
 
 
แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ที่ 3/62 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลเพ่ือให้จัดท ำโจทย์ให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกที่สุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค์ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบได้ศกึษำเป็นแนวทำง ก่อนกำรเข้ำสอบจริง 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปล่ียนแปลงไป ค ำตอบจะเปล่ียนแปลงไปด้วย 
กำรเขียนค ำตอบ  
เป็นตัวอย่ำงกำรเขียนค ำตอบข้อสอบอัตนัยในแนวทำงหน่ึงเท่ำนัน้ 
ท่ำนอำจเขียนค ำตอบในแนวทำงอ่ืนๆ ได้ตำมควำมถนัด โดยควรพิจำรณำจำกประเด็นและขอบเขตของค ำถำม 
ประกอบน ำ้หนักคะแนนที่ให้ 
ข้อ 1 (3/62) 

บริษัท ABC จ ำกัด เป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว จดทะเบียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจกำร
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - commerce) ให้บริกำรเพ่ือกำรซือ้ขำยสินค้ำและบริกำร โดยได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรลงทนุ  

ตอ่มำ บริษัทฯ ต้องกำรประกอบธรุกิจใหม ่คือ กำรน ำเข้ำสนิค้ำจำกตำ่งประเทศเพ่ือขำยปลีกในประเทศไทย 
 ค ำถำม 
 1. บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจ (ทัง้ 2 ธรุกิจ) หรือไม ่และต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร (8 คะแนน) 
 2. บริษัทฯ จะต้องมีทนุขัน้ต ่ำ (เฉพำะตำม พรบ.ฯ) หรือไม ่เท่ำใด (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง  

- พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542  ม.8+บญัชี 3 (21) และ (14) ทา้ย พรบ.ฯ และ ม.14  
 - กฎกระทรวงฯ ทนุขัน้ต ่า 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจ (ทัง้ 2 ธรุกิจ) หรือไม ่และต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 
  1.1 กำรประกอบธรุกิจกำรพำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e – commerce)  
            - บริษัท ABC จ ำกัด เป็นนิติบุคคลต่ำงด้ำว กำรประกอบธุรกิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – commerce) 
ให้บริกำรเพ่ือกำรซือ้ขำยสนิค้ำและบริกำร เป็นประเภทธรุกิจท่ีก ำหนดไว้ในบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ (ธรุกิจบริกำร)  
   - โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจต่ออธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำฯ และต้องได้รับ
อนญุำตก่อน จึงจะประกอบธรุกิจได้  
      - แต่เน่ืองจำก กำรประกอบธุรกิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – commerce) ดังกล่ำว บริษัทฯ ได้รับกำร
สง่เสริมกำรลงทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้รับกำรยกเว้นโดยกฎหมำย ไมต้่องขอ
อนญุำตตอ่อธิบดีฯ เพียงแต ่บริษัทฯ จะต้องแจ้งตอ่อธิบดีฯ พร้อมกบับตัรสง่เสริมกำรลงทนุ เพ่ือขอหนงัสือรับรองกำรประกอบ
ธรุกิจ ดงักลำ่ว  

 1.2 กำรประกอบธรุกิจน ำเข้ำสนิค้ำจำกตำ่งประเทศเพ่ือขำยปลีกในประเทศไทย  
     - กำรท่ี บริษัทฯ ต้องกำรประกอบธุรกิจใหม่เพิ่มเติม คือ กำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ือขำยปลีกใน

ประเทศไทย นัน้ จัดเป็นธุรกิจในบญัชี 3 ท้ำยพระรำชบญัญัตฯิ (กำรค้ำปลีกสินค้ำทุกประเภทท่ีมีทนุขัน้ต ่ำรวมทัง้สิน้น้อยกวำ่ 
100 ล้ำนบำท หรือท่ีมีทนุขัน้ต ่ำของแตล่ะร้ำนค้ำน้อยกวำ่ 20 ล้ำนบำท)  

 
 



 
 

