
 
 

แนวค ำตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมำย 1 ครัง้ที่ 3/60 
โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง - สถำบันตวิ PC Center WWW.TUECPA.COM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อ 1-1 (3/60) 

บริษัท  A จ ำกัด เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยประเทศอังกฤษ ต้องกำรจัดตัง้ส ำนักงำนตัวแทนใน       
ประเทศไทย ต้องกำรทรำบกำรปฏิบตัิตำม พรบ.กำรบญัชีฯ ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. กำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบญัชีหรือไม่ เพรำะเหตุใด     
(3 คะแนน)  

ข. บริษัทฯ ต้องจดัเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ณ สถำนท่ีใด และจดัเก็บเป็นเวลำเทำ่ใด (5 คะแนน) 
ค. ถ้ำบริษัทฯ ต้องกำรเลกิส ำนกังำนตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัทต้องด ำเนินกำรต่อบญัชีและเอกสำรฯ

อยำ่งไร (2 คะแนน) 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.กำรบญัชีฯ ม.8 และค ำชีแ้จงกรมฯ เร่ืองก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ.2554     

ม.13 ม.14 ม.17 
□ แนวค ำตอบ 
 ก. กำรจดัตัง้ส ำนกังำนตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
 1. บริษัท A จ ำกัด เป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ และ พรบ.กำรบญัชีฯ ก ำหนดให้นิติบคุคล  
ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี โดยครอบคลมุถึงส ำนกังำนผู้แทนนิติบคุคล
ตำ่งประเทศในธุรกิจกำรค้ำระหวำ่งประเทศด้วย 
 2. ดงันัน้ กำรที่บริษัท A จ ำกัด จัดตัง้ส ำนกังำนตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศไทย บริษัท A จ ำกัดจึงเป็น         
ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีตำมกฎหมำยไทย 
 ข. จดัเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบญัชี 
 1. ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี ต้องจดัเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ ณ สถำนที่ท ำกำร หรือ สถำนที่ท ำกำรผลิตสินค้ำเป็น
ประจ ำ หรือ สถำนท่ีเก็บสนิค้ำเป็นประจ ำ หรือ สถำนท่ีใช้เป็นท่ีท ำงำนเป็นประจ ำ 
 2. ข้อยกเว้น กำรจดัเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรลงบญัชีข้ำงต้นมี 2 กรณี คือ 
  2.1 กรณีที่จดัเก็บบญัชีและเอกสำรและจดัท ำบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์ในสถำนที่อื่นๆ ในประเทศไทย โดยมี
กำรเช่ือมโยงเครือขำ่ยมำยงัสถำนท่ีดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ได้มีกำรจดัเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ ณ สถำนท่ีที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 
  2.2 กรณีที่ได้รับอนุญำตจำกสำรวัตรใหญ่บัญชีหรือสำรวัตรบัญชีให้จัดเก็บบัญชีและเอกสำรฯ ไว้              
ณ สถำนท่ีอื่นๆ 
 3. ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี ต้องจดัเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นบัแต่วนัปิดบญัชี เว้นแต ่
กรณีที่เลกิประกอบธุรกิจให้ด ำเนินกำรสง่มอบบญัชีและเอกสำรตำม ข้อ ค 
 4. สรุปค ำตอบ 
  4.1 บริษัท  A จ ำกดั ต้องจดัเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ ณ สถำนท่ีท ำกำร หรือ สถำนท่ีท ำกำรผลติสนิค้ำเป็น
ประจ ำ หรือ สถำนท่ีเก็บสนิค้ำเป็นประจ ำ หรือ สถำนท่ีใช้เป็นท่ีท ำงำนเป็นประจ ำ  
  4.2 บริษัท  A จ ำกดั ต้องจดัเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี นบัแตว่นัปิดบญัชี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค. หำกต้องกำรเลกิส ำนกังำนตวัแทนของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

