
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 (ครัง้ที่ 2/62) จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จงึมีกำรปรับแต่งข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือให้จัดท ำค ำตอบได้ อย่ำงใกล้เคียงที่สุด 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปล่ียนแปลง ค ำตอบจะเปล่ียนแปลงไปด้วย 
 
ข้อ 1 ก (พรบ. ต่างดา้วฯ) 
 นายฟูจิ สญัชาติญ่ีปุ่ น ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ABC จ ากัด และนายฟูจิฯ ยังได้รับการแต่งตัง้เป็นหุ้ นส่วน
ผู้จดัการห้างหุ้นสว่นจ ากดั XYZ อีกด้วย โดยบริษัทฯ และห้างฯ จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
 ค าถาม บริษัท  ABC จ ากัด และห้างหุ้ นส่วนจ ากัด XYZ มีสถานะเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ ด้วยเหตุใด (4 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.ตา่งด้าวฯ ม.4  
 แนวค าตอบ 

 1. หลกัฎหมาย 
     คนตา่งด้าว (เฉพาะกรณีนิตบิคุคล) หมายถึง 
   1.1 นิตบิคุคล ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
  1.2 นิตบิคุคล ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย และมีลกัษณะ ดงันี ้
              (1) มีสดัส่วนของการลงทนุโดยบคุคลธรรมดาต่างดา้วหรือนิติบคุคลต่างดา้ว ตัง้แต่ 50% ของทนุ 
       (2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ทีมี่หุน้ส่วนผูจ้ดัการ เป็นบคุคลธรรมดาต่างดา้ว 
 2. ค าตอบ 
  1.2.1 กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด XYZ ท่ีมี นายฟูจิ สญัชาติญ่ีปุ่ น เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนัน้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด XYZ จึงมี
สถานะเป็นคนตา่งด้าว ตาม พรบ.ฯ แล้ว เน่ืองจากห้างฯ มีหุ้นสว่นผู้จดัการเป็นบคุคลธรรมดาคนตา่งด้าว 
  1.2.2 กรณี บริษัท ABC จ ากดั แม้จะมีกรรมการผู้จัดการ เป็นคนตา่งด้าวก็ตาม แตบ่ทบญัญัตขิอง พรบ.ฯ ท่ีก าหนด
ความหมายของคนต่างด้าว ในกรณีท่ีมีผู้จัดการเป็นคนต่างด้าวนัน้ไม่ครอบคลุมนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทจ ากัด  ด้วย 
ดงันัน้ บริษัท ABC จ ากดั จึงไมมี่สถานะเป็นคนตา่งด้าว  
หมายเหต ุ
 โจทย์ข้อนี ้ไมไ่ด้กลา่วถึง ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสดัส่วนของการถือหุ้นในบริษัทหรือการลงทนุในห้างฯ ของคนตา่งด้าวฯ วา่มี
หรือไม ่เท่าใด ดงันัน้ ต้องถือวา่ ทัง้บริษัทฯ และห้างฯ ตามโจทย์ไมมี่คนตา่งด้าวร่วมลงทนุด้วย  
 ฉะนัน้ จึงไมมี่ประเดน็ท่ีจะต้องวนิิจฉยัเก่ียวกบัสดัสว่นของการลงทนุโดยคนตา่งด้าว แตอ่ย่างใด 
/อ.ภมูชิายฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 1 ข (พรบ. ต่างดา้วฯ) 
 บริษัท DEF จ ากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการประกอบธุรกิจการผลิตไฟฟ้าและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานต่างๆ ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
นิคมอตุสาหกรรมบางปะอินจงัหวดัอยธุยา  
 ตอ่มาบริษัทฯ ได้รับการวา่จ้างผลติหม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 250 วตัต์ ให้กบับริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอตุสาหกรรมฯ  
 ค าถาม บริษัทฯ จะต้องขออนญุาตประกอบธรุกิจ ในการรับจ้างผลติหม้อแปลงไฟฟา้ ตอ่ใคร หรือไม ่และบริษัทฯ จะต้องมี
ทนุขัน้ต ่าในธรุกิจรับจ้างฯ เท่าใด  
(ให้ตอบค าถามพร้อมวางหลกัฎหมาย) (4 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.ตา่งด้าวฯ ม.8 บญัชี 3 ม.14 และกฎกระทรวงฯ ทนุขัน้ต ่า 
 แนวค าตอบ 

 1. บริษัท DEF จ ากดั เป็นนิตบิคุคลตา่งด้าว  
 2. การท่ีบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 วตัต์ ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมฯ นัน้    
ถือได้ว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในบญัชีท้าย พรบ.ฯ (บญัชี  3 การท าธุรกิจบริการ) ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตและได้รับ
อนญุาตการประกอบธรุกิจรับจ้างผลติหม้อแปลงไฟฟา้ฯ ตอ่อธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การประกอบธรุกิจของคนตา่งด้าว ก่อน  
     และ บริษัทฯ จะต้องจดัให้มีทนุขัน้ต ่าเฉพาะในธรุกิจนี ้ ไมน้่อยกวา่ 25% ของคา่เฉล่ียตอ่ปีของประมาณการรายจ่ายใน
การประกอบธรุกิจ เป็นเวลา 3 ปี แตต้่องมีจ านวน ไมน้่อยกวา่ 3 ล้านบาท 
/อ.ภมูชิายฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 2 ก (พรบ. การบญัชีฯ) 
 ผู้ท าบญัชี คือใคร และกฎหมายก าหนดให้ ผู้ท าบญัชี มีหน้าท่ี อย่างไร (6 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.การบญัชีฯ ม.4 ม.19 ม.20 ม.21 และประกาศกรมฯ ก าหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขฯ ผู้ท าบญัชี 
 แนวค าตอบ 

 1. ผู้ท าบญัชี คือ ผู้ รับผดิชอบในการท าบญัชีของผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ไมว่า่จะได้กระท าในฐานะเป็นลกูจ้างของผู้ มีหน้าท่ี
จดัท าบญัชี หรือไมก่็ตาม โดยผู้ท าบญัชี จะต้องมีคณุสมบตัแิละเง่ือนไข ตามท่ีอธิบดีกรมพฒันาธรุกิจการค้าก าหนดไว้  
(กรณีผู้มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีเป็นบคุคลธรรมดา จะเป็นผู้ท าบญัชีในกิจการของตนเองก็ได้) 
 2. ผู้ท าบญัชี มีหน้าท่ี ดงันี ้
  2.1 ต้องจัดท าบัญชี เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลง ของผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี            
ท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน  
  2.2 ในการลงรายการในบญัชี ผู้ท าบญัชีต้องปฏิบตัิ ดงันี ้ 
        (1) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการเป็นรหัส
บญัชีให้มีคูมื่อแปลรหสัท่ีเป็นภาษาไทยไว้ 
               (2) เขียนด้วยหมกึ ดีดพมิพ์ ตีพมิพ์ หรือท าด้วยวธีิอ่ืนใด ท่ีได้ผลในท านองเดียวกนั 
  2.3 แจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชี ทางระบบอีเลก็ทรอนิกส์ท่ีเวบ็ไซด์กรมฯ พร้อมส าเนาหลกัฐาน ภายใน 
30 วนั นบัแตว่นัเร่ิมท าบญัชี 
  2.4 ผู้ท าบญัชีต้องยืนยัน รายช่ือผู้ มีหน้าท่ีฯ ท่ีรับท าบัญชี และสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี หรือขึน้
ทะเบียนไว้กบัสภาฯ ทางระบบอีเลก็ทรอนิกส์ท่ีเวบ็ไซด์ กรมฯ พร้อมส าเนาหลกัฐานภายใน 30 วนั นบัแต ่วนัสิน้ปีปฏิทิน 
  2.5 ต้องพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองทางวชิาชีพบญัชี ให้ได้ชัว่โมงครบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
/อ.ภมูชิายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 2 ข (พรบ. การบญัชีฯ) 
 บริษัท GHI จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 25 ล้านบาท รายได้รวม 30 ล้านบาท ผู้ท าบญัชีจะต้องมี
คณุวฒุิการศกึษาขัน้ต ่า ในระดบัใด  
 ในกรณีท่ี ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องการให้ผู้ท าบญัชีลงรายการบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัเอกสารท่ีใช้ประกอบการลงบญัชี เพ่ือให้
แสดงฐานะการเงินท่ีด ี ถ้าหากผู้ท าบญัชีด าเนินการดงักล่าวจะมีความผิดอย่างไร ผู้ท าบญัชีควรท าอย่างไร เพ่ือไมใ่ห้ถกูจ ากัด
ขอบเขตและกระท าผดิกฎหมาย (ให้อ้างอิงหลกักฏหมายประกอบ) (6 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.การบญัชีฯ ม.19 ม.20 และประกาศกรมฯ ก าหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของผู้ท าบญัชีฯ 
 แนวค าตอบ 

 1. คณุวฒุิการศกึษาของผู้ท าบญัชี 
  1.1 บริษัทจ ากดั ท่ีมีทนุ สนิทรัพย์รวม และรายได้รวม ไมเ่กินกวา่ท่ีกฎกระทรวงก าหนด กลา่วคือ ทนุไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
สนิทรัพย์รวมไมเ่กิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไมเ่กิน 30 ล้านบาท ผู้ท าบญัชีจะต้องมีคณุวฒุิการศกึษาขัน้ต ่า ในระดบั ปวส.
หรืออนปุริญญาตรี ก็ได้  
  1.2 ดงันัน้ กรณีบริษัท GHI จ ากดั ซึ่งมีทนุจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีสนิทรัพย์รวม 25 ล้านบาท รายได้รวม 30 ล้านบาท 
ผู้ท าบญัชี จะมีคณุวฒุิทางการศกึษา ในระดบัปวส.หรืออนปุริญญาตรี หรือปริญญาตรี ก็ได้ 
 2. การปฎิบตัหิน้าท่ี 
  2.1 ผู้มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี และผู้ท าบญัชี มีหน้าท่ี ประการหนึ่ง ดงันี ้
    (1) ผู้ มีหน้าท่ีจัดท าบัญชี ต้องจัดให้มีผู้ ท าบัญชี ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีหน้าท่ี
ควบคมุดแูลผู้ท าบญัชีให้จดัท าบญัชี ให้ตรงตอ่ความเป็นจริง และถกูต้อง 
    (2) ผู้ท าบญัชี ต้องจดัท าบญัชี เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลง ของผู้มีหน้าท่ีจัดท า
บญัชี ท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน  
  2.2 ในกรณีท่ี ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องการให้ผู้ท าบญัชีลงรายการบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัเอกสารท่ีใช้ประกอบการลงบญัชี
เพ่ือให้แสดงฐานะการเงินท่ีดี และถ้าหากผู้ท าบัญชีปฎิบัติตามท่ีผู้ บริหารต้องการ นัน้ จะเป็นการปฎิบัติท่ีขัดต่อหน้าท่ี                
ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ อนัเป็นความผดิและอาจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด  
     ดงันัน้ เพ่ือไมใ่ห้ถกูจ ากดัขอบเขตและกระท าผดิตอ่หน้าท่ี ผู้ท าบญัชี ควรชีแ้จง ให้ผู้บริหารทราบถึงการปฎิบตัหิน้าท่ี
ของผู้มีหน้าท่ีจดัท าบญัชีและผู้ท าบญัชี ตามท่ีกฎหมายก าหนด และนอกจากนีค้วรชีใ้ห้เห็นถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับ
วา่การลงรายการบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงนัน้ นอกจากจะไมต้่องรับผิดตามกฎหมายแล้ว ยงัมีผลในการสร้าง
ความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ตอ่บคุคลผู้ ร่วมค้ากบับริษัทฯ อีกด้วย 
/อ.ภมูชิายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 3 (ปพพ.) 
 บริษัทน า้เย็นจ ากดั ทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีหุ้น 10,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้น 5 คน ดงันี ้

นายดนิ ถือหุ้น 5,000 หุ้น ช าระคา่หุ้นครบแล้ว และเป็นกรรมการบริษัทฯ 
นายน า้ ถือหุ้น 2,000 หุ้น ช าระคา่หุ้นเพียง 75% 
นายลม ถือหุ้น 1,000 หุ้น ช าระคา่หุ้นเพียง 75% 
นายไฟ ถือหุ้น 1,000หุ้น ช าระคา่หุ้นครบแล้ว 
นายเพชร ถือหุ้น 1,000 หุ้น ช าระคา่หุ้นครบแล้ว 

 ตอ่มา บริษัทฯ ต้องการย้ายท่ีตัง้ส านกังาน จากกรุงเทพฯ ไปจงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือลดต้นทนุคา่เช่าแตเ่น่ืองจากมีค่าขน
ย้ายแพง นายดนิกรรมการบริษัทฯ จึงได้จดัการเรียกประชมุวสิามญั โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชมุครบกนัทกุคน  ในท่ีประชมุ นายไฟ
และนายเพชร ได้เสนอให้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนลบั และท่ีประชมุได้ลงคะแนนลบัโดยมต ิให้ย้ายท่ีตัง้ส านกังาน ด้วยคะแนน
เสียง 5,000 หุ้น ตอ่ 2,000 หุ้น 
 ค าถาม (10 คะแนน) 
 1. การย้ายท่ีตัง้ส านกังานบริษัทฯ ต้องใช้มตอิย่างใด และบริษัทฯ จะต้องแก้ไขทางทะเบียน อย่างไร 
 2. เร่ืองสทิธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น เป็นอย่างไร 
 3. ผลการลงมตขิองผู้ถือหุ้น ถกูต้องตามหลกักฎหมาย หรือไม ่อย่างไร (ให้อ้างอิงหลกักฏหมายประกอบ) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – ปพพ. ม.1098 ม.1145 ม.1146 ม.1172 ม.1182 ม.1184 ม.1190 ม.1194 ม.1195 
 แนวค าตอบ 

 1. การย้ายท่ีตัง้ส านกังานบริษัทฯ  
  1.1 หนังสือบริคณฑ์สนธิ เป็นเอกสารส าคัญท่ีผู้ เร่ิมจัดตัง้บริษัทจ ากัดจัดท าขึน้ โดยมีรายการส าคัญๆ ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้หลายรายการ “ท่ีตัง้ส านักงานบริษัท” เป็นรายการหนึ่งท่ีจะต้องระบุไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิ ดังนัน้ การย้าย
ส านกังานบริษัทไป ณ ท่ีตัง้แห่งใหม ่จึงเป็น การแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทจ ากดั 
        แก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ จะต้องเป็นมตพิเิศษ กลา่วคือจะต้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และการแก้ไขเปล่ียนแปลง หนังสือบริคณฑ์สนธิ จะต้องจดทะเบียนภายใน 14 วนั นับแต่ วนัท่ีได้
ลงมตพิเิศษ 
  1.2 ดงันัน้ การย้ายท่ีตัง้ส านักงานของบริษัทน า้เย็นจ ากัด จะต้องเป็นมติพิเศษของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ 
จะต้องไปด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ ตอ่นายทะเบียนภายใน 14 วนั นบัแต ่วนัท่ีได้ลงมตพิเิศษ นัน้ 
 2. สทิธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น  
  2 1 ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเสมอ เว้นแต่ ผู้ ถือหุ้นคนใด ยังมิได้ช าระค่าหุ้นท่ี
บริษัทเรียกเก็บ จะไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการออกเสียงหากไมมี่ข้อบงัคบัก าหนดไว้ ถ้าใช้วธีิชมืูอ 1 คนตอ่ 1 เสียง 
ถ้าลงคะแนนลบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
  2.2 กรณีการประชุมวิสามญัของ บริษัทน า้เย็นจ ากัด ปรากฎว่า องค์ประชุมครบ (ผู้ ถือหุ้นมาประชุมทุกคน) และการ
เสนอให้ประชมุโดยวธีิลบัถกูต้อง (มีผู้เสนอจ านวน 2 คน) แตมี่ผู้ถือหุ้นท่ีช าระคา่หุ้นยงัไมค่รบ จ านวน 2 คน คือ  
นายน า้และนายลม ดงันัน้ นายน า้และนายลม จึงไมมี่สทิธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
 3. การลงมตขิองผู้ถือหุ้น 
   3.1 การลงมตใินการประชมุวสิามญั ปรากฎวา่ อนมุตั ิ5,000 คะแนน ไมอ่นมุตั ิ2,000 คะแนน และงดออกเสียง 3,000 
เสียง แตเ่น่ืองจากท่ีประชมุยินยอมให้ ผู้ ถือหุ้นท่ีช าระคา่หุ้นยงัไมค่รบ จ านวน 2 คน คือ นายน า้และนายลม ใช้สทิธิออกเสียงใน



ท่ีประชมุด้วยนัน้ จึงเป็นการจดัการประชมุท่ีไมช่อบตามกฎหมาย (ไมป่รากฎข้อบงัคบัของบริษัทเป็นอย่างอ่ืน) ซึ่งกรรมการหรือ
ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งสามารถร้องตอ่ศาลเพ่ือขอให้เพิกถอนมตินัน้ ได้ แตก่รณีนีไ้มจ่ าเป็นเน่ืองจากมตกิารขอความเห็นชอบไม่
ผา่น (ตามข้อ 3.2) 
  3.2 การลงมติพิเศษของผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญั จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง นบัได้ 7,000 หุ้น และมีคะแนนเสียงท่ีอนมุตัจิ านวน 
5,000 หุ้น จึงถือไมไ่ด้วา่เป็นมตพิเิศษของผู้ถือหุ้น เน่ืองจากคะแนนเสียงไมถ่ึง 5,250 คะแนน (3 ใน 4 ของ 7,000) 
 สรุปได้วา่ การลงมตขิองผู้ถือหุ้น ไมถ่กูต้องตามหลกักฎหมาย (ตามข้อ 3.1) และมตขิองผู้ถือหุ้นไมเ่ป็นมตพิเิศษ  
(ตามข้อ 3 2) ดงันัน้ การขอความเห็นชอบให้ย้ายส านกังานของบริษัทฯ จึงไมไ่ด้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  
/อ.ภมูชิายฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อ 4 (พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัฯ) 
 บริษัท JFK จ ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกิจการค้าปลีก จดัตัง้บริษัทฯ เม่ือปี 25x0 มีก าไรสะสม 50 ล้านบาท บริษัทฯ มีทนุ
ส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด 3% ของทนุจดทะเบียน ไตรมาสแรก ปี 25x2 มียอดขายสนิค้าเพิ่มขึน้ ดีกวา่ปี 25x1 นายพอใจ 
หนึ่งในห้าของกรรมการบริษัทฯ ต้องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้ น จะท าได้หรือไม่ การจ่ายเงินปันผลจะต้อง
พจิารณาเร่ืองใดบ้าง (6 คะแนน) 
 ตอ่มา ปรากฎวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 25x2 ขาดทนุ แตบ่ริษัทยงัมีก าไรสะสมอยู่ บริษัทฯ จะต้องจดัสรรเงิน
ส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม ่(4 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.บมจ. ม.115 ม.116 
 แนวค าตอบ 

 1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว เป็นอ านาจของ คณะกรรมการบริษัทมหาชนจ ากดั แต่ทัง้นี ้
จะต้องมีข้อบงัคบัของบริษัท ระบใุห้อ านาจคณะกรรมการบริษัทไว้ด้วย  
       ดังนัน้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท JFK จ ากัด (มหาชน) จะท าได้ต่อเม่ือมีข้อบังคับอนุญาตไว้ ส าหรับในกรณีท่ี      
นายพอใจ หนึ่งในห้าของกรรมการบริษัทฯ เพียงคนเดียวท่ีต้องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น นัน้ ไมอ่าจกระท าได้ 
เน่ืองจากการอนมุตัจิ่ายฯ จะต้องเป็นมตขิองคณะกรรมการฯ หนทางท่ีนายพอใจ จะผลกัดนัให้จ่ายเงินปันผลได้นัน้ นายพอใจ 
จะต้องเสนอให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการลงมตอินมุตัจิ่ายด้วยเสียงข้างมาก ตอ่ไป 
 2. การจ่ายเงินปันผล บริษัทมหาชนจ ากดั จะต้องพจิารณาเร่ืองท่ีส าคญั ดงันี ้
  2.1 บริษัทฯ จะต้องไมมี่ยอดขาดทนุสะสม 
  2.2 บริษัทฯ จะต้องมีเงินก าไรท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายจากก าไรเท่านัน้ 
  2.3 การจ่ายเงินปันผลจะต้องจ่ายให้หุ้นสามญัเท่ากนัทกุๆ หุ้น เว้นแตหุ่้นบริุมสทิธิตามบริุมสทิธิท่ีก าหนดไว้ 
  2.4 อ านาจอนมุตัจิ่าย คือ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการฯ กรณีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
  2.5 การจ่ายเงินปันผล ต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีอนมุตั ิ
  2.6 บริษัทฯ จะต้องแจ้งมติจ่ายเงินปันผลต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหนังสือและโฆษณา นสพ. และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
ทราบในคราวถดัไป 
 3. บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายก าหนดให้มีทุนส ารองจากก าไรสทุธิประจ าปี โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท เว้นแต่ข้อบงัคบับริษัทหรือกฎหมายอ่ืน จะก าหนดให้บริษัทฯ มีทุนส ารองฯ มากกว่านัน้ หากทุนส ารองฯ ยังไม่
ครบ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปี อย่างน้อย 5% ของ (ก าไรสทุธิประจ าปี – ยอดขาดทนุสะสม)  
      ดงันัน้  หากตอ่มา ปรากฎวา่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 25x2 ขาดทนุ แตบ่ริษัทยงัมีก าไรสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่
มีหน้าท่ีจะต้องจดัสรรเงินส ารองในรอบปีบญัชี นัน้  
/อ.ภมูชิายฯ 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 5 ก (พรบ.หลกัทรพัย์ฯ) 
 บริษัท JFK จ ากัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เม่ือวนัท่ี xx 25x2 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตรวจงบการเงินไตรมาส 2/25x2 เม่ือวนัท่ี xx มถินุายน 25x2 พบวา่บริษัทมีก าไรท่ีดี
อย่างมาก จึงได้เลา่เร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินของบริษัทให้ภรรยาทราบ ตอ่มาเม่ือ 16 ก.ค.25x2 ภรรยาได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท
ฯ เป็นจ านวนมาก ทัง้ท่ีไมเ่คยซือ้หุ้นของบริษัทฯ มาก่อน โดยท่ีงบการเงินไตรมาส 2/25x2 ของบริษัทฯ เผยแพร่วนัท่ี 1 สงิหาคม 
25x2 ในเวป็ไซด์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 ค าถาม ผู้สอบบัญชีและภรรยา จะสามารถกระท าการดังกล่าว ได้หรือไม่ และการกระท าดังกล่าวมีความผิดอย่างไร       
(ให้วางหลกักฎหมายประกอบ) (10 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.หลกัทรัพย์ฯ ม.238 ม.242 
 แนวค าตอบ 

 1. หลกักฎหมาย 
    สรุปสาระส าคญั ท่ีเก่ียวกบัการปอ้งกนัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ตามประเดน็โจทย์) ได้ดงันี ้
  1.1 การป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมฯ นัน้ ใช้บงัคบักับหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ รวมถึงการเข้าผกูพนัในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ด้วย 
  1.2 ข้อมลูภายใน หมายถึง ข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึ่งเป็นสาระส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลง
ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรัพย์  
  1.3 ห้ามบคุคลใดๆ ท่ีรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน ท่ีเก่ียวกบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ หรือเข้า
ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน หรือเปิดเผยข้อมลูฯ 
ให้บคุคลอ่ืน โดยรู้หรือควรรู้วา่บคุคลอ่ืน จะน าข้อมลูฯ ไปซือ้หรือขายฯ เว้นแตก่ารซือ้ขายฯ บางกรณีท่ีเป็นไปโดยกฎหมาย หรือ
เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน 
  1.4 กฎหมายได้วางบทสนันิษฐาน วา่ เป็นบคุคลท่ีรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน เป็น 2 กรณี คือ  
  (1) บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูโดยต าแหน่งหน้าท่ี เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ผู้สอบบญัชี ฯลฯ 
  (2) บคุคลท่ีมีพฤตกิรรมซือ้ขายฯ ท่ีผดิไปจากปกตวิสิยัของตน และบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับบริษัท
ท่ีออกหลกัทรัพย์หรือบคุคลท่ีใกล้ชิดกบับคุคลตาม (1)  
 2. ค าตอบ 
  2.1 บริษัท JFK จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดงันัน้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จึงอาจต้องรับผดิในเร่ืองการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ได้ 
  2.2 ผู้สอบบญัชีและภรรยา กระท าการดงักลา่ว ได้หรือไม ่และมีความผดิอย่างไร 
   2.2.1 ผู้สอบบญัชี  
     (1) กรณีผู้สอบบญัชี ได้ตรวจงบการเงินไตรมาส 2/25x2 เม่ือวนัท่ี xx มถินุายน 25x2 พบวา่บริษัทมีก าไรท่ีดี
อย่างมาก นัน้ ถือได้วา่ผู้สอบบญัชีได้เป็นบคุคลท่ีรู้ข้อมลูภายในแล้ว (กรณีนีไ้มจ่ าเป็นต้องพจิารณาถึงบทสนันิษฐาน วา่ผู้สอบ
บญัชีเป็นบคุคลท่ีรู้หรือครอบครองหรือไม)่ 
                      (2) การท่ีผู้สอบบญัชี ได้เลา่เร่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินของบริษัทให้ภรรยาทราบ นัน้ ถือได้วา่ผู้สอบบญัชีได้
เปิดเผยข้อมลูภายในให้บคุคลอ่ืนโดยควรรู้ว่าภรรยาอาจน าข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ขายฯ แล้ว (ข้อเท็จจริงตามโจทย์
ปรากฎวา่ภรรยาได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก ทัง้ท่ีไมเ่คยซือ้หุ้นของบริษัทฯ มาก่อน) 



               ดงันัน้ ผู้สอบบญัชี ไมส่ามารถกระท าการดงักลา่วได้ ผู้สอบบญัชีจึงมีความผิดในเร่ือง การกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์   
   2.2.2 ภรรยาผู้สอบบญัชี 
        (1) ภรรยาผู้สอบบญัชี ถ้าหากมีพฤตกิรรมซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีผู้สอบบญัชีปฎิบตัหิน้าท่ี จะเป็น
บคุคลท่ีกฎหมายสนันิษฐานวา่เป็นผู้ รู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน 
      (2) กรณีภรรยาผู้สอบบญัชี ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก ทัง้ท่ีไมเ่คยซือ้หุ้นของบริษัทฯ มาก่อน 
และเป็นการซือ้หุ้นก่อนการเปิดเผยข้อมลูงบการเงินไตรมาส 2/25x2 ของบริษัทฯ นัน้ ถือได้ว่าภรรยาฯ เป็นบุคคลท่ีรู้ข้อมูล
ภายในฯ จากสามีแล้ว (โดยท่ีไมต้่องพจิารณาถึงบทสนันิษฐาน วา่ภรรยาผู้สอบบญัชี เป็นบคุคลท่ีรู้หรือครอบครอง ในฐานะท่ี
เป็นคูส่มรสของผู้สอบบญัชีบริษัทฯ และมีพฤตกิรรมการซือ้ขายฯ ท่ีผดิปกตหิรือไม)่ 
     ดงันัน้ ภรรยาผู้สอบบญัชี ไมส่ามารถซือ้หุ้นของบริษัทฯ ได้ ภรรยาผู้สอบบญัชีจึงมีความผดิในเร่ือง การกระท าอนั
ไมเ่ป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 หมายเหต ุ
 บทสันนิษฐานว่า เป็นผู้ รู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทัง้กรณีโดยต าแหน่งหน้าท่ี และกรณีเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือมี
ความสมัพนัธ์ฯ และได้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผิดปกติไปจากพฤติกรรม นัน้ เป็นบทบญัญัตเิพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ฯ 
ปฎิเสธความผดิโดยอ้างวา่ไมรู้่หรือไมไ่ด้ครอบครองข้อมลู  
 ดงันัน้ หากข้อเท็จจริงปรากฎชดัเจนว่า เป็นผู้ รู้หรือครอบครองข้อมลูแล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในเร่ืองบทสนันิษฐาน 
แตอ่ย่างใด 
/อ.ภมูชิายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 5 ข (พรบ.หลกัทรพัย์ฯ) 
 ต่อมา ภายหลงัการเปิดเผย งบการเงินไตรมาส 3/25x2 นายสขุใจ กรรมการบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
อ้างอิงหุ้นบริษัทฯ ในจ านวน 1,000 สญัญา  
 ภรรยานายสขุใจ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ก่อนท่ีจะสมรส เน่ืองจากเป็นพนกังานบริษัทฯ ท าให้ภรรยานายสขุใจ ได้รับ
หุ้นปันผลจากบริษัท 1,000 หุ้น และได้ซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีบริษัทฯ เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นอีก 2,000 หุ้น 
และนอกจากนี ้ยงัได้ซือ้หุ้นบริษัทฯ เพิม่อีก 1,000 หุ้น เพราะเห็นวา่ท าก าไรได้ดี  
  ค าถาม นายสขุใจ และภรรยา จะต้องด าเนินการอย่างไร ตอ่หน่วยงานใด และจะสิน้สดุการด าเนินการดงักลา่ว เม่ือใด 
 (10 คะแนน) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง – พรบ.หลักทรัพย์ฯ ม.59 และ ประกาศ กลต. เร่ือง การจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของกรรมการ ผู้บริหารฯ 
 แนวค าตอบ 

 1. หลกักฎหมาย 
  1.1 ให้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารตามท่ี สนง. ก าหนด และผู้สอบบญัชี ของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์จดัท า
และเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสและผู้ ท่ีอยู่กิน
ด้วยกนัฉนัสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะซึ่งถือหลกัทรัพย์ในบริษัทนัน้ ตอ่ สนง.  
     โดยท่ี หลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องรายงานการเปล่ียนแปลง มีดงันี ้
  (1) การได้หลกัทรัพย์ตามสดัสว่นจ านวนหุ้น ท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู่ 
 (2) การได้หลกัทรัพย์จาก การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจดทะเบียน 
  (3) การใช้สทิธิตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพ 
  (4) การได้หลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามา โดยทางมรดก 
  (5) การได้หลกัทรัพย์จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
  ฯลฯ  
 1.2 บคุคลตามข้อ 1.1 ย่อมสิน้สดุหน้าท่ีการจดัท าและสง่รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าตอ่ สนง. เม่ือหลกัทรัพย์ทกุประเภทของบริษัทท่ีบคุคลดงักล่าวด ารงต าแหน่ง มีการเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. ค าตอบ 
     2.1 นายสขุใจ กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ี จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ และ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าของตนเองและภรรยา ตอ่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(ทางระบบอีเลก็ทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า) 
ดงันี ้
   2.1.1 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างอิงหุ้นบริษัทฯ ของตนเอง 1,000 สญัญา 
   2.1.2 หุ้นบริษัทฯ ท่ีภรรยาเข้าซือ้ไว้ เพิม่อีก 1,000 หุ้น (หุ้นปันผลจากบริษัท และหุ้นเพิม่ทนุท่ีบริษัทฯ เสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น ได้รับการยกเว้น) 
  2.2 นายสขุใจ กรรมการบริษัทฯ จะสิน้สดุการด าเนินการดงักลา่ว เม่ือ หลกัทรัพย์ทกุประเภทของบริษัทท่ีบคุคลดงักลา่ว
ด ารงต าแหน่ง มีการเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว 
/อ.ภมูชิายฯ 


