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เฉลยขอสอบ กฎหมาย ๑ ครั้งที่ ๑-๕๗  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
อัตนัย 

ขอ ๑ พรบ.การบัญชีฯ และ พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาวฯ (๒๐ คะแนน) 

ขอ ๑-๑ พรบ. การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ (๑๐ คะแนน) 

           ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีดังตอไปน้ี ตองจัดใหมีการทําบัญชีนับแตวันเร่ิมทําบัญชี โดยจะตองกําหนดวันเร่ิมทําบัญชี 

อยางไร 

 ก. หางหุนสวนจดทะเบียน (๒ คะแนน)  

 ข. บริษัทจํากัด (๒ คะแนน)      

 ค. บริษัทมหาชนจํากัด (๒ คะแนน)      

 ง. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย (๒ คะแนน)   

 จ. กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร (๒ คะแนน) 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; พรบ. การบัญชีฯ ม.๙ 

□ แนวคําตอบ 

 พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.๒๕๔๓ ไดวางหลักเกณฑวันเร่ิมทําบัญชี ของผูมีหนาที่จัดทําบัญชีประเภท

ตางๆ ไว ดังตอไปน้ี 

 ก. หางหุนสวนจดทะเบียน 

     กําหนดใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันที่ หางหุนสวนจดทะเบียนไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  

 ข. บริษัทจํากัด  

                     กําหนดใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันที่ บริษัทจํากัด ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย  

  ค. บริษัทมหาชนจํากัด  

                     กําหนดใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันที ่บริษัทมหาชนจํากัด ไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕  

 ง. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

     กําหนดใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศน้ัน ไดเร่ิมตนประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทย 

 จ. กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร  

     กําหนดใหเร่ิมทําบัญชีนับแตวันที่กิจการรวมคาน้ัน ไดเร่ิมตนประกอบกิจการ 

 

      โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง  www.tuecpa.com 
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ขอ ๑-๒ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ (๑๐ คะแนน) 

           ใหอธิบายพอสังเขป ดังตอไปน้ี 

 ก. การกําหนดประเภทธุรกิจ ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๘, ม.๙ 

□ แนวคําตอบ 

 ๑. พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีบัญชีประเภทของธุรกิจไวทาย พรบ.ฯ

พรอมดวยเหตุผลของการจัดใหมีบัญชีตางๆ ไว ดังน้ี  

       บัญชี ๑ บัญชีประเภทธุรกิจที่ไมอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ เชน การทํากิจการ 

                  หนังสือพิมพ การทํากิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน ฯลฯ เปนตน 

       บัญชี ๒ บัญชีประเภทธุรกิจที่เก่ียวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบตอ  

                  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การ 

                  ผลิตอาวุธปน การขนสงภายในประเทศ การคาของเกาหรือศิลปวัตถุ ฯลฯ เปนตน 

       บัญชี ๓ บัญชีประเภทธุรกิจที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว เชน  

                  การสีขาว การทํากิจการบริการทางบัญชี การคาสง การคาปลีก การทําธุรกิจบริการ ฯลฯ เปนตน 

  ๒. บัญชีประเภทธุรกิจทั้ง ๓ บัญชี กําหนดใหคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จะตองพิจารณา

ปรับปรุงหรือแกไข อยางนอย ๑ คร้ัง ในรอบระยะเวลา ๑ ป โดยเสนอเปนความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เพื่อปรับปรุงหรือแกไขตอไป ทั้งน้ี ใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา เวนแต บัญชี ๑ และ บัญชี ๒ หมวด ๑ ใหทําเปน

พระราชบัญญัต ิ

 

ข. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว ตาม บัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓ ทาย พรบ.ฯ 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๘ 

□ แนวคําตอบ 

 ๑. คนตางดาว ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาว ยอมสามารถที่จะประกอบธุรกิจทุก

ประเภทในประเทศไทยไดทั้งส้ิน ถาหากไมเปนธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือขัดตอศีลธรรมอันดี 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  

      เวนแต ถาหากคนตางดาวจะประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในประเภทธุรกิจที่ระบุไวตามบัญชีทาย พรบ.ฯ ตาม 

บัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓ คนตางดาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายไวเสียกอน จึงจะสามารถประกอบ

ธุรกิจในประเภทดังกลาวในประเทศไทยได 

 ๒. เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจของคนตางดาวตาม บัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓ มีดังน้ี 

     บัญชี ๑ หามคนตางดาวประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่เปนประเภทธุรกิจตามบัญชี ๑  

     บัญชี ๒ คนตางดาวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่เปนประเภทธุรกิจตามบัญช ี๒ จะตองไดรับอนุญาต 

                          จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 

     บัญชี ๓  คนตางดาวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่เปนประเภทธุรกิจตามบัญช ี๓ จะตองไดรับอนุญาต 

                          จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 

                          คนตางดาว 

หมายเหตุ  
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 มีขอยกเวนบางประการที่คนตางดาวไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ ๒ เชน ในกรณีที่คนตางดาวบางประเภท

ตองหามประกอบธุรกิจ หรือในกรณีที่คนตางดาวที่ไดรับสิทธิพิเศษบางประการตามที่กฎหมายกําหนดไว เปนตน ซ่ึงไมได

กลาวไว ณ ที่น้ี เน่ืองจากไมมีในประเด็นคําถาม 

      โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง www.tuecpa.com 

ขอ ๒ บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด (๒๐ คะแนน) 

        นายเกงฉกาจเปนกรรมการ บริษัท A ประกอบธุรกิจขายคอนโดมิเนียม ยานพระราม 4 ประสบความสําเร็จในการ

ประกอบกิจการ ตอมาเพื่อนของนายเกงฉกาจ ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท B ซ่ึงประกอบธุรกิจขายคอนโดมิเนียม ยาน

พระราม 4 เชนเดียวกัน ไดชักชวนมาใหนายเกงฉกาจ เปนกรรมการ บริษัท B นายเกงฉกาจ จึงขอคําปรึกษาจากทาน ดังน้ี 

(ใหตอบคําถามในกรณี บริษัท A เปนบริษัทจํากัดและเปนบริษัทมหาชนจํากัด)  

 ก. นายเกงฉกาจ เปนกรรมการ บริษัท B ไดหรือไม 

 ข. ถานายเกงฉกาจ จะเปนกรรมการ บริษัท B ตองดําเนินการอยางไร 

 ค. ถานายเกงฉกาจ จะเปนกรรมการ บริษัท B โดยฝาฝน จะมีผลอยางไร 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; ปปพ. ม.๑๑๖๘, ม.๑๑๖๙ และ พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๘๖ 

□ แนวคําตอบ 

    จากหลักกฎหมายที่เก่ียวของ ขาพเจาฯ ขอตอบคําถามในลักษณะเปรียบเทียบ กรณี บริษัท A เปนบริษัทจํากัด และ

กรณี บริษัท A เปนบริษัทมหาชนจํากัด ดังน้ี 

 

ขอ คําถาม คําตอบกรณี บริษัท A  

เปนบริษัทจํากัด 

คําตอบกรณี บริษัท A 

เปนบริษัทมหาชนจํากัด 

ก นายเกงฉกาจ เปน

กรรมการ บริษัท B 

ไดหรือไม 

- ปพพ. ไดวางหลัก การปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการบริษัทจํากัด ไวประการหน่ึงวา 

หามกรรมการบริษัทประกอบการคาขายใด 

อันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันคาขายกับบริษัท ไมวาจะทําเพื่อ

ประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน โดยไมไดรับ

ความยินยอมของที่ประชุมใหญผูถือหุน 

- ดังน้ัน นายเกงฉกาจ จึงไมสามารถ ดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการใน บริษัท B ได 

 

- พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ ไดวาง

หลัก การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัท

มหาชนจํากัดไวในลักษณะเชนเดียว กับบริษัท

จํากัด คือ หามมิใหกรรมการบริษัทประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท  

เวนแต จะไดแจงใหที่ประชุมไดรับทราบกอนที่

จะมีมติแตงตั้ง  

- ดังน้ัน นายเกงฉกาจ จึงไมสามารถ ดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการใน บริษัท B ได 

ข ถานายเกงฉกาจ 

จะเปนกรรมการ 

บริษัท B ตอง

ดําเนินการอยางไร 

- จากหลักการที่กําหนดไวขางตนน้ัน จะ

เห็นวาการหามมิใหกรรมการบริษัท

ประกอบกับกิจการแขงขันกับบริษัทน้ัน มี

ขอยกเวนไววา หากผูถือหุนของบริษัทมีมติ

ใหความยินยอมในการประกอบกับกิจการ

แขงขันกับบริษัทแลว ก็ยอมจะทําได 

- ดังน้ัน นายเกงฉกาจ หากตองการจะเปน

กรรมการของบริษัท B จํากัด นายเกงกาจ

จะตองเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อขอใหผูถือ

หุนมีมติ (มติธรรมดา) ใหตนเองดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท B  ซ่ึงประกอบ