 1. บริษัท  A จ ำกดั เป็นนิติบคุคลตำ่งประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งกฎหมำยไทยไม่ได้ก ำหนดให้มี
กำรช ำระบญัชี  
 2. ดังนัน้ เมื่อเลิกกำรประกอบธุรกิจในประเทศไทยจะต้องด ำเนินกำรต่อบัญชีและเอกสำรฯ ให้เป็นไปตำม       
พรบ.กำรบญัชีฯ คือ บริษัทฯ จะต้องสง่มอบบญัชีและเอกสำรฯ ให้สำรวตัรใหญ่บญัชีหรือสำรวตัรบญัชีภำยใน 90 วนั นบัแต่วนั
เลกิประกอบธุรกิจ 
 3. และหำกไมส่ำมำรถสง่มอบบญัชีและเอกสำรฯ ได้ทนัตำมก ำหนดดงักลำ่ว บริษัท  A จ ำกดั ก็สำมำรถร้องขอ
ขยำยเวลำในกำรสง่มอบตอ่สำรวตัรฯ ได้อีก (โดยสำรวตัรมีอ ำนำจขยำยระยะเวลำให้ไมเ่กิน 90 วนั รวมแล้วไมเ่กิน 180 วนั) 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (3/60) 
 ห้ำงทองเฮงเจริญ ได้ด ำเนินกำรแปรสภำพเป็นบริษัทเฮงเจริญจ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ำกดัเมื่อ วนัที่ 1 มิ.ย.59 
และน ำทองค ำเป็นทนุจดทะเบียนมีมลูค่ำทัง้สิน้ 2 ล้ำนบำท เมื่อสิน้รอบปีบญัชี ณ วนัที่ 31 ธ.ค.59 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม     
20 ล้ำนบำท รำยได้รวม 35 ล้ำนบำท  

งบกำรเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตหรือไม ่เพรำะเหตใุด 
(4 คะแนน)  
□ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ; พรบ.กำรบญัชีฯ ม.8 ม.11 และกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบกำรเงินได้รับกำร
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีฯ  พ.ศ.2544 
□ แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทเฮงเจริญจ ำกัด เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบญัชี และเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบญัชีที่จะต้องจัดท ำงบกำรเงินและยื่น      
งบกำรเงินตอ่ส ำนกังำนกลำงบญัชีหรือส ำนกังำนบญัชีประจ ำท้องที่ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
 2. งบกำรเงินของผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีทีจ่ะยื่นตอ่ส ำนกังำนกลำงบญัชีหรือส ำนกังำนบญัชีประจ ำท้องที่ จะต้องได้รับ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เว้นแต่ งบกำรเงินของห้ำงหุ้นสว่นจดทะเบียนที่มี ทนุ สินทรัพย์
หรือรำยได้ ไมเ่กินท่ีก ำหนดโดยกฎกระทรวง 
 3. ดงันัน้ งบกำรเงินของบริษัทเฮงเจริญจ ำกัด จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนุญำตเสมอ เนื่องจำกงบกำรเงินของผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีที่เป็นบริษัทจ ำกัด ไม่ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำต  
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-3 (3/60) 
 บริษัทนำโนเทคจ ำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนสญัชำติไทย 100% แต่มีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็น   
คนสญัชำติญ่ีปุ่ น ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้ส่วนเก่ียวกับภำชนะบรรจุผลิตภณัฑ์น ำ้มนัหลอ่ลื่น บริษัทฯ เป็นคนต่ำงด้ำว
หรือไม ่เพรำะเหตใุด และบริษัทฯ จะต้องขออนญุำตในกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว หรือไม ่เพรำะเหตใุด (6 คะแนน)  
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำวฯ ม.4 ม.8 
□ แนวค ำตอบ 
 ก. บริษัทฯ เป็นคนตำ่งด้ำวหรือไม ่เพรำะเหตใุด 
 1. บริษัทนำโนเทคจ ำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย  มีผู้ ถือหุ้ นเ ป็นคนสัญชำติไทย 100% บริษัทฯ                      
ไม่มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว (นิติบุคคลต่ำงด้ำว) เนื่องจำกมีผู้ ถือหุ้นเป็นคนสญัชำติไทยถือหุ้นรวมกันตัง้แต่ 50% ขึน้ไป        
สรุปได้วำ่ บริษัทฯ เป็นนิติบคุคลไทย จึงไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัของ พรบ.กำรประกอบธุรกิจของคนตำ่งด้ำวฯ  
 2. ส ำหรับกรณีที่บริษัทฯ มีกรรมกำรผู้จดักำรเป็นคนต่ำงด้ำวนัน้ ก็ไม่มีผลให้บริษัทฯ เป็นคนต่ำงด้ำว เนื่องจำก 
พรบ.ฯ ก ำหนดเฉพำะห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัหรือห้ำงหุ้นสว่นสำมญัจดทะเบียน (จดทะเบียนในประเทศไทย) ที่มีผู้จดักำรเป็นคน
ตำ่งด้ำวเทำ่นัน้ ที่จะมีผลท ำให้ห้ำงฯ เป็นคนตำ่งด้ำว (ไมร่วมถึงนิติบคุคลในรูปบริษัทจ ำกดั) 
 ข. บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตในกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว หรือไม ่เพรำะเหตใุด   
 - บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลไทย ไม่ใช่นิติบุคคลต่ำงด้ำว ดงันัน้ กำรที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตชิน้ส่วน
เก่ียวกบัภำชนะบรรจผุลิตภณัฑ์น ำ้มนัหลอ่ลื่น แม้ว่ำจะจดัเป็นธุรกิจบริกำรในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ ก็ตำม บริษัทฯ ก็ไม่ต้องขอ
อนญุำตในกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่วแตอ่ยำ่งใด  
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (3/60)  
 นำยอโศก กับเพื่อนอีก 2 คน จะร่วมกันประกอบธุรกิจพฒันำซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ต้องกำรทรำบว่ำในกรณีที่
ประกอบธุรกิจแล้วประสบปัญหำหนีส้ินมำกกว่ำเงินลงทนุ เจ้ำหนีจ้ะสำมำรถเรียกให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ ถือหุ้นช ำระหนีจ้ำก
ทรัพย์สนิสว่นตวัได้หรือไม ่โดยให้อธิบำยในแตล่ะกรณี ดงันี ้
  ก. กรณีเป็นห้ำงหุ้นสว่นสำมญัจดทะเบียน (5 คะแนน) 
 ข. กรณีเป็นห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั (10 คะแนน) 