 
      - ในกรณีนี ้กำรท่ีจะพจิำรณำวำ่ บริษัทฯ จะต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจค้ำปลีก ตอ่อธิบดีฯ หรือไมน่ัน้ จะต้อง
พจิำรณำวำ่ทนุขัน้ต ่ำท่ีมีอยู่จะมีถึง 100 ล้ำนบำท ส ำหรับธรุกิจค้ำปลีกหรือไม ่ซึ่งจำกข้อมลูตำมโจทย์ปรำกฎว่ำ บริษัทฯ มีทนุ
เพียง 100 ล้ำนบำท และธุรกิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - commerce) ท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนฯ จะต้องมีทุนขัน้ต ่ำ
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) ในจ ำนวนหนึ่ง  
      - จึงมีผลท ำให้ บริษัทฯ มีทนุขัน้ต ่ำในธรุกิจกำรค้ำปลีกไมถ่ึง 100 ล้ำนบำท  
      - ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องขออนญุำตประกอบธรุกิจค้ำปลีก ตอ่ อธิบดีกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรกำรประกอบธรุกิจของคนตำ่งด้ำว และได้รับอนญุำตก่อน จึงจะประกอบธรุกิจได้  
 2. บริษัทฯ จะต้องมีทนุขัน้ต ่ำ (เฉพำะตำม พรบ.ฯ) หรือไม ่เท่ำใด  
  2.1 กำรประกอบธรุกิจกำรพำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e – commerce)  
        - เน่ืองจำก บริษัทฯ ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI)  
       - ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้รับกำรยกเว้น ไม่ต้องจัดให้มีทุนขัน้ต ่ำตำม พรบ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวฯ 
ส ำหรับธรุกิจ กำรประกอบธรุกิจกำรพำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e - commerce) 
  2.2 กำรประกอบธรุกิจกำรค้ำปลีกในประเทศไทย  
              - เน่ืองจำก เป็นธรุกิจท่ีต้องได้รับอนญุำตตำมบญัชี 3 ท้ำย พรบ.ฯ และไมไ่ด้รับกำรยกเว้นใดๆ  
        - ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องมีทนุขัน้ต ่ำไมน้่อยกวำ่ 25% ของคำ่เฉล่ียตอ่ปีของประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจเป็นเวลำ 3 ปี แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท ส ำหรับธุรกิจกำรค้ำปลีก โดยทุนขัน้ต ่ำดงักล่ำวจะต้องเป็นทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้วของบริษัทฯ เน่ืองจำกทนุขัน้ต ่ำของคนตำ่งด้ำวจะต้องเป็นทนุท่ีมีอยู่จริง  
 สรุปได้วำ่ บริษัท ABC จ ำกดั นิตบิคุคลตำ่งด้ำว จะต้องจดัให้มีทนุขัน้ต ่ำตำม พรบ.ฯ อย่ำงน้อย 3 ล้ำนบำท ซึ่งไมน่ับรวม
กบัทนุท่ีจะต้องมีตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรลงทนุ หรือกฎหมำยอ่ืน 
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ข้อ 2 (3/62) 
 บริษัทฟจูิจ ำกดั จดทะเบียนท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ได้จดัตัง้สำขำในประเทศไทย เพ่ือประกอบธรุกิจในประเทศไทย  
 ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ต้องเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ ณ ท่ีใด และหำกบริษัทฯ ต้องกำรเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ท่ีบริษัทฯ 
ในประเทศญ่ีปุ่ น จะได้หรือไม ่เพรำะเหตใุด (4 คะแนน) 
 2. เม่ือบริษัทฯ เลกิกิจกำรในประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีและเอกสำร อย่ำงไร (4 คะแนน) 
 3. นิตบิคุคลใดบ้ำง เม่ือเลกิกิจกำรแล้ว ไมต้่องจดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำยไทย (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
     - พรบ.การบญัชี พ.ศ.2543 ม.8 ม.13 ม.17 
 แนวค ำตอบ 
 1. กำรเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ของบริษัทฯ 
  1.1 หลกักฎหมำย 
    - ผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ต้องเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรประกอบกำรลงบญัชีไว้ ณ ท่ีท ำกำร หรือ ท่ีผลติสนิค้ำ หรือ 
ท่ีเก็บสนิค้ำ หรือ ท่ีใช้เป็นท่ีท ำงำนเป็นประจ ำ เว้นแต ่   
    (1) ไดร้บัอนญุาตจากสารวตัรบญัชีฯ ใหเ้ก็บไว ้ณ สถานทีอื่่นได ้หรือ 
         (2) ในกรณีจดัท าบญัชีดว้ยคอมพิวเตอรหหรือเคร่ืองมืออื่นใด ณ สถานทีอื่่นใดาายในประเทศ แต่มีการเชื่อมยยง
เครือข่ายคอมพิวเตอรหฯ มายงัสถานทีท่ าการฯ ใหถื้อว่าไดมี้การเก็บรกัษาบญัชีไว ้ณ สถานทีท่ าการฯ แลว้ 
       1.2 ค ำตอบ      
   - บริษัทฟจูิจ ำกดั เป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ ท่ีเข้ำมำประกอบธรุกิจในประเทศไทย  
  - บริษัทฯ จึงเป็นผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ต้องเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ ณ ท่ีท ำกำร หรือท่ีผลติสนิค้ำ หรือท่ีเก็บ
สนิค้ำ หรือท่ีใช้เป็นท่ีท ำงำนเป็นประจ ำ แล้วแตก่รณี  
  - ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้จัดท ำบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด และต้องกำรเก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไว้ท่ี
บริษัทฯ ในประเทศญ่ีปุ่ น นัน้ บริษัทฯ ไมส่ำมำรถกระท ำได้ เน่ืองจำก เป็นกำรเก็บรักษำบญัชีฯ ไว้นอกรำชอำณำจกัรไทย 
 2. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีและเอกสำรฯ เม่ือบริษัทฯ เลกิกิจกำรในประเทศไทย 
  2.1 หลกัฎหมำย  
  - ผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี เม่ือเลกิกิจกำรด้วยเหตใุดๆ โดยไมมี่กำรช ำระบญัชีตำมกฎหมำยไทย  
  - จะต้องสง่มอบบญัชีและเอกสำรฯ ให้สำรวตัรใหญ่บญัชีหรือสำรวตัรบญัชี ภำยใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลกิ  
     - หำกผู้มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี ไมอ่ำจสง่มอบบญัชีฯ ได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้สำมำรถร้องขอตอ่สำรวตัรฯ เพ่ือขยำย
ระยะเวลำกำรสง่มอบบญัชีฯ ได้ แตร่ะยะเวลำท่ีขยำยเม่ือรวมกนัแล้ว ต้องไมเ่กินกวำ่ 180 วนั นบัแตว่นัท่ีเลกิ 
  2.2 ค ำตอบ 
  - บริษัทฟจูิจ ำกดั เป็นนิตบิคุคลท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเป็นผู้
มีหน้ำท่ีจดัท ำบญัชี  
             - แต ่บริษัทฯ เป็นนิตบิคุคลฯ ตำ่งประเทศ กฎหมำยไทยไมมี่บทบญัญัต ิให้บริษัทฯ จดักำรช ำระบญัชี  
 
