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แนวคาํตอบข้อสอบอตันัยกฎหมาย ๑ ครัง้ที่ ๓-๕๗ โดย อ.ภมิูชาย นิลกาํแหง - สถาบันตวิ  PC  Center 

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

ข้อ ๑-๑  ผู้มีหน้าที่จัดทาํบัญชดีังต่อไปนี ้จะต้องเร่ิมจัดทาํบัญชีและยื่นงบการเงนิ เม่ือใด (๑๐ คะแนน) 

  ๑)  บริษัทจํากดั ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยแตม่ีสถานะเป็นนิตบิคุคลตา่งด้าว 

  ๒)  สถานท่ีประกอบธุรกิจประจํา ท่ีไมใ่ช่สาํนกังานใหญ่ 

          ๓)  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

  ๔)  บคุคลธรรมดา ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบังาช้าง 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ; พรบ. การบญัชี พ.ศ.๒๕๔๓ ม.๙, ม.๑๑ 

แนวคาํตอบ 

 ๑.  พรบ.การบญัชี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี ต้องจดัให้มกีารทําบญัชีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

โดยกําหนดวนัเร่ิมทําบญัชี ของผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชีแตล่ะประเภทไว้ ดงันี ้

        ๑)  บริษัทจํากดั  

              ให้เร่ิมทําบญัชี นบัแตว่นัท่ีบริษัทจํากดันัน้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย โดยไมค่ํานงึถึง

สดัสว่นในการถือหุ้นของคนตา่งด้าว  

              ดงันัน้ บริษัทจํากดัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย แม้วา่บริษัทจํากดันัน้จะมีสถานะเป็นนิตบิคุคลตา่งด้าว   

ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวหรือไมก็่ตาม ก็ต้องเร่ิมจดัทําบญัชีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจํากดันัน้ ได้รับการ             

จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย เช่นเดียวกนั  

  ๒)  สถานท่ีประกอบธุรกิจประจํา ท่ีไมใ่ช่สาํนกังานใหญ่ (ธุรกิจสาขา)   

                              ให้เร่ิมทําบญัชี นบัแตว่นัท่ีสถานท่ีประกอบธุรกิจเป็นประจํานัน้ ได้เร่ิมต้นประกอบกิจการ โดยท่ีวนัเร่ิมต้น

ประกอบกิจการนัน้ อาจไมต่รงกบัวนัเร่ิมทําบญัชีของสาํนกังานใหญ่ ก็ได้ 

  ๓)  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  

               ให้เร่ิมทําบญัชี นบัแตว่นัท่ีกิจการร่วมค้านัน้ ได้เร่ิมต้นประกอบกิจการ 

  ๔)  บคุคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบังาช้าง 

                ให้เร่ิมทําบญัชี นบัแตว่นัท่ีบคุคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบังาช้างนัน้ ได้เร่ิมต้นประกอบกิจการ 

 ๒.  พรบ.การบญัชี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี ๕ ประเภท ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องจดัทํางบการเงิน   

และยื่นงบการเงินตอ่ สาํนกังานกลางบญัชีหรือสาํนกังานบญัชีประจําท้องท่ี ซึง่ได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจํากดั 

บริษัทมหาชนจํากดั นิติบคุคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
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       โดยกําหนดระยะเวลาในการยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี แตล่ะประเภทไว้ ดงันี ้(เขียนคําตอบเฉพาะ  

ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชีตามท่ีโจทย์ระบไุว้) 

 ๑)  บริษัทจํากดั  

        กําหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน ภายใน ๑ เดือน นบัแตว่นัท่ีงบการเงินนัน้ ได้รับอนมุตัิในท่ีประชมุใหญ่ 

 ๒)  สถานท่ีประกอบธุรกิจประจํา ท่ีไมใ่ช่สาํนกังานใหญ่ (ธุรกิจสาขา)   

               กฎหมายไมไ่ด้กําหนดให้ ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี ประเภทธุรกิจสาขา จะต้องมีหน้าท่ีจดัทําและยื่นงบการเงิน

โดยตรง  

               ดงันัน้ ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี ประเภทธุรกิจสาขา จงึต้องจดัสง่บญัชีท่ีจดัทําให้แก่สาํนกังานใหญ่             