ค. กรณีเป็นบริษัทจ ำกดั (5 คะแนน) 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; ปพพ. ม.1025 ม.1077 ม.1081 – 1082 ม.1085 ม.1088 ม.1095 ม.1096 ม.1101   
□ แนวค ำตอบ 
 ก. กรณีเป็นห้ำงหุ้นสว่นสำมญัจดทะเบียน 
  - ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนรับผิดในหนีส้นิของห้ำงฯ โดยไมจ่ ำกดัควำมรับผิด ดงันัน้ เจ้ำหนีข้องห้ำงฯ จะสำมำรถเรียก
ให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุๆ คนช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สนิสว่นตวัโดยร่วมกนัรับผิดตอ่เจ้ำหนีข้องห้ำงฯ อยำ่งลกูหนีร่้วม 
 ข. กรณีเป็นห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 
  1. ผู้ เป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัมี 2 ประเภท คือ หุ้นสว่นประเภทจ ำกดัควำมรับผิดไม่เกินจ ำนวนเงินที่รับ   
จะลงหุ้น กบั หุ้นสว่นประเภทไมจ่ ำกดัควำมรับผิด 
  2. ดงันัน้ หำกหุ้นส่วนประเภทจ ำกัดควำมรับผิดได้ลงหุ้นครบถ้วนแล้ว เจ้ำหนีข้องห้ำงฯ จะไม่สำมำรถเรียกให้     
ผู้ เป็นหุ้นสว่นประเภทจ ำกดัควำมรับผิดให้ช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สินตวัได้อีก แต่เจ้ำหนีจ้ะสำมำรถเรียกให้ผู้ เป็นหุ้นสว่นประเภท  
ไมจ่ ำกดัควำมรับผิดให้ช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สนิสว่นตวัได้โดยหุ้นสว่นประเภทไมจ่ ำกดัควำมรับผิดจะต้องร่วมกนัรับผิดต่อเจ้ำหนี ้
ของห้ำงฯ อยำ่งลกูหนีร่้วม 
  3. แตอ่ยำ่งไรก็ตำม หำกหุ้นสว่นประเภทจ ำกดัควำมรับผิดได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนบทบญัญัติในลกัษณะดงัต่อไปนี  ้
หุ้นสว่นประเภทจ ำกดัควำมรับผิดยงัคงต้องรับผิดไมจ่ ำกดัจ ำนวนตอ่เจ้ำหนี ้กลำ่วคือ 