- จากหลักการที่กําหนดไวขางตน จะเห็นวาใน

บริษัทมหาชนจํากัด ไดวางหลักหามมิให

กรรมการบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท อยางเครงครัด มีขอยกเวนเพียงกรณี

เดียวคือ หากไดประกอบกิจการอันเปนการ

แขงขันกับบริษัทมากอนการที่จะไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และไดแจงใหที่

ประชุมไดรับทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัท เทาน้ัน ไมมีบทบัญญัติใดที่ใหผู

ถือหุนมีมติยอมใหผูดํารงตําแหนงกรรมการอยู
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กิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

กับบริษัท A จํากัด เสียกอน 

 

แลวใหไปประกอบกิจการแขงขันกับบริษัทได 

- สําหรับในหลักการที่วา ผูถือหุนยอมเปน

เจาของบริษัทน้ัน ผูถือหุนก็นาจะอํานาจมีมติให

ความยินยอมกรรมการของบริษัทไปประกอบ

กิจการแขงขันกับบริษัทได แตเน่ืองจากบริษัท

มหาชนจํากัดน้ัน มีวัตถุประสงคในการระดมทุน

ดวยการขายหุนใหประชาชนในวงกวาง จึงมี

บทบัญญัติที่เครงครัด และมีรายละเอียดของการ

ควบคุมไวมากกวาบริษัทเอกชน เน่ืองจากมี

ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยทางเศรษฐกิจ

ในวงกวาง และเมื่อไดพิจารณาบทบัญญัติอ่ืนๆ 

ในการควบคุมอํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท

แลว จึงเห็นวาผูถือหุนไมอาจมีมติอนุมัติยอมให

กรรมการประกอบกิจการแขงขันกับบริษัทได ถา

หากผูถือหุนสวนใหญมีมติฝาฝนอาจถูกผูถือหุน

เสียงขางนอยฟองรองตอศาลเพื่อขอใหมีคําส่ัง

เพิกถอนมติน้ันได 

- ดังน้ัน นายเกงฉกาจ จึงไมอาจดําเนินการใดๆ 

เพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท B ได 

ในขณะที่ตนดํารงตําแหนงในบริษัท A จํากัด (

มหาชน) 

ค ถานายเกงฉกาจ 

จะเปนกรรมการ 

บริษัท B โดยฝา

ฝนกฎหมาย จะมี

ผลอยางไร 

หาก นายเกงฉกาจ ฝาฝน เปนกรรมการ 

บริษัท B โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก

มติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท A 

จํากัด นายเกงฉกาจ อาจไดรับผล ดังน้ี 

๑. หากการฝาฝนน้ัน ปรากฏวาบริษัท A 

ไดรับความเสียหาย บริษัท A จะฟองเรียก

คาเสียหายจากนายเกงฉกาจก็ได หรือ ใน

กรณีที่บริษัทไมยอมฟองรอง ผูถือหุนคนใด

คนหน่ึงจะฟองรองเพื่อบริษัท A ก็ได 

๒. หากการฝาฝนน้ัน ปรากฏวาผูถือ

หุนสวนใหญ ไมเห็นดวยกับการฝาฝนของ

นายเกงฉกาจ ผูถือหุนอาจขอใหเรียก

ประชุมใหญเพื่อมีมติถอดถอน นายเกง

ฉกาจ ออกจากตําแหนงกรรมการ ก็ได  

ประเด็นเสริม ; มติถอดถอนใชมติเสียงสวน

ใหญของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 

 

 

 

หาก นายเกงฉกาจ ฝาฝน เปนกรรมการ บริษัท 

B นายเกงฉกาจ อาจไดรับผล ดังน้ี 

๑. หากการฝาฝนน้ัน ปรากฏวาบริษัท A จํากัด 

(มหาชน) ไดรับความเสียหาย บริษัท A จะเรียก

คาเสียหาย จากนายเกงฉกาจก็ได หรือ ในกรณี

ที่บริษัทไมยอมเรียกรอง ผูถือหุนคนใดคนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงถือหุนรวมกันไมนอยกวา ๕ % 

