข้อมลูภำยในของ บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ แล้ว 
  - กำรท่ี นำย ก ผู้สอบบญัชี ได้น ำงบกำรเงินปีปัจจบุนัและเอกสำรของบริษัทฯ เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบท่ีบ้ำน 
และได้ทิง้งบกำรเงินและเอกสำรไว้ในห้องรับแขก เพ่ือไปท ำธุระนอกบ้ำน จนกระทั่ง นำงสำวรวย ภรรยำท่ีไม่ได้จดทะเบียน
สมรสตำมกฎหมำย ซึ่งประกอบอำชีพเป็นนักลงทุน ได้เห็นเอกสำรดงักล่ำว  และทรำบว่ำบริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินกำรล่ำสุด                    
มีก ำไรเพิ่มขึน้จำกเดิมอีก 30 %  นัน้ ถือได้ว่ำ นำย ก ได้เปิดเผยข้อมูลภำยในของบริษัทฯ โดยวิธีใดๆ ให้แก่บุคคลอ่ืน                    
(นำงสำวรวย) โดยรู้หรือควรรู้ว่ำ นำงสำวรวย ซึ่งเป็นนักลงทุนซือ้หุ้นของ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) อยู่เป็นประจ ำ อำจน ำ
ข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ (หุ้น) ของบริษัทฯ แล้ว 
  - ดงันัน้ กำรกระท ำของ นำย ก จึงครบองค์ประกอบอันเป็นควำมผิดส ำเร็จ ท่ีเก่ียวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กลำ่วคือ นำย ก เป็นบคุคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมลูภำยใน ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ และได้
เปิดเผยข้อมลูภำยในด้วยวธีิใดๆ โดยรู้หรือควรรู้วำ่ ผู้ รับข้อมลู (นำงสำวรวย) อำจน ำข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ในกำรซือ้หรือขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (หุ้น) ไม่ว่ำเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน และแม้ว่ำ นำงสำวรวย จะได้กระท ำผิดในเร่ืองกำรกระ
ท ำอนัไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือไมก่็ตำม 
  - สรุปได้วำ่ นำย ก กระท ำผดิกฎหมำยหลกัทรัพย์ เก่ียวกบักำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
  2.2 กรณีกำรกระท ำของ นำงสำวรวย 
  - นำงสำวรวย เป็นภรรยำท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนสมรสตำมกฎหมำยของ นำย ก นำงสำวรวย ถือเป็นบคุคลอ่ืน 

   - งบกำรเงินในปีปัจจุบนัและเอกสำรของบริษัทฯ เป็นข้อมลูภำยในของบริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกเป็น
ข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยแก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป ซึ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูคำ่ของหลกัทรัพย์ 
  - กำรท่ี นำงสำวรวย ประกอบอำชีพเป็นนักลงทุน ได้ลงทุนโดยกำรซือ้หุ้นของบริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) เป็น
ประจ ำในทุกวนัศกุร์ของสปัดำห์ท่ี 3 ของเดือน โดยกำรเข้ำซือ้หุ้นครัง้ละ 2,000 หุ้น มำโดยตลอด นัน้ เป็นเร่ืองปกติทั่วไป ท่ี
นำงสำวรวย สำมำรถท ำได้ โดยชอบด้วยกฎหมำย 
  - กำรท่ี นำงสำวรวย ได้เปิดดงูบกำรเงินและเอกสำร และทรำบวำ่บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน)  มีผลกำรด ำเนินกำร
ลำ่สดุมีก ำไรเพิม่ขึน้จำกเดมิอีก 30 % นัน้ ถือได้วำ่ นำงสำวรวย เป็นบคุคลใดท่ีรู้ข้อมลูภำยในท่ีเก่ียวกบับริษัทหลกัทรัพย์ แล้ว  

 - ดงันัน้กำรท่ี นำงสำวรวย เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ภำยหลงัจำกรับทรำบข้อมูลภำยในของ
บริษัทฯ จึงเป็นกำรกระท ำท่ีครบองค์ประกอบควำมผดิเก่ียวกบักำรกระท ำอันไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ แล้ว                         
 - แตอ่ย่ำงไรก็ตำม ในเร่ืองกำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์นัน้ มีข้อยกเว้นไว้ประกำรหนึ่ง
ว่ำ ถ้ำหำกกำรเข้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์นัน้ ผู้กระท ำพิสจูน์ให้เห็นได้ว่ำ เป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีมิได้เป็นกำรเอำเปรียบ
บคุคลอ่ืนๆ กำรกระท ำดงักลำ่วก็ไมเ่ป็นควำมผดิ แตอ่ย่ำงใด 