   3.1 ถ้ำหุ้นสว่นพวกจ ำกดัควำมรับผิด ยินยอมให้ใช้ช่ือตนระคนเป็นช่ือห้ำง จะต้องรับผิดตอ่บคุคลภำยนอก
เช่นเดียวกบัหุ้นสว่นจ ำพวกไมจ่ ำกดัควำมรับผิด แตใ่นระหวำ่งหุ้นสว่นกนัเองควำมรับผิดเป็นไปตำมสญัญำหุ้นสว่น 

3.2 ถ้ำหุ้นส่วนพวกจ ำกัดควำมรับผิดแสดงให้บุคคลภำยนอกเห็นว่ำตนได้ลงหุ้นไว้มำกกว่ำจ ำนวนจด
ทะเบียนไว้เพียงใดต้องรับผิดเทำ่จ ำนวนนัน้ 
  3.3 ถ้ำหุ้นสว่นพวกจ ำกดัควำมรับผิดสอดเข้ำไปเก่ียวข้องจดักำรงำนของห้ำงฯ จะต้องร่วมรับผิดในบรรดำ
หนีท้ัง้หลำยโดยไมจ่ ำกดัจ ำนวน 
 4. นอกจำกนี ้ถ้ำหุ้นสว่นพวกจ ำกดัควำมรับผิดเงินปันผลไปแล้วโดยทจุริต เจ้ำหนีม้ีสิทธิฟ้องหุ้นสว่นพวกจ ำกดั
ควำมรับผิดเพื่อเรียกคืนเงินปันผลที่ได้ไปเพื่อช ำระหนีไ้ด้  
 ค. กรณีเป็นบริษัทจ ำกดั 

  1. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ ำกัด รับผิดจ ำกัดไม่เกินจ ำนวนเงินที่ยงัใช้ไม่ครบมูลค่ำหุ้นที่ตนถือ ดังนัน้ เจ้ำหนีข้อง
บริษัทจ ำกดัจึงไมส่ำมำรถเรียกให้ผู้ ถือหุ้นช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สนิสว่นตวัได้ 

  2. แตใ่นกรณีที่หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทได้ระบวุำ่กรรมกำรบริษัทจ ำกดัรับผิดไมจ่ ำกดั กรรมกำรต้องรับผิด
ไม่จ ำกัดจ ำนวน ดังนัน้ เจ้ำหนีข้องบริษัทจ ำกัดจึงสำมำรถเรียกให้กรรมกำรผู้ ถือหุ้ นช ำระหนีจ้ำกทรัพย์สินส่วนตัวได้               
แตค่วำมรับผิดไมจ่ ำกดัของกรรมกำรผู้ ถือหุ้น มีอำยภุำยใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีออกจำกต ำแหนง่  
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
 
 
 

http://www.tuecpa.com/


 
 

ข้อ 3 (3/60)  
 บริษัท  A จ ำกัด (มหำชน) มีหุ้ นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์
อีเล็กทรอนิกส์ มีนำย ก และนำย ข กรรมกำรบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้จดักำรสัง่ซือ้วสัดุหรือ
ชิน้สว่นประกอบกำรผลติโดยได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้ว ดงันี ้
 1. ซือ้ชิน้สว่นอีเล็กทรอนิกส์จำก บริษัท B จ ำกดั ที่บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ 90% โดยมีภรรยำ นำย ก 
เป็นกรรมกำรผู้จดักำร ในรำคำสงูกว่ำรำคำท้องตลำดเนื่องจำก บริษัท B จ ำกดั ขำดทนุและต้องกำรให้ผลประกอบกำรดีขึน้  
ตอ่มำกรมสรรพำกรเข้ำตรวจสง่ผลให้ต้องประเมินรำคำ/ปรับปรุงบญัชีใหม ่และถกูปรับทำงภำษี  

 2. ซือ้แป้นพลำสติก จำกบริษัท C จ ำกดั ที่บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ 75% ในรำคำปกติตำมท้องตลำด
ทัว่ๆ ไป 
 3. ซือ้ลวดทนควำมร้อนแบบพิเศษและมรีำคำสงูกวำ่ลวดทนควำมร้อนแบบธรรมดำ จำกบริษัท D จ ำกดั โดยมีบตุร
บญุธรรมของ นำย ก (ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ) เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 80% ของหุ้นท่ีมีอยูท่ัง้หมด แตโ่ดยปกติกำรผลิตอปุกรณ์ตำม
มำตรฐำนของบริษัทฯ จะใช้ลวดทนควำมร้อนแบบธรรมดำก็เพียงพอแล้ว 

ก. ให้ทำ่นอธิบำย กำรกระท ำธุรกรรมดงักลำ่วข้ำงต้น วำ่เป็นไปตำม พรบ.หลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่อยำ่งไร (10 คะแนน) 
ข. บริษัทAจ ำกัด (มหำชน) และผู้ ถือหุ้น จะสำมำรถด ำเนินกำรกบักำรกระท ำดงักลำ่วต่อ นำย ก และ นำย ข ตำม                 

พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ได้หรือไม ่อยำ่งไร (10 คะแนน) 

□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ม.89/1 ม.89/7 ม.89/8 ม.89/12 ม.89/18 ม.281/2  
□ แนวค ำตอบ 
 

ก. กำรกระท ำธุรกรรมดังกล่ำว โดย นำย ก และ นำย ข กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทฯ ข้ำงต้น เป็นไปตำม 
พรบ.ฯ หรือไม่ อย่ำงไร  
 1. กำรซือ้ชิน้สว่นอีเล็กทรอนิกส์จำก บริษัท B จ ำกัด ที่บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ 90% โดยมีภรรยำ 
นำย ก เป็นกรรมกำรผู้จดักำร ในรำคำสงูกวำ่รำคำท้องตลำด เนื่องจำก บริษัท B จ ำกดั ขำดทนุและต้องกำรให้ผลประกอบกำร
บริษัท B จ ำกดั ดีขึน้ ตอ่มำกรมสรรพำกรเข้ำตรวจสง่ผลให้ประเมินรำคำสนิค้ำใหมป่รับปรุงบญัชีใหม ่และถกูปรับทำงภำษี 
  1.1 พิจำรณำข้อมลูจำกโจทย์ เพือ่ท ำควำมเข้ำใจฐำนะหรือบทบำทตำมเนือ้เร่ือง (ม.89/1) 

 (1) บริษัท B จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) เนื่องจำกบริษัท A มีอ ำนำจควบคมุ
กิจกำรโดยกำรถือหุ้นเกินกวำ่ 50%    
 (2) ภรรยำนำย ก กรรมกำรผู้จดักำรบริษัท B เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง เนื่องจำกเป็นคู่สมรสของ
นำย ก กรรมกำรบริษัท A แตภ่รรยำนำย ก ไมไ่ด้กระท ำธุรกรรมกบับริษัท A โดยตรง เพียงแตก่ระท ำในนำมของบริษัท B ที่เป็น
บริษัทย่อย และบริษัท B ก็ไม่ได้เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องแต่อย่ำงใด เนื่องจำกไม่ปรำกฎว่ำภรรยำนำย ก เป็นผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุกิจกำรในบริษัท B 
 

 ค ำอธิบำยเพิ่มเติม ตำมข้อ 1.1 (2) 
          ผู้มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร ตำม ม.89/1 หมำยถึงบคุคลที่มีอ ำนำจในกำรบริหำรองค์กรใน 3 ลกัษณะ คือ กำร
ควบคมุผู้ ถือหุ้นเสยีงข้ำงมำกทัง้ทำงนิตินยัและพฤตินยั และกำรมีอ ำนำจแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม แตไ่ม่รวมถึง
กำรเป็นผู้บริหำรองค์กร ดงันัน้ กำรที่ภรรยำนำย ก เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องเป็นผู้จดักำรของบริษัท B นัน้ ไม่มีผลท ำให้
บริษัท B เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องแตอ่ยำ่งใด 
  
 
 
 



 
 

 
 1.2 พิจำรณำกำรกระท ำวำ่ เป็นไปตำมหลกักฎหมำยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือไม ่(ม.89/7 ม.89/8 ม.89/12) 

  (1) กำรท่ี บริษัท A (โดย นำย ก และ นำย ข ผู้จดักำรฯ) ซือ้ชิน้สว่นอีเล็กทรอนิกส์จำก บริษัท B จ ำกดั 
(บริษัทยอ่ย) เป็นกำรกระท ำธุรกรรมตำมปกติในทำงกำรค้ำโดยที่ไมต้่องขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด เนื่องจำก
บทบญัญตัิตำม พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ก ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ต้องขออนมุตัิฯ เฉพำะ กรณีที่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำม
เก่ียวข้อง จะท ำธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เทำ่นัน้ 
 

 ค ำอธิบำยเพิ่มเติม ตำมข้อ 1.2 (1) 
         อ.ภูมิชำยฯ เห็นว่ำ ตำม ม.89/12 ก ำหนดหลกัเกณฑ์ว่ำ ถ้ำ กรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม
เก่ียวข้องทีจ่ะท ำธุรกรรมกบับริษัทหรือบริษัทย่อย เท่ำนัน้ ที่จะต้องขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ใช่กำรท ำธุรกรรมระหว่ำง
บริษัทกบับริษัทยอ่ย  
           ดงันัน้ ข้อมลูจำกโจทย์เป็นเร่ืองของกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งบริษัท (โดย นำยก และนำย ข กรรมกำร/กระท ำใน
นำมตวัแทนบริษัท/ไมใ่ช่สว่นตวั) กบั บริษัทย่อย (โดยภรรยำนำย ก เป็นผู้จดักำร/กระท ำในนำมตวัแทนบริษัทย่อย/ไม่ใช่เร่ือง
สว่นตวั) จึงไมอ่ยูใ่นบงัคบัของ ม.89/12 แตอ่ยำ่งใด 
    
 (2) แตก่ำรท่ี นำย ก และ นำย ข ผู้จดักำรฯ ได้สัง่ซือ้ชิน้สว่นอีเลก็ทรอนิกสจ์ำก บริษัท B จ ำกดั ในรำคำ
ที่สงูกว่ำรำคำท้องตลำดตำมปกติทัว่ไป และมีผลท ำให้บริษัทต้องประเมินรำคำ/ปรับปรุงบญัชีใหม่ และถกูปรับทำงภำษี นัน้ 
ถือได้วำ่ นำย ก และ นำย ข ได้กระท ำกำรโดยขำดควำมรับผิดชอบและควำมระมดัระวงัเช่นเดียวกบัวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจ
โดยปกติ และท ำให้บริษัท  A ได้รับควำมเสยีหำยแล้ว 

  2. กำรซือ้แป้นพลำสติก จำกบริษัท C จ ำกัด ที่บริษัท Aจ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ 75% ในรำคำปกติตำม
ท้องตลำดทัว่ๆ ไป 
  2.1 พิจำรณำข้อมลูจำกโจทย์ เพือ่ท ำควำมเข้ำใจฐำนะหรือบทบำทตำมเนือ้เร่ือง (ม.89/1) 

 (1) บริษัท C จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) เนื่องจำกบริษัท A มีอ ำนำจควบคมุ
กิจกำรโดยกำรถือหุ้นเกินกวำ่ 50%    
 (2) บริษัท A สัง่ซือ้แป้นพลำสติก จำกบริษัท C จ ำกดั เป็นกระท ำธุรกรรมปกติทำงกำรค้ำ 
  2.2 พิจำรณำกำรกระท ำวำ่ เป็นไปตำมหลกักฎหมำยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือไม่ (ม.89/7 ม.89/8) 

   - กำรท่ีบริษัท A (โดย นำยก และ นำย ข ผู้จดักำรฯ) สัง่ซือ้แป้นพลำสติก จำกบริษัท C จ ำกดั ในรำคำ 
ปกติตำมท้องตลำดทัว่ๆ ไป เป็นกระท ำธุรกรรมปกติทำงกำรค้ำไมข่ดัตอ่กฎหมำย แตอ่ยำ่งใด 
  3. กำรซือ้ลวดทนควำมร้อนแบบพิเศษและมีรำคำสงูกว่ำลวดทนควำมร้อนแบบธรรมดำ จำกบริษัท D จ ำกัด 
โดยมีบตุรบญุธรรมของ นำย ก (ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 80% ของหุ้นที่มีอยู่ทัง้หมด แต่โดยปกติกำรผลิต
อปุกรณ์ตำมมำตรฐำนของบริษัทฯ จะใช้ลวดทนควำมร้อนแบบธรรมดำก็เพียงพอแล้ว 
  3.1 พิจำรณำข้อมลูจำกโจทย์ เพือ่ท ำควำมเข้ำใจฐำนะหรือบทบำทตำมเนือ้เร่ือง (ม.89/1) 
 (1) บตุรบญุธรรมของ นำย ก (ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ) เป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง เนื่องจำกเป็นบตุร
บญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะของ นำย ก กรรมกำรบริษัท A  
 (2) บริษัท D เป็นบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องด้วย เนื่องจำกบุตรบญุธรรมของ นำย ก เป็นผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุกิจกำร บริษัท D โดยถือหุ้นเกินกวำ่ 50%   
  3.2 พิจำรณำกำรกระท ำวำ่ เป็นไปตำมหลกักฎหมำยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือไม่ (ม.89/7 ม.89/8 ม.89/12 
ม.89/18) 
 (1) กำรท่ี บริษัท A (โดย นำย ก และนำย ข ผู้จดักำรฯ) ซือ้ลวดทนควำมร้อนแบบพิเศษและมีรำคำสงู
กวำ่ลวดทนควำมร้อนแบบธรรมดำ จำกบริษัท D จ ำกดั เป็นกำรกระท ำธุรกรรมระหว่ำง บริษัท A กบับคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง 



 
 

(บริษัท D จ ำกดั) ซึง่จะต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบกบักำรที่ นำย ก และ นำย ข ได้สัง่ซือ้ลวดทนควำมร้อน
แบบพิเศษและมีรำคำสงูทัง้ๆ ท่ีไมม่ีควำมจ ำเป็นนัน้ ไมเ่ข้ำประเด็นข้อยกเว้นในเร่ืองกำรค้ำโดยปกติทัว่ไปที่วิญญชูนพึงกระท ำ 
(ข้อยกเว้นไมต้่องขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น)  
 (2) ดงันัน้กำรท่ี นำย ก และ นำย ข ได้สัง่ซือ้ลวดทนควำมร้อนแบบพิเศษ จำกบคุคลผู้ เก่ียวข้องโดยที่
ไมไ่ด้ขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นนัน้ ถือวำ่เป็นกระท ำกำรฝ่ำฝืน พรบ.หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
 (3) และกรณีดงักลำ่ว ตำม (1) และ (2) นัน้ ท ำให้บริษัท Aจ ำกดั (มหำชน) ได้รับควำมเสยีหำย 
 

ข. บริษัท  A จ ำกัด (มหำชน) และผู้ถือหุ้น จะสำมำรถด ำเนินกำรกับกำรกระท ำดังกล่ำวต่อ นำย ก และ 
นำย ข ตำม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 1. กำรท่ี นำย ก และ นำย ข ผู้จดักำรฯ ได้สัง่ซือ้ชิน้สว่นอีเลก็ทรอนิกส์จำก บริษัท B จ ำกดั ในรำคำทีส่งูกวำ่รำคำ
ท้องตลำดตำมปกติทัว่ไป และมีผลท ำให้บริษัทต้องประเมินรำคำ/ปรับปรุงบญัชีใหม ่และถกูปรับทำงภำษี 
  1.1 บริษัท A และผู้ ถือหุ้น สำมำรถเรียกร้องให้นำย ก และ นำย ข ชดใช้คำ่สนิไหมทดแทนในควำมเสียหำย
ที่บริษัท A ต้องเสียหำยจำกค่ำปรับตำม พรบ.บมจ.ได้ (พรบ.บมจ. ม.85) (ไม่ขอตอบในรำยละเอียดเนื่องจำกค ำถำมโจทย์มี
ขอบเขตเฉพำะ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ เทำ่นัน้) 
  1.2 บริษัท A และผู้ ถือหุ้น สำมำรถแจ้งกำรกระท ำของนำย ก และ นำย ข ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อด ำเนินกำรกลำ่วโทษทำงอำญำ ตอ่ไป (ม.89/7 ม.89/8 ม.281/2) 

  2. กำรซือ้แป้นพลำสติก จำกบริษัท C จ ำกัด ที่บริษัท Aจ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ 75% ในรำคำปกติตำม
ท้องตลำดทัว่ๆ ไป  

   - เป็นกระท ำธุรกรรมปกติทำงกำรค้ำไมข่ดัตอ่กฎหมำย ดงันัน้ ทัง้บริษัท A และผู้ ถือหุ้น ไมส่ำมำรถเรียกร้อง
ให้ นำย ก และ นำย ข ต้องรับผิดใดๆ ได้  
 3. กำรซือ้ลวดทนควำมร้อนแบบพิเศษ จำก บริษัท D จ ำกดั (ม.89/12) 
  3.1 บริษัท A และผู้ ถือหุ้น สำมำรถเรียกร้องให้นำย ก และ นำย ข ชดใช้คำ่สนิไหมทดแทนในควำมเสียหำย
ที่บริษัท A ต้องเสียหำยจำกกำรที่ต้องจ่ำยเงินค่ำซือ้ลวดทนควำมร้อนในรำคำที่สงูกว่ำที่ควรจะเป็น (สัง่ซือ้ลวดทนชนิดที่มี
คุณภำพพิเศษเกินควำมจ ำเป็น) ตำม พรบ.บมจ.ได้ (พรบ.บมจ. ม.85) (ไม่ขอตอบในรำยละเอียดเนื่องจำกค ำถำมโจทย์         
มีขอบเขตเฉพำะ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ เทำ่นัน้) 
  3.2 บริษัท A และผู้ ถือหุ้น สำมำรถแจ้งกำรกระท ำของนำย ก และ นำย ข ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อด ำเนินกำรกลำ่วโทษทำงอำญำ ตอ่ไป (ม.89/7 ม.89/8 ม.281/2) 
   3.3 แต่ บริษัท A และผู้ ถือหุ้น ไม่สำมำรถฟ้องเรียกให้นำย ก และ นำย ข กรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบใน
กำรสง่ประโยชน์ที่บคุคลผู้ เก่ียวข้องอนัได้แก่ บริษัท D จ ำกดัหรือบตุรบญุธรรมของ นำย ก ที่ได้รับไปคืนต่อ บริษัท A ได้ ทัง้นี ้
เนื่องจำกกำรที่จะเรียกให้กรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรส่งประโยชน์ที่บุคคลผู้ เก่ียวข้อง ได้รับไปนัน้ ต้องเป็นกำรรับ
ประโยชน์ของบคุคลที่เก่ียวข้องไปโดยมิชอบเท่ำนัน้ ซึ่งกรณีตำมโจทย์นัน้ บริษัท D จ ำกดั ได้รับเงินค่ำขำยขดลวดตำมรำคำที่
ค้ำขำยของบริษัทฯ ตำมปกติ ไมใ่ช่กำรรับประโยชน์โดยมิชอบ แตอ่ยำ่งใด (ม.89/12)   
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 

 
 ค ำอธิบำยเพิ่มเติม ตำมข้อ 3.3 

           อ.ภูมิชำยฯ เห็นว่ำ กำรที่บริษัท  A และผู้ ถือหุ้น จะสำมำรถใช้สิทธิฟ้องเรียกให้กรรมกำรรับผิดชอบในกำร
สง่คืนประโยชน์ที่ได้รับไปโดยมิชอบ ตำม ม.89/18 ได้นัน้ จะต้องเป็นประโยชน์ที่ กรรมกำรได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ หรือบคุคล
ที่มีควำมเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบเทำ่นัน้ ยกตวัอยำ่ง เช่น กำรที่กรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนหรือสว่นแบ่งจำกกำรท ำ

http://www.tuecpa.com/


 
 

สญัญำซือ้ขำย หรือ กำรที่บคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ไปจำกกำรขำยวสัดใุห้บริษัทฯ ในรำคำที่สงูกว่ำปกติที่ขำย
ให้แก่บคุคลอื่นๆ เป็นต้น  

          ดงันัน้ กรณีตำมโจทย์ เมื่อไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ กรรมกำร และบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (บตุรบุญธรรมฯ 
และบริษัท D) ได้รับประโยชน์ไปโดยมิชอบอย่ำงไร อ.ภมูิชำยฯ จึงมีควำมเห็นว่ำ กำรที่ บริษัท D จ ำกดั ได้รับเงินค่ำขำยลวด        
ทนควำมร้อนตำมรำคำปกติที่ขำยให้บุคคลอื่นๆ บริษัท D เป็นผู้ รับประโยชน์ไปโดยชอบตำมสญัญำซือ้ขำย จึงไม่อำจน ำ
บทบญัญ ติ ม.89/1 มำบงัคบัใช้ได้ 