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะแจงเปนหนังสือ

ใหบริษัทเรียกรองก็ได และถาบริษัทไม

ดําเนินการภายใน ๑ เดือน ผูถือหุนดังกลาวจะ

เรียกรองเองเพื่อบริษัท A ก็ได 

ประเด็นเสริม ; การเรียกคาเสียหายน้ี จะตอง

ฟองภายใน ๑ ป นับแตนับแตวันที่บริษัททราบ

ถึงการฝาฝน และไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่ฝาฝน 

๒. หากการฝาฝนน้ัน ปรากฏวาผูถือหุนสวน

ใหญ ไมเห็นดวยกับการฝาฝนของนายเกงฉกาจ 

ผูถือหุนอาจขอใหเรียกประชุมใหญเพื่อมีมติถอด

ถอน นายเกงฉกาจ ออกจากตําแหนงกรรมการ 

ก็ได 

ประเด็นเสริม ; มติถอดถอนใชมติเสียงไมนอย
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กวา ๓ ใน ๔ ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุนที่นับรวมกันไดไมนอยกวา

คร่ึงหน่ึงของจํานวนหุนของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ ๓ พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ (๒๐ คะแนน ) 

        นางสาวสุดใจ เปนผูสอบบัญช ีบริษัทนับหน่ึงจํากัด (มหาชน) มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีบริษัท

นับสองจํากัด และบริษัทนับสามจํากัด เปนบริษัทในเครือ นาย ก เปนผูถือหุนจํานวนมากและมีความสนิทกับนางสาวสุดใจ 

ทั้งสองจึงไดชวนกันเขาซ้ือหุนของ บริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน) มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวนก่ึงหน่ึง 

และนางสาวสุดใจ ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน) อีกดวย 

        นางสาวสุดใจ ตองปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีอยางไร และมีหนาที่เพิ่มเติมอยางไร (๑๐ คะแนน) 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๕๙, ม.๖๒ และ ประกาศ สํานักงาน 

ก.ล.ต.ที่ ๓๙/๒๕๕๓ เร่ืองการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน ลง ๒๓ ก.ย.๕๓ 

□ แนวคําตอบ 

 จากหลักกฎหมายที่เก่ียวของ ขาพเจาฯ ขอตอบคําถาม ดังตอไปน้ี 

     ๑. จากโจทยที่กลาวถึง การเปนผูสอบบัญชีบริษัทนับ หน่ึงจํากัด (มหาชน) ของนางสาวสุดใจ และการเปนบริษัทใน

เครือ ของบริษัทนับสองจํากัด และบริษัทนับสามจํากัด น้ัน เห็นวาไมมีประเด็นสวนที่เก่ียวของกับ การปฏิบัติหนาที่ผูสอบ

บัญชี ในบริษัทนับส่ีจํากัด ของนางสาวสุดใจ แตอยางใด (แมวา ชื่อบริษัทนับส่ีจํากัด จะมีชื่อเรียงลําดับจากบริษัท นับหน่ึง

จํากัด (มหาชน) บริษัทนับสองจํากัด และบริษัทนับสามจํากัด ก็ตาม) 

 ๒. การ ปฏิบัติหนาที่ผูสอบบัญชีของนางสาวสุดใจ ทั้งในบริษัทหน่ึงจํากัด (มหาชน) และบริษัทนับส่ีจํากัด 

(มหาชน) น้ัน จากหลักกฎหมายที่เก่ียวของ ไดวางหลักไว ดังน้ี 

     ๒.๑ ผูสอบบัญชีในตลาดทุน ตองปฏิบัติงานเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินดวยความรับผิดชอบตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี และตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี และขอกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

     ๒.๒ ในกรณีที่ผูสอบบัญชี สอบทานหรือสอบบัญชี พบวาบริษัทฯ จัดทํางบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงิน

ประจํางวดการบัญชี ไมตรงตามความเปนจริง ใหผูสอบบัญชีรายงานขอสังเกตหรือเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ของงบการเงิน และแจงพฤติการณไวในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชี ที่ตนจะตองลงลายมือชื่อเพื่อแสดง

ความเห็น พรอมทั้งแจงให สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบ 

 ๓. นอกจากน้ี ในฐานะผูสอบบัญชีของ บริษัทบริษัท หน่ึงจํากัด (มหาชน) และบริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน) นางสาว