 
 



 
 
 
  - ดงันัน้ เม่ือบริษัทฯ เลกิกิจกำรในไทย บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีและเอกสำรฯ ดงันี ้
  (1) ส่งมอบบญัชีและเอกสารฯ ใหส้ารวตัรบญัชีฯ าายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีเ่ลิกประกอบธุรกิจ  
  (2) ถา้หาก บริษทัฯ ไม่อาจส่งมอบบญัชีฯ ไดา้ายในก าหนดเวลาตาม (1) บริษทัฯ สามารถร้องขอต่อสารวตัรฯ 
เพือ่ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบบญัชีฯ ออกไปได ้ตามทีส่ารวตัรฯ ขยายระยะเวลาให้ 
  3. นิตบิคุคล ท่ีไมต้่องจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมกฎหมำยไทย 

             - นิติบุคคล ท่ีตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็น ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 
หรือบริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดั หรือนิตบิคุคลในรูปแบบอ่ืนใด ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 
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ข้อ 3 (3/62)  
 บริษัท ก จ ำกดั มีข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้หุ้นบริุมสทิธิ ได้รับเงินปันผล 50 บำทตอ่หุ้น   
 ตอ่มำ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น มีมตพิเิศษให้ลดทนุบริษัทฯ จำก 1,000,000 บำท ลดลงเหลือ 200,000 บำท  
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงมีมตใิห้แก้ไขข้อบงัคบัฯ จำกเดมิโดยก ำหนดให้หุ้นบุริมสทิธิ ได้รับเงินปันผล 20 บำทตอ่หุ้น   
 ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงัตอ่ไปนี ้
 1. บริษัทฯ จะสำมำรถลดทนุ ตำมมติท่ีประชมุของผู้ถือหุ้น ได้หรือไม ่(4 คะแนน) 
 2. บริษัทฯ จะแก้ไขเปล่ียนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นท่ีก ำหนดไว้ ได้หรือไม่  มติคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรแก้ไขข้อบงัคบัฯ
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม ่(6 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - ปพพ. ม.1225 และ ม.1108 และ ม.1142 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทฯ จะสำมำรถลดทนุ ตำมมตท่ีิประชมุของผู้ถือหุ้น ได้หรือไม่ 
 1.1 ตำม ปพพ. ก ำหนดