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แนวข้อสอบอัตนัย คร้ังท่ี 2/64 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลท่ีได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพ่ือให้ได้โจทยท่ี์ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกท่ีสุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค ์ให้ผู้ท่ีจะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบคร้ังต่อๆ ไป 
ดังน้ัน หำกข้อมูลโจทยเ์ปลี่ยนแปลงไป ค ำตอบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ข้อ 1 (2/64) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ 
บริษัท ABC จ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท  
บริษัทฯ มี นิติบุคคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซีย ถือหุน้ 50% ของทุนจดทะเบียน  
บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจ โดยกำรซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำกผูผ้ลิตที่เป็นบริษัทในเครือ  
แลว้น ำไปบรรจุใส่ภำชนะที่ติดตรำสัญลักษณข์องบริษัทฯ และขำยใหแ้ก่ห้ำงสรรพสินคำ้และรำ้นคำ้ต่ำงๆ รวมทัง้กำรขำยผ่ำน 
LAZADA และ SHOPEE ในประเทศไทย 
ใหต้อบค ำถำม ดงันี ้

ก. บริษัทฯ เป็นคนต่ำงดำ้วหรือไม่ เพรำะเหตุใด (1 คะแนน) 
ข. กำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว บญัชีใด 

หรือไม่ และบริษัทฯ จะตอ้งขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจหรือไม่ ต่อใคร (5 คะแนน) 
ค. บริษัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ หรือไม่ จ ำนวนเท่ำใด (2คะแนน) 

 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ ม. 4 และ ม. 8 บญัชี 3 (14) (15) 
 แนวค ำตอบ 

ก. บริษัท ABC จ ำกัด เป็นคนต่ำงดำ้ว หรือไม่ เพรำะเหตุใด  
    - นิติบุคคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซีย เป็นคนต่ำงดำ้ว เนื่องจำก ไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 

  - บริษัท ABC จ ำกัด เป็นคนต่ำงดำ้ว เนื่องจำก จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่มีคนต่ำงดำ้ว คือ นิติบุคคลที่                
จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซีย เขำ้ถือหุน้ในบริษัท ABC จ ำกัด จ ำนวน 50% ของทุนจดทะเบียน  

ข. กำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ยพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว บญัชีใด 
หรือไม่ และบริษัทฯ จะตอ้งขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจหรือไม่ ต่อใคร  
 - กำรประกอบธุรกิจ โดยกำรซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำกผู้ผลิตที่เป็นบริษัทในเครือ แลว้น ำไปบรรจุใส่ภำชนะที่                   
ติดตรำสัญลักษณ์ของบริษัทฯ และขำยให้แก่ห้ำงสรรพสินคำ้และรำ้นคำ้ต่ำงๆ รวมทั้งกำรขำยผ่ำน LAZADA และ SHOPEE 
ในประเทศไทย เป็นกำรคำ้ส่งสินคำ้และคำ้ปลีกสินคำ้ ในประเทศไทย 
 - กำรคำ้ส่งและกำรคำ้ปลีก เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชี 3 ทำ้ย พรบ.ฯ ซึ่งคนต่ำงดำ้ว จะตอ้งไดร้บัอนุญำตกำรประกอบ
ธุรกิจก่อน จึงจะประกอบธุรกิจดงักล่ำวได ้

- ดังนั้น บริษัท ABC จ ำกัด จะตอ้งขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ กำรคำ้ส่ง และกำรคำ้ปลีก (ทั้ง 2 ธุรกิจ) จำก
อธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว 

ค. บริษัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ หรือไม่ จ ำนวนเท่ำใด  
 - คนต่ำงดำ้ว ที่ประกอบธุรกิจที่จะตอ้งไดร้ับอนุญำต ในประเทศไทย จะตอ้งมีทุนขั้นต ่ำในแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะต้อง                 
ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียในธุรกิจนัน้ เป็นเวลำ 3 ปี แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 
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 - ดงันัน้ บริษัท ABC จ ำกัด จะตอ้ง จดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ ดงันี ้

- ทุนขัน้ต ่ำ ส ำหรบักำรประกอบธุรกิจคำ้ส่ง ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียในธุรกิจคำ้ส่ง เป็นเวลำ 
3 ปี แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 

- ทุนขัน้ ต ่ำส ำหรบักำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีก ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียในธุรกิจคำ้ปลีก เป็น
เวลำ 3 ปี แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (2/64) พรบ. กำรบัญชฯี 
บริษัทจ ำกัด จดทะเบียนที่ญี่ปุ่ น จดัตัง้สำขำในประเทศไทย  
ไดท้ ำสญัญำใหบ้ริกำรปรกึษำดำ้นกำรตลำด แก่ ธนำคำรพำณิชย ์ในวนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์25x1  
ไดย่ื้นขออนุญำตประกอบธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภำคม 25x1  
ไดช้ ำระค่ำธรรมเนียมและไดร้บัใบอนุญำตเมื่อวนัที่ 31 พฤษภำคม 25x1 
ใหต้อบค ำถำม ดงันี ้
 ก. วนัที่เร่ิมท ำบญัชี และวนัที่ปิดบญัชี ของกิจกำรสำขำ คือวนัที่เท่ำใด (2 คะแนน) 
 ข. กิจกำรสำขำ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมใน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เก่ียวกับรำยกำรใดบำ้ง (4 คะแนน) 
 ค. ถำ้หำกกิจกำรสำขำ เลิกประกอบธุรกิจที่ไดข้ออนุญำต จะตอ้งท ำอย่ำงไรกับบญัชีและเอกสำรเก่ียวกับบญัชี  
(2 คะแนน) 
 ง. ผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี ที่เลิกกิจกำรโดยไม่มีกำรช ำระบัญชีตำมกฎหมำยไทย ไดแ้ก่นิติบุคคลประเภทใดบำ้ง  
(3 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง   
 - พรบ.กำรบญัชีฯ ม. 9-10, 17 
 - ค ำชีแ้จงกรมฯ เร่ือง ก ำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้งมีในงบกำรเงิน พ.ศ.2554 ขอ้ 2.2 (5) 
 แนวค ำตอบ 
 ก. วนัที่เร่ิมท ำบญัชี และวนัที่ปิดบญัชี ของกิจกำรสำขำ คือวนัที่เท่ำใด  
  - วนัที่เร่ิมท ำบญัชี ของกิจกำรสำขำ คือ วนัที่ 31 พฤษภำคม 25x1 

  - วนัที่ปิดบญัชี ของกิจกำรสำขำ ภำยใน 12 เดือน (ภำยในวนัที่ 30 พฤษภำคม 25x2) 
 ข. กิจกำรสำขำ จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมใน หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เก่ียวกับรำยกำรใดบำ้ง  
 - ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และรำยกำรทุนขัน้ต ่ำ แยกตำมประเภทธุรกิจ 
 - รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย แยกตำมประเภทธุรกิจ 
 ค. ถำ้หำกกิจกำรสำขำ เลิกประกอบธุรกิจที่ไดข้ออนุญำต จะตอ้งท ำอย่ำงไรกับบญัชีและเอกสำรเก่ียวกับบญัชี  
  - กิจกำรสำขำ เลิกประกอบธุรกิจที่ไดข้ออนุญำต จะตอ้งน ำส่งบญัชีและเอกสำรเก่ียวกับบัญชี ใหส้ำรวตัรใหญ่บัญชี
หรือสำรวตัรบญัชี ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัที่เลิกประกอบธุรกิจ 

- ถ้ำหำก ไม่สำมำรถส่งมอบบัญชีและเอกสำรฯ ไดภ้ำยในระยะเวลำดังกล่ำว กิจกำรสำขำสำมำรถรอ้งขอขยำย
เวลำกำรส่งมอบต่อสำรวตัรฯ ได ้แต่ระยะเวลำที่ขยำยเมื่อรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกิน 180 วนันบัแต่วนัที่เลิกประกอบธุรกิจ 
 ง. ผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี ที่เลิกกิจกำรโดยไม่มีกำรช ำระบัญชีตำมกฎหมำยไทย ไดแ้ก่ นิติบุคคลประเภทใดบำ้ง  
  - นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (2/64) บริษัทจ ำกัด - บริษัทมหำชนจ ำกัด 
ใหท้่ำนอธิบำยควำมหมำย มติพิเศษ  
มีกรณีใดบำ้งที่จะตอ้งมีมติพิเศษในบริษัทจ ำกัด และตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด (10 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ปพพ. ม.1194    
 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ม. 107 (2) (3) 
 แนวค ำตอบ 
  มติพิเศษ หมำยถึง มติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทจ ำกัด ที่จะตอ้งลงมติในเร่ืองนัน้โดยคะแนนเสียงข้ำงมำก ไม่ต ่ำ
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ก ำหนดใหเ้ร่ืองที่ส ำคญัดงัต่อไปนี ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้บริษัทจ ำกัด จะตอ้งมีมติพิเศษ 
 - กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
 - กำรเพิ่มทุน 
 - กำรลดทุน 
 - กำรอนุมติัใหช้ ำระค่ำออกหุน้ที่ออกใหม่จำกกำรเพิ่มทุนดว้ยอย่ำงอื่น นอกจำกตวัเงิน 
 - กำรเลิกบริษัท 
 - กำรควบบริษัท 
 - กำรแปรสภำพบริษัทจ ำกัด เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 ในส่วนกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด (พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดฯ) ไม่มีค ำว่ำ มติพิเศษ  
 แต่ไดก้ ำหนดไว้ว่ำในเร่ืองที่ส ำคัญดังต่อไปนี ้ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมหำชนจ ำกัด จะตอ้งมีมติในเร่ืองนั้นโดยคะแนนเสียง
ขำ้งมำก ไม่ต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 - กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ หรือขอ้บงัคบั 
 - กำรเพิ่มทุน 
 - กำรลดทุน 
 - กำรอนุมติัใหบ้ริษ ทออกหุน้กู ้
 - กำรเลิกบริษัท 
 - กำรควบบริษัท 
 - โครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน  
 - กำรขำยหรือโอนกิจกำร  

- กำรรบัซือ้หรือรบัโอนกิจกำร  
- กำรท ำ กำรแก้ไข กำรเลิกสัญญำ เก่ียวกับ กำรให้เช่ำกิจกำร กำรให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรและกำรรวมกิจกำรกับ

บุคคลอื่นโยมีวตัถุประสงคแ์บ่งก ำไรขำดทุน 
- เร่ืองอื่นๆ ตำมที่ขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (2/64) บริษัทมหำชนจ ำกัด 
บริษัทมหำชนจ ำกัด ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 10 ลำ้นบำท มีหุน้จ ำนวน 1,000,000 หุน้ๆ ละ 10 บำท 
บริษัทฯ มีกรรมกำร 3 คน 
นำยสิงห ์ใจซื่อ ถือหุน้ 125,000 หุน้ ไดย่ื้นหนงัสือต่อกรรมกำรบริษัท ขอใหเ้รียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้กรรมกำร 
ใหค้รบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงนอ้ย 5 คน  
ใหต้อบค ำถำม ดงันี ้(10 คะแนน) 
 ก. นำยสิงหฯ์ มีสิทธิที่จะยื่นหนงัสือต่อกรรมกำรบริษัท เพื่อใหเ้รียกประชุมวิสำมญั ไดห้รือไม่ ดว้ยเหตุใด  

ข. ถำ้หำกกรรมกำรบริษัท ไดร้บัหนงัสือจำกนำยสิงหฯ์ แลว้ไม่เรียกประชุมวิสำมัญ นำยสิงหฯ์ จะสำมำรถเรียกประชุม
วิสำมญัเอง ไดห้รือไม่  

ค. กรณีนำยสิงหฯ์ เรียกประชุมวิสำมญัครัง้นี ้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมวิสำมัญ ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ  
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ม. 100 (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
 - ค ำสั่งหวัหนำ้ คสช. ที่ 21/2560 ลงวนัที่ 4 เม.ย.60 
 หลักกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 - หลกักฎหมำย บริษัทมหำชนจ ำกัด ก ำหนดให ้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคน ที่มีหุน้รวมกัน ไม่นอ้ยกว่ำ 10% ของจ ำนวน
หุ้นที่ขำยไดท้ั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในกำรประชุมใหช้ดัเจน 
 - คณะกรรมกำร จะตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมภำยใน 45 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
 - ถำ้ คณะกรรมกำร ไม่เรียกประชุมภำยในก ำหนด ผูถื้อหุน้ที่เขำ้ช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นอื่นๆ ที่รวมหุน้กันได ้ ไม่นอ้ยกว่ำ 10% 
ของจ ำนวนหุน้ที่ขำยไดท้ัง้หมด จะเรียกประชุมเองภำยใน 45 วนันบัแต่วนัที่ครบก ำหนดที่คณะกรรมกำรไม่เรียกประชุม ก็ได ้
 - กำรประชุมที่ ผูถื้อหุน้เรียกประชุม ใหถื้อว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุม และอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
 - ในกรณีที่ปรำกฏว่ำ กำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ให้ผู้ถือหุ้นที่เรียก
ประชุมร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชุมในครัง้นัน้ ใหแ้ก่บริษัท 
 แนวค ำตอบ 
  ก. นำยสิงหฯ์ มีสิทธิที่จะยื่นหนงัสือต่อกรรมกำรบริษัท เพื่อใหเ้รียกประชุมวิสำมญั ไดห้รือไม่ ดว้ยเหตุใด 
 - บริษัทมหำชนจ ำกัด ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 10 ลำ้นบำท มีหุน้จ ำนวน 1,000,000 หุน้ๆ ละ 10 บำท 

 - นำยสิงหฯ์ ถือหุน้ของบริษัทฯ 125,000 หุน้ คิดเป็น 12.5% ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ (หรือหุน้ที่ขำยไดท้ัง้หมด) 
               - ดงันัน้ นำยสิงหฯ์ แต่เพียงผูเ้ดียว จึงมีสิทธิที่จะยื่นหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ ได ้ 

 - ทัง้นี ้นำยสิงหฯ์ ไดช้ีแ้จงเหตุผลในกำรเรียกประชุมเพื่อแต่งตัง้กรรมกำรให้ครบจ ำนวนตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำง
นอ้ย 5 คน ไวด้ว้ยแลว้  

ข. ถำ้หำกกรรมกำรบริษัท ไดร้บัหนงัสือจำกนำยสิงหฯ์ แลว้ไม่เรียกประชุมวิสำมัญ นำยสิงหฯ์ จะสำมำรถเรียกประชุม
วิสำมญัเอง ไดห้รือไม่  
  - ในกรณีที่ คณะกรรมกำรบริษัท ไดร้บัหนงัสือจำกนำยสิงหฯ์ แลว้ไม่เรียกประชุมวิสำมัญ ภำยใน 45 วนันบัแต่วันที่
ไดร้บัหนงัสือจำก นำยสิงห ์
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  - นำยสิงหฯ์ แต่เพียงผูเ้ดียว ย่อมมีอ ำนำจ เรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ ได ้แต่จะตอ้งเรียกประชุม ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่ครบก ำหนดที่คณะกรรมกำรบริษัท ไม่เรียกประชุม 
  ค. กรณีนำยสิงหฯ์ เรียกประชุมวิสำมญัครัง้นี ้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมวิสำมัญ ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ 
   - กำรประชุมที่ นำยสิงหฯ์ ผูถื้อหุน้เรียกประชุม ใหถื้อว่ำเป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม  
   - ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมวิสำมญัตำมสมควร  
              - เว้นแต่ ถ้ำองคป์ระชุมวิสำมัญไม่ครบ ไม่อำจจัดกำรประชุมขึน้ได ้ จึงให้  นำยสิงหฯ์ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเป็น
ผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมวิสำมญั ในครัง้นี ้

 โดย อ.ภูมชิำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 5 (2/64) หลักทรัพยฯ์ 
บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรย่ืนแบบฯ และหนงัสือชีช้วนกำรขำยหุน้ ต่อ สนง. 
นำย ก ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทฯ 5% นำง ข ภรรยำนำย ก ถือหุ้นบริษัทฯ 2% และนำย ค บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภำวะของนำย ก ถือหุน้บริษัทฯ 1% 
ต่อมำ บริษัทฯ แบบฯ และหนงัสือชีช้วนที่ไดย่ื้นไวม้ีผลบงัคบัใช ้  
บริษัทไดเ้สนอขำยหุน้ต่อประชำชน และไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ แลว้  
นำย ก ไดล้ำออก  
นำย ง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีบริษัทฯ แทน นำย ง ถือหุน้ 5% นำง จ ภรรยำนำย ง ถือหุน้ 2% โดยไดร้บัมำจำกทำง
มรดก และนำย ฉ บุตรบุญธรรมของนำย ง ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะถือหุน้ 2%  
บริษัท XYZ จ ำกัด ไดถื้อหุน้ในบริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) 10%  
โดยที่บริษัท XYZ จ ำกัด มีนำย ง ถือหุน้ 15% ภรรยำนำย ง ถือหุน้ 15% บุตรบุญธรรมของนำย ง ที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ถือหุน้ 
1% และมีนำย ฮ ถือหุน้ 40% นอกนัน้ถือหุน้โดยบุคคลธรรมดำรำยย่อยอีก 29% 
ต่อมำเกิดโรคโควิด-19 ระบำดมีผลใหภ้ำวะเศรษฐกิจตกต ่ำ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) จึงไดเ้พิกถอนหลกัทรัพยท์ุกประเภท
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะบียน 
ใหต้อบค ำถำม ดงันี ้(21 คะแนน) 

 ก. นำย ก จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเองรวมทัง้ของภรรยำและบุตร ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 
 ข. นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเองรวมทัง้ของภรรยำและบุตร ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 

 ค. นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของบริษัท XYZ จ ำกัด ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 
 ง. หลังจำกที่ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิกถอนหลักทรัพยท์ุกประเภทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะบียน            

นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเอง และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ต่อ สนง. หรือไม่ 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ม. 59 
 - ประกำศ สนง. ที่ สจ.38/2561 เร่ือง กำรจัดท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย ์ และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  
ของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูท้  ำแผน และผูบ้ริหำรแผน ลงวนัที่ 16 ก.ค.61 
 หลักกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 - บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทไทย และบริษัทต่ำงประเทศที่มีหุ้นจดทะเบียนซื ้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์                             
แห่งประเทศไทย 
 - ให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียน ที่ถือหลักทรัพยห์รือสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ จัดท ำ และน ำส่ง
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ  ของตนเอง และ บุคคลดังต่อไปนี ้ ต่อ สนง. ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด                            
 (1) คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ 
 (2) บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ 
 (3) นิติบุคคล ที่ตนเอง บุคคลตำม (1) และ (2)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำ 30% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ                              
นิติบุคคลดงักล่ำว และกำรถือหุน้รวมกันดงักล่ำว เป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคลนัน้ 
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 - เวน้แต่ เป็นหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำย ที่ไดร้บักำรยกเวน้ ไดแ้ก่ 
  (1) กำรไดห้ลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนจ ำนวนหุน้ ที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู่ 
  (2) กำรไดห้ลกัทรพัยจ์ำก กำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัทจดทะเบียน 
  (3) กำรใชสิ้ทธิตำมหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ 
  (4) กำรไดห้ลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้มำ โดยทำงมรดก 
  (5) กำรไดห้ลกัทรพัยจ์ำกกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ เนื่องจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัท 
 แนวค ำตอบ 

ก. นำย ก จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเองรวมทัง้ของภรรยำและบุตร ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 

   - นำย ก ไม่มีหน้ำที่ที่จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้น – ของตนเองรวมทั้งของภรรยำและบุตร ต่อ สนง.       
แต่อย่ำงใด ดว้ยเหตุผล ดงันี ้
  - เนื่องจำก ขณะที่นำย ก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ไม่เป็น บริษัทจดทะเบียน 
  - แม้ว่ำต่อมำ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ได้เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนและได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์                   
นำย ก ยงัคงเป็นผูส้อบบัญชีในระยะหนึ่งก่อนกำรลำออก นัน้ ก็ไม่ปรำกฎว่ำ นำย ก นำง ข และนำย ค มีกำรเปล่ียนแปลงกำร
ถือหุน้ของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

ข. นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเองรวมทัง้ของภรรยำและบุตร ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 
 - เนื่องจำกข้อมูลจำกโจทย์ ไม่ชัดเจนว่ำ นำย ง และบุคคลใกล้ชิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ได้รับหุ้น ของบริษัทฯ                        
มำเมื่อใด ดงันัน้ ค ำตอบจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงันี ้
 - กรณีที่ นำย ง และบุคคลใกลช้ิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไดร้ับหุ้นของบริษัท  ABC จ ำกัด (มหำชน) มำก่อนกำรเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำย ง. ก็ไม่มีหน้ำที่  ที่จะต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของตนเอง และบุคคลใกล้ชิด                     
ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 
 - กรณีที่ นำย ง และบุคคลใกลช้ิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไดร้บัหุน้ของบริษัท บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) มำหลงักำร
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นำย ง. มีหน้ำที่  ที่จะต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของตนเองที่ ถือหุ้น 5% และ                  
ของนำย ฉ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ถือหุ้น 2% ต่อ สนง. ส่วนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุ้นของ นำง จ ภรรยำ                       
ที่ถือหุน้ 2% โดยไดร้บัมำจำกทำงมรดกนัน้ เป็นขอ้ยกเวน้ นำย ง ไม่ตอ้งรำยงำน ต่อ สนง. 
 ค. นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของบริษัท XYZ จ ำกัด ต่อ สนง. หรือไม่ อย่ำงไร 

- นำย ง ไม่มีหนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของบริษัท XYZ จ ำกัด  
           - ทั้งนีเ้นื่องจำก บุคคล ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพยข์องนิติบุคคล ที่ตนเองและบุคคลใกลช้ิด
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดถือหุน้ในนิติบุคคลนัน้ จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขทัง้ 2 ประกำร คือ  
 (1) ตนเอง และบุคคลใกลช้ิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ถือหุ้นเกินกว่ำ 30% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ                  
นิติบุคคลดงักล่ำว และ 

(2) กำรถือหุน้ตำม (1) เป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคล นัน้ 
 - แต่ปรำกฎว่ำ บริษัท XYZ จ ำกัด มีนำย ง ถือหุ้น 15% ภรรยำนำย ง ถือหุ้น 15% บุตรบุญธรรมของนำย ง ที่ยัง                         
ไม่บรรลุนิติภำวะ ถือหุ้น 1% รวมกันเป็น 31% แต่มี นำย ฮ ถือหุ้นเพียงคนเดียว 40% ซึ่ง นำย ฮ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่                    
มำกที่สดุใน บริษัท XYZ จ ำกัด  
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 - ในเมื่อ นำย ง และบุคคลใกลช้ิดตำมที่กฎหมำยก ำหนด ไม่ใช่เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนที่มำกที่สุดใน บริษัท XYZ จ ำกัด
ดงันัน้ นำย ง จึงไม่มีหนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ ของบริษัท XYZ จ ำกัด ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 

ง. หลังจำกที่ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ทุกประเภทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะบียน            
นำย ง จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเอง และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ต่อ สนง. หรือไม่ 
 - หลังจำกที่ บริษัท ABC จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิกถอนหลักทรัพยท์ุกประเภทออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะบียน                   
นำย ง ไม่มีหนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหุน้ - ของตนเอง และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 
 - ทั้งนี ้ เนื่องจำก กำรจัดท ำและส่งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ต่อ สนง.  ของบุคคลผู้มีหน้ำที่  นั้น                         
จะสิน้สุดลงเมื่อหลักทรัพยท์ุกประเภทของบริษัทที่บุคคลดังกล่ำวด ำรงต ำแหน่ง นั้น มีกำรเพิกถอนจำกกำรเป็นหลักทรัพย์                      
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แลว้ 

 โดย อ.ภูมชิำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 

 
 
 
 