สุดใจ จะตองมีหนาที่เพิ่มเติมในการ จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหุนในแตละบริษัท ของตนเองและคูสมรส และบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหุนดังกลาว ตอสํานักงาน ก.ล.ต. อีกดวย 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

        ตอมา ก.ล.ต. มีขอสงสัยในรายงานการสอบบัญชี ของบริษัทนับหน่ึงจํากัด (มหาชน) จึงไดส่ังใหบริษัทฯ จัดใหมีการ

สอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการสอบบัญชี โดยนาย A ผูสอบบัญชีอีกคนหน่ึง เขาสอบบัญช ีและจากการ

สอบบัญชีปรากฏขอเท็จจริง ดังน้ี 

 ก. สินคาคงเหลือขาดหายไป ไมตรงตามรายงานสินคาคงเหลือ 

 ข. สาเหตุที่สินคาคงเหลือขาดหายไป เน่ืองจากกรรมการบริษัท ส่ังใหนําสินคาดังกลาวไปขาย 

     เพื่อประโยชนของตนเอง  

        นาย A ผูสอบบัญชี และบริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน) ตองดําเนินการ และรายงานตอใคร อยางไร (๑๐ คะแนน) 

□ หลักกฎหมายที่เก่ียวของ ; พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.๒๕๓๕ ม.๕๖, ม.๕๘, ม.๘๙/๒๕ 
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□ แนวคําตอบ 

จากหลักกฎหมายที่เก่ียวของ ขาพเจาฯ ขอตอบคําถาม ดังตอไปน้ี 

 ๑. การดําเนินการ ของบริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน)   

     ๑.๑ บริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน)  มีหนาที่ ที่จะตองจัดทําและนําสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินการตอ สํานักงาน ก.ล.ต. และในกรณี สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นวารายงานไมชัดเจนมีเหตุสงสัย หรืออาจจะ

มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือเหตุผลอ่ืนๆ ที่สมควร สํานักงาน 

ก.ล.ต. มีอํานาจที่จะส่ังใหบริษัทฯ จัดใหมีการสอบบัญชีโดยผูสอบบัญชี และใหบริษัทฯ รายงานผลการสอบบัญชีน้ัน ให

สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และเปดเผยขอมูลแกประชาชนทั่วไป 

     ๑.๒ ดังน้ัน บริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน)  จะตองดําเนินการ รายงานผลการสอบบัญชี ที่มี นาย A เปนผูสอบ

บัญชี ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และเปดเผยขอมูลรายงานการสอบบัญชีฉบับเดียวกันน้ี ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ อีกดวย 

 ๒. การดําเนินการของ นาย  A ผูสอบบัญช ี; นาย A ผูสอบบัญช ีจะตองดําเนินการใน ๒ สวน ดังน้ี 

     ๒.๑ หนาที่ใน สวนที่ ๑ นาย A ในฐานะผูเขาสอบบัญชี ของบริษัทนับส่ีจํากัด (มหาชน) จะตองรายงานผลการ

ตรวจสอบบัญชี ในกรณีสินคาคงเหลือขาดหายไปไมตรงตามรายงานสินคาคงเหลือ ใหบริษัทฯ ทราบ ตามมาตรฐานการ

สอบบัญช ีเพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ ๑.๒ ตอไป 

     ๒.๒ ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมวาจะกระทําในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือในฐานะอ่ืนซ่ึงบริษัทฯ 

ยินยอมใหสอบบัญชีก็ตาม ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ กระทําการใดๆ อันเปนการทุจริต ทําใหบริษัทฯ หรือประชาชนอาจไดรับความเสียหาย ใหผูสอบ

บัญชีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณดังกลาว ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบ และใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแก สํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน 

นับแตไดรับแจงจากผูสอบบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการไมดําเนินการภายในกําหนดดังกลาว ใหผูสอบบัญชี แจงให 

สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

           ดังน้ัน หนาที่ในสวนที่ ๒ นาย A ในฐานะที่บริษัทฯ ยินยอมใหเขาสอบบัญชีของบริษัทฯ นาย A จะตอง

ดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) แจงพฤติการณของกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ  ส่ังใหนําสินคาของบริษัทฯ ดังกลาว

ไปขายเพื่อประโยชนของตนเอง ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบ 

(๒) และหาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไมดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแก 

สํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี  

                           ใหผูสอบบัญชี แจงเร่ืองดังกลาวให สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 

  

      โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง www.tuecpa.com 

 