เพ่ือดําเนินการจดัทํางบการเงินและยื่นงบการเงิน ตอ่ไป 

 

                              สาํหรับกําหนดเวลาในการยื่นงบการเงินของสาํนกังานใหญ่นัน้ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    

กลา่วคอื ภายใน ๑ เดือนนบัแตว่นัท่ีงบการเงินนัน้ได้รับอนมุตัใินท่ีประชมุใหญ่ หรือภายใน ๕ เดือน นบัแตว่นัท่ีสาํนกังานใหญ่

ปิดบญัชีแล้วแตก่รณี ซึง่ขึน้อยูก่บัสาํนกังานใหญ่จดัเป็นองค์กรธุรกิจในรูปแบบใด (เป็นผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชี ประเภทใด)  

 ๓)  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

    กําหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน ภายใน ๕ เดือน นบัแตว่นัปิดบญัชีของกิจการร่วมค้านัน้ 

 ๔)  บคุคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบังาช้าง  

  กฎหมายไมไ่ด้กําหนดให้ผู้มีหน้าท่ีจดัทําบญัชีประเภท บคุคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบังาช้าง 

จะต้องมีหน้าท่ีในการจดัทําและยื่นงบการเงิน แตอ่ยา่งใด 

 

ข้อ ๑-๒   

 บริษัทโบวาจํากดั จดทะเบียนในประเทศไทย แตม่ีสถานะเป็นนิตบิคุคลตา่งด้าว ทนุจดทะเบียน ๙๐ ล้านบาท    

ชําระเต็มมลูคา่แล้ว ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและขายสง่ชิน้สว่นอะไหลอี่เลก็โทรนิกส์ โดยได้รับการสง่เสริมการลงทนุ             

ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ 

 บริษัท ฯ ต้องการขยายการประกอบธุรกิจ การสง่ออกสนิค้าประเภทพลาสติก โดยไมไ่ด้เป็นผู้ผลติเอง และไมไ่ด้      

รับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ 

คําถาม ก.  บริษัท ฯ จะต้องขออนญุาตการประกอบธุรกิจ ในแตล่ะธุรกิจ หรือไม ่

 ข.  บริษัท ฯ จะต้องนําหรือสง่เงินตราตา่งประเทศท่ีเป็นทนุขัน้ตํา่ ในแตล่ะธุรกิจ จํานวนเทา่ใด  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ; พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๘ ม.๑๒  ม.๑๔ และ กฎกระทรวงกําหนด    ทนุ

ขัน้ตํ่าและระยะเวลาในการนําหรือสง่ทนุขัน้ตํ่าเข้ามาในประเทศไทย ฯ  
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แนวคาํตอบ 

ก. บริษัท ฯ จะต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจ ในแต่ละธุรกิจ หรือไม่ 

 ๑.  พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว         

ในประเทศไทย ไว้ดงันี ้ 

 ๑.๑  คนตา่งด้าว (บคุคลธรรมดา) ท่ีถกูเนรเทศหรือรอการเนรเทศ หรือ คนตา่งด้าวท่ีเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย

โดยไมไ่ด้รับอนญุาตตามกฎหมาย ห้ามประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยเดด็ขาด   

 ๑.๒  คนตา่งด้าว (บคุคลธรรมดา) ท่ีเกิดในประเทศไทยแตไ่มไ่ด้รับสญัชาติไทย หรือ คนตา่งด้าวท่ีถกูถอนสญัชาติ

ไทย หากจะประกอบธุรกิจในประเทศไทย ต้องขออนญุาตตอ่อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า และจะประกอบธุรกิจ     ได้เฉพาะ

ประเภทธุรกิจและในท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยการอนมุตัิของคณะรัฐมนตรี เทา่นัน้ 

 ๑.๓  คนตา่งด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล นอกจาก ข้อ (๑) และ ข้อ (๒) สามารถประกอบธุรกิจ        ทกุ

ประเภทในประเทศไทยได้ โดยไมต้่อง ขอรับอนญุาต เว้นแต ่เป็นประเภทของธุรกิจท่ีกําหนดไว้ในบญัชีท้าย พรบ.ฯ ตาม บญัชี 

๑ บญัชี ๒ และบญัชี ๓ ซึง่มี ข้อกําหนดไว้ ดงันี ้ 

      ๑.๓.๑  ห้ามคนตา่งด้าว ประกอบธุรกิจท่ีไมอ่นญุาตให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตผุล

พิเศษ ตามท่ีกําหนดไว้ ในบญัชี ๑ 

   ๑.๓.๒  คนตา่งด้าว ท่ีจะประกอบธุรกิจ ตามท่ีกําหนดไว้ในบญัชี ๒ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัความ

ปลอดภยั     หรือความมัน่คงของประเทศ  ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ่ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และหตัถกรรมพืน้บ้าน หรือ

ธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จะต้องได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ โดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

   ๑.๓.๓  คนตา่งด้าว ท่ีจะประกอบธุรกิจ ตามท่ีกําหนดไว้ในบญัชี ๓ ซึง่เป็นธุรกิจท่ีคนไทยยงัไมม่ี

ความพร้อมท่ีจะแขง่ขนัในการประกอบกิจการกบัคนตา่งด้าว จะต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดย

ความเห็น     ชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

 ๑.๔  คนตา่งด้าว ท่ีประกอบธุรกิจซึง่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ          ท่ี

เป็นธุรกิจตาม บญัชี ๒ หรือบญัชี ๓ ท้าย พรบ.ฯ ได้รับการยกเว้น ไมต้่องขออนญุาต ตาม ข้อ ๑.๓.๒ หรือ ข้อ ๑.๓.๓      

แล้วแตก่รณี แต ่จะต้องแจ้งตอ่อธิบดีฯ เพ่ือขอหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจ  

 ๒.  พิจารณา การดําเนินการ ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ในการประกอบธุรกิจของบริษัท             

โนวาจํากดั ในแตล่ะประเภทธุรกิจ ได้ดงันี ้

       ๒.๑  กรณี ธุรกิจผลติและขายสง่ชิน้สว่นอะไหลอี่เลก็โทรนิกส์ เป็นธุรกิจท่ีไมจ่ดัอยูใ่นบญัชีท้าย พรบ.ฯ  (แม้วา่   

จะมีการประกอบธุรกิจการขายสง่อยูด้่วยก็ตาม แตก่รมพฒันาธุรกิจการค้าโดยคาํชีแ้จงของกองบริหารการประกอบธุรกิจ     

ของชาวตา่งชาติ ถือวา่การขายสง่สนิค้าท่ีตนเองผลติขึน้ ไมจ่ดัอยูใ่น บญัชี ๓) 

                 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมต้่องดําเนินการขออนญุาตการประกอบธุรกิจ ในธุรกิจนี ้แตอ่ยา่งใด  
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                และ สาํหรับกรณีท่ี บริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ          

ในธุรกิจผลติและขายสง่ชิน้สว่นอะไหลอี่เลก็โทรนิกส์ นัน้ บริษัทฯ ก็ไมต้่องขอหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจจาก อธิบดีฯ 

เน่ืองจากไมเ่ป็นธุรกิจตามบญัชี ๒ หรือบญัชี ๓ ท้าย พรบ.ฯ 

 ๒.๒  กรณี ธุรกิจการสง่ออกสนิค้าประเภทพลาสติก เป็นธุรกิจท่ีไมจ่ดัอยูใ่นบญัชีท้าย พรบ.ฯ 

            ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมต้่องดําเนินการขออนญุาตการประกอบธุรกิจ ในธุรกิจนี ้แตอ่ยา่งใด 

 

ข.  บริษัท ฯ จะต้องนําหรือส่งเงนิตราต่างประเทศที่เป็นทุนขัน้ตํ่า ในแต่ละธุรกิจ จาํนวนเท่าใด 

 ๑.  พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวงฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัทนุขัน้ตํ่า

ของคนตา่งด้าวท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไว้ดงันี ้

 ๑.๑ ทนุขัน้ตํ่าของคนตา่งด้าว ท่ีใช้ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจในไทย  ต้องมี จํานวนตัง้แต ่๒ ล้านบาทขึน้ไป 