  - ในกรณี กำรเข้ำซือ้หุ้นของ นำงสำวรวย ภำยหลงัจำกทรำบข้อมลูภำยในดงักลำ่วแล้ว นำงสำวรวย ก็ไมไ่ด้ท ำกำร
ซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืนแตอ่ย่ำงใด เพียงแตน่ำงสำวรวย ได้เข้ำซือ้หุ้นตำมวงรอบในกำรลงทุนของ
ตนเองตำมปกติในวนัศกุร์ของสปัดำห์ท่ี 3 ของเดือน และในจ ำนวนเพียง 2,000 หุ้น ซึ่งเท่ำกับกำรซือ้หุ้นในทุกครัง้ท่ีผ่ำนมำ              
อนัเป็นกำรลงทนุตำมปกตขิองนำงสำวรวยเอง  
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  - จึงถือได้วำ่ กำรซือ้หุ้นของนำงสำวรวย เป็นกำรกระท ำโดยปกติเช่นเดิมท่ีผ่ำนมำ ไมไ่ด้ข้อมลูภำยในท่ีทรำบมำไป
ใช้ประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ อนัเป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีมไิด้เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอ่ืน ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ซึ่งเป็นไปตำมข้อยกเว้นในมำตรำ 242 (1) (ง) แล้ว 
  - ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำฯ มีควำมเห็นว่ำ นำงสำวรวย ไม่ได้กระท ำผิดเก่ียวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นเก่ียวกับกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ด้วยเหตผุลดงัได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น 

        โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com  
PC center – www.tuecpa.com 
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ข้อ 5-2 (3/63)  
 นำย ก ถือหุ้นในบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกหลกัทรัพย์ ในจ ำนวน 5 % ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยของบริษัท  
 ต่อมำ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นำย ก เป็นกรรมกำรบริษัท และบริษัทฯ ได้จัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของ
บริษัท ให้กรรมกำรและพนกังำน โดย นำย ก ได้รับจดัสรร จ ำนวน 5,000 หน่วย  
 ตอ่มำ นำย ก เห็นวำ่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรท่ีดี นำย ก จึงได้ขอซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท เพิม่ขึน้อีก 
3,000 หน่วย 
 ตอ่มำ นำย ก ได้ใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัฯ ดงักล่ำว เป็นหุ้นของบริษัท จ ำนวน 8,000 หุ้น  
 ตอ่มำ บริษัทฯ ได้เพกิถอนหุ้นของบริษัท ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  
 ตอ่มำ บริษัทฯ ได้เพิม่ทนุของบริษัท โดยมีมตเิสนอขำยตอ่ผู้ถือหุ้นเดมิ เท่ำนัน้ และ นำย ก ได้ซือ้หุ้นจำกกำรเพิ่มทนุอีก
จ ำนวน 1,000 หุ้น 
ค ำถำม  
 - ให้ท่ำนอธิบำย เก่ียวกบัหน้ำท่ีกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์ (10 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ม.4, ม. 59 
 - ประกำศ สนง. ท่ี สจ. 38/2561 
 แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมำย 
  1.1 หุ้น และ ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น เป็นหลกัทรัพย์ 
  1.2 ให้กรรมกำร – ผู้จดักำร – ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร (4 ล ำดบัจำกผู้บริหำรสงูสดุ) และผู้สอบบญัชี ของบริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย์ จัดท ำและเปิดเผยรำยงำน กำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ของตนเอง 
และบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ท่ีถือหลกัทรัพย์ในบริษัทนัน้ ตอ่ สนง. ตำมท่ี สนง. ก ำหนด 
   - คูส่มรส  
   - ผู้ ท่ีอยู่กินฉนัสำมีภรรยำ 
   - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ในบริษัทนัน้ ตอ่ สนง.  
    - นิตบิคุคล ท่ีตนเอง+คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ+บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ ท่ีถือหุ้นรวมกนั 
                           เกินกวำ่ 30% ของจ ำนวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของนิตบิคุคลและกำรถือหุ้นรวมกนัดงักลำ่วเป็นสดัสว่นท่ี 
                           มำกท่ีสดุในนิตบิคุคล 
   เว้นแต ่กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เน่ืองจำกกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ได้รับยกเว้นไม่ 
              ต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง  
   (1) กำรได้หลกัทรัพย์จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม ่เน่ืองจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัท 
   (2) กำรใช้สทิธิตำมหลกัทรัพย์แปลงสภำพ 
   (3) กำรได้หลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นจ ำนวนหุ้น ท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู่ 
   ฯลฯ  
   (4) กรณีมีกำรถือหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ก่อนท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งท่ีต้องรำยงำน 
   - เม่ือมำด ำรงต ำแหน่งแล้ว ยงัไมมี่หน้ำท่ีรำยงำน จนกวำ่จะมีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ หรือ 
                              สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
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 2. ค ำตอบ 
  - นำย ก เป็นกรรมกำร บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกหลกัทรัพย์  
  - ดงันัน้ นำย ก เป็นบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีจัดท ำและเปิดเผยรำยงำน กำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์และ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ของตนเอง และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ท่ีถือหลกัทรัพย์ในบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์นัน้ ต่อ สนง. ตำมกรณี
ตำ่งๆ ดงันี ้
   (1) กรณี นำย ก ถือหุ้นในบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ท่ีออกหลกัทรัพย์ ในจ ำนวน 5 % ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยของบริษัท 
     - นำย ก ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนฯ ตอ่ สนง. 
     - เน่ืองจำก นำย ก ไมไ่ด้ด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
   (2) กรณี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมตแิตง่ตัง้ให้ นำย ก เป็นกรรมกำรบริษัท  
     - นำย ก ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนฯ ตอ่ สนง. 
             - เน่ืองจำก ประกำศ สนง. ท่ี สจ. 38/2561 (ฉบบัใหม)่ ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงประกำศฉบบัเดมิ โดยกำรยกเว้น 
ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ท่ีถือหลกัทรัพย์มำก่อนด ำรงต ำแหน่ง ยังไม่มีหน้ำท่ีรำยงำน จนกว่ำจะมีกำรซือ้ 
ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ เม่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งแล้ว 
   (3) กรณี บริษัท A จ ำกดั (มหำชน) ได้จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ ให้กรรมกำรและพนักงำน 
โดย นำย ก ได้รับจดัสรร จ ำนวน 5,000 หน่วย  
     - นำย ก ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนฯ ตอ่ สนง. 
  - เน่ืองจำก เป็นหลกัทรัพย์ท่ีได้รับกำรยกเว้น ไมต้่องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง กรณีเป็นกำรได้หลกัทรัพย์จำก
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม ่เน่ืองจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัทฯ 
   (4) กรณี นำย ก จึงได้ขอซือ้ใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เพิม่ขึน้อีก 3,000 หน่วย  
     - นำย ก จะต้องจัดท ำและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรเข้ำถือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ 
เพิม่ขึน้อีก 3,000 หน่วย ตอ่ สนง. ภำยใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ นัน้ 
     - เน่ืองจำก นำย ก มีกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ ของตนเอง ในขณะท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ 
  (5) กรณี นำย ก ได้ใช้สทิธิแปลงใบส ำคญัฯ ดงักล่ำว เป็นหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 8,000 หุ้น  
    - นำย ก ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนฯ ตอ่ สนง. 
     - เน่ืองจำก เป็นหลกัทรัพย์ท่ีได้รับกำรยกเว้น ไมต้่องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง กรณีเป็นกำรได้หลกัทรัพย์จำกกำร
ใช้สทิธิตำมหลกัทรัพย์แปลงสภำพ 
  (6) กรณี นำย ก ได้ซือ้หุ้นจำกกำรเพิม่ทนุท่ีบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) เสนอขำยหุ้นเพิม่ทนุให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น
อีกจ ำนวน 1,000 หุ้น  
     - นำย ก ไมมี่หน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนฯ ตอ่ สนง. 
    - เน่ืองจำก นำย ก สิน้สดุหน้ำท่ีในกำรรำยงำน ด้วยเหตท่ีุบริษัท A จ ำกดั (มหำชน) มีกำรเพกิถอนหลกัทรัพย์ทุก
ประเภท (หุ้น) ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ แล้ว 

        โดย อ.ภมูิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com  
PC center – www.tuecpa.com 