 ๑.๒ ทนุขัน้ตํ่าของคนตา่งด้าว ท่ีใช้ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจในไทยตามบญัชีท้าย พรบ. ต้องมี จํานวน         ไม่

น้อยกวา่ร้อยละยี่สบิห้าของคา่เฉลีย่ตอ่ปีของประมาณการรายจ่าย ในการประกอบธุรกิจสาํหรับแตล่ะธุรกิจของ               คน

ตา่งด้าวนัน้ เป็นเวลา ๓ ปี แตท่ัง้นี ้ต้องมีจํานวนตัง้แต ่๓ ล้านบาทขึน้ไปสาํหรับแตล่ะธุรกิจ 

       เว้นแต ่กรณีท่ีเป็นคนตา่งด้าวท่ีประกอบธุรกิจซึง่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ

ลงทนุ ท่ีเป็นธุรกิจตาม บญัชี ๒ หรือบญัชี ๓ ท้าย พรบ.ฯ ได้รับการยกเว้นเร่ืองทนุขัน้ตํา่ ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจ   ของคน

ตา่งด้าวฯ แต ่อาจจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามเง่ือนไขในเร่ืองทนุ ตาม พรบ.สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ.๒๕๒๐ (ซึง่เป็นกฎหมาย

นอกเหนือจากขอบเขตท่ีสภาวชิาชีพบญัชีกําหนด จงึไมจํ่าเป็นต้องอธิบายหลกักฎหมายในเร่ืองนี)้ 

 ๒.  พิจารณา เก่ียวกบัเร่ืองทนุขัน้ตํ่า ในการประกอบธุรกิจของบริษัทโนวาจํากดั ในแตล่ะประเภทธุรกิจ ได้ดงันี ้

       ๒.๑  กรณี ธุรกิจผลติและขายสง่ชิน้สว่นอะไหลอี่เลก็โทรนิกส์ เป็นธุรกิจท่ีไมจ่ดัอยูใ่นบญัชีท้าย พรบ.ฯ ซึง่โดย

ปกติ บริษัทฯ จงึต้องจดัให้มีทนุขัน้ตํ่าในธุรกิจนี ้อยา่งน้อย ๒ ล้านบาทขึน้ไป 

                แต ่เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการลงทนุ ดงันัน้        

จึงได้รับการยกเว้นเก่ียวกบัเร่ืองทนุขัน้ตํ่า ตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว  

               สาํหรับ เง่ือนไขเร่ืองทนุตาม พรบ.สง่เสริมการลงทนุฯ คงเป็นไปตามหลกักฎหมายดงักลา่ว (ซึง่เป็น

กฎหมายนอกเหนือจากขอบเขตท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนด จงึไมจํ่าเป็นต้องอธิบายหลกักฎหมายในเร่ืองนี)้ 

 ๒.๒  กรณี ธุรกิจการสง่ออกสนิค้าประเภทพลาสติก เป็นธุรกิจท่ีไมจ่ดัอยูใ่นบญัชีท้าย พรบ.ฯ และเป็นธุรกิจ        ท่ี

ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ตามกฎหมายฯ 

            ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องมีทนุขัน้ตํ่า จํานวนตัง้แต ่๒ ล้านบาทขึน้ไป สาํหรับการประกอบธุรกิจในธุรกิจนี ้      ซึง่

ต้องไมเ่ป็นเงินทนุในจํานวนเดียวกบั เงินทนุท่ีจะต้องมีตามเง่ือนไขของกฎหมายการสง่เสริมการลงทนุ 
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ข้อ ๒  จงตอบคาํถามต่อไปนี ้โดยให้ตอบทัง้กรณีที่เป็น บริษัทจาํกัดและบริษัทมหาชนจาํกัด (๒๐ คะแนน) 

 ๑)  สทิธิและหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี มีอยา่งไรบ้าง (๑๐ คะแนน) 

 ๒)  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยของกิจการ ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีต้องชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้น หรือไม ่(๖ คะแนน) 

  ๓)  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน ๑ ใน ๕ ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะร้องขอเข้าตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และงบแสดงฐานะการเงิน รวมทัง้ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท จะกระทําได้หรือไม ่(๔ คะแนน) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ; ปพพ. ม.๑๒๑๓ ม.๑๒๑๔ พรบ.บมจ. ม.๑๒๒ ม.๑๒๓ ม.๑๒๔ ม.๑๒๕ 

แนวคําตอบ 

 ๑)  สทิธิและหน้าท่ีของผู้สอบบญัชี บริษัทจํากดั และ บริษัทมหาขนจํากดั มีดงันี ้

ลาํดบั บริษัทจํากดั ลาํดบั 
 

บริษัทมหาชนจํากดั 

๑ มสีทิธิในการเข้าตรวจสอบบญัชีและเอกสาร

ประกอบการลงบญัชีของบริษัท ได้ทกุเมื่อใน     

เวลาอนัสมควร 

๑ มีอํานาจตรวจสอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวกบั รายได้ รายจา่ย ตลอดจนทรัพย์สนิ และ

หนีส้นิของบริษัทได้ ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท 

๒ มสีทิธิในการ สอบถาม สอบสวน กรรมการของ

บริษัท ตลอดจนบคุคลอ่ืนใดซึง่เป็นตวัแทนในการ

จดัการบริษัท หรือพนกังานของบริษัท ในเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบัการบญัชีของบริษัท นัน้ 

๒ มีอํานาจ สอบถาม กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง         

ผู้ดํารงตาํแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทน

ของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือสง่เอกสาร

หลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทได้ 

๓ มีหน้าท่ีในการจดัทํารายงานการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทตาม

มาตรฐานวิชาชีพสอบบญัชี เพ่ือยื่นตอ่ท่ีประชมุ

สามญั 

๓ มีหน้าท่ีจดัทํารายงานการสอบบญัชีเสนอตอ่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีตามกฎหมายวา่ด้วย

การสอบบญัชี 

- - ๔ มีสทิธิทําคาํชีแ้จงเป็นหนงัสอืเสนอตอ่ท่ีประชมุ        

ผู้ ถือหุ้น  

- - ๕ มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท ทกุครัง้ท่ีมกีารพิจารณางบดลุบญัชีกําไร

ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือ

ชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น 

- - ๖ มีสทิธิท่ีจะได้รับรายงานและเอกสารของบริษัท 

เช่นเดียวกบัท่ีผู้ ถือหุ้นพงึจะได้รับในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีวาระการพิจารณาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท 

(การประชมุ ตามลาํดบั ๕) 
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 อยา่งไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ได้มีบทบญัญตัิ            

ในเร่ืองสทิธิและหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีท่ีแตกตา่งกนัในสว่นข้อความท่ีเป็นตวัอกัษร (ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีบญัญตัิ  

ขึน้มาในยคุสมยัท่ีแตกตา่งกนั) แตห่ากเมื่อได้พิจารณาเนือ้หาในทางการปฏิบตัิแล้ว เห็นวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํากดั      

และผู้สอบบญัชีของบริษัทมหาชนจํากดั ยอ่มจะมีสทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานสอบบญัชีในฐานะ            

ท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั  

 และในบางกรณี แม้วา่บทบญัญตัิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ จะไมไ่ด้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของ     

ผู้สอบบญัชีบริษัทจํากดัไว้อยา่งละเอียด เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทมหาชนจํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํากดั            

ก็ยอ่มสามารถท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว ได้เช่นเดยีวกนั 

 

ข้อ ๓   

 บริษัทมหาชนจํากดั ประกอบธุรกิจผลติอะไหลร่ถยนต์มาเป็นเวลา ๕ ปี มีรายได้ดีมาตลอด ถ้าบริษัท ฯ ต้องการ     

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในปี ๒๕๕๙  บริษัท ฯ ได้ปรึกษากบัทา่นในฐานะผู้สอบบญัชีรับอนญุาตวา่ บริษัท ฯ จะต้อง

วางแผนเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อยา่งไร (๒๐ คะแนน) 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ; พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง

การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธ์ิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๔ 

แนวคําตอบ 

 ข้าพเจ้าฯ ในฐานะผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ขอแนะนําบริษัทฯ เก่ียวกบัการวางแผนเตรียมการเข้าจดทะเบียน           

ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

 ๑.  เตรียมความพร้อมของผู้บริหารบริษัท  

       เน่ืองจาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้กําหนดคณุสมบตัิสาํคญัๆ ของบริษัท  ท่ีจะยื่นคาํขอเข้า     จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยพิจารณาคณุสมบตัิทัง้ในเชิงตวัเลขและคณุภาพ เช่น ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน   การท่ี

ดี มีการประกอบธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองมาระยะเวลาหนึง่ ไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 

ผู้บริหารมีคณุสมบตัเิหมาะสม รวมถงึมีการกระจายหุ้นท่ีพอเพียงเพ่ือให้หุ้นนัน้มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย เป็นต้น 

  ดงันัน้ บริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท ควรศกึษาข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าจดทะเบียน          

ในตลาดหลกัทรัพย์ เช่น กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ในการรับหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสทิธ์ิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน      

เป็นต้น 

 ๒.  เตรียมความพร้อมของบริษัท  

        บริษัทจะต้องเตรียมการเพ่ือให้มีคณุสมบตัิตา่งๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์                 

แหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ เชน่ 

    ๒.๑  แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ๒.๒  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ และดําเนินการให้มีความพร้อมตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น 
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           ๒.๒.๑  มีโครงสร้างชดัเจน เป็นธรรม และลดโอกาสการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

           ๒.๒.๒  สาํรวจความพร้อมให้บริษัท ฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ได้ เช่น ในเร่ือง ทนุชําระแล้ว, การกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย, ผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

ฐานะการเงินและสภาพคลอ่ง ฯลฯ เป็นต้น  

           ๒.๒.๓  ปรับปรุงระบบควบคมุภายใน   

           -  มีระบบกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และ มีประสทิธิภาพ 

     -  จดัให้มีกรรมการอิสระ แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ     

กํากบัตลาดทนุกําหนด 

            ๒.๒.๔  จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

 ๓.  เตรียมความพร้อมระบบบญัชี และจดัทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ฯ 

กําหนด ดงันี ้

  ๓.๑  งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมงวดปีบญัชีลา่สดุ และไตรมาสลา่สดุก่อนยื่นคําขอ จดัทํา    

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใช้บงัคบักบับริษัทมหาชนจํากดั มีการเปิดเผยข้อมลูตามท่ี พรบ.หลกัทรัพย์ฯ กําหนด  และ

ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยท่ีผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

  ๓.๒  ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ๓.๓  การรายงานการสอบบญัชี ต้องไมม่คีวามหมายในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

            (๑)  ไมแ่สดงความเห็นตอ่การจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงิน      

           ไมถ่กูต้อง 

   (๒)  แสดงความเห็นอยา่งมเีง่ือนไข ในรายการท่ีเป็นสาระสาํคญั วา่ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน    

           การบญัชี 

   (๓)  แสดงความเห็นวา่ถกูจํากดัขอบเขตการตรวจสอบ โดยกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท 

  ๓.๔  ในกรณีท่ีผู้ขออนญุาตมีบริษัทยอ่ย ต้องแสดงให้เห็นวา่บริษัทยอ่ยดงักลา่ว สามารถจดัทําข้อมลูทาง

การเงินและข้อมลูการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ผู้ขออนญุาต เพ่ือให้ผู้ขออนญุาตจดัทํางบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

 ๔.  การเตรียมความพร้อมอ่ืนๆ 

        บริษัทจะต้องจดัเตรียมพร้อมอ่ืนๆ  เพ่ือให้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้ เช่น    

  ๔.๑  จดัเตรียมเอกสารตา่งๆ เพ่ือยื่นตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  ๔.๒  เตรียมการในเร่ืองการเยี่ยมชมกิจการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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  ๔.๓  การติดตอ่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) 

   -  แตง่ตัง้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

         ๔.๔  การยื่นเอกสารตอ่ตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

   -  ตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิ  

   -  เร่ิมซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

       คําตอบโดย อาจารย์ภมูิชาย นิลกําแหง 

       pc center - www.tuecpa.com 
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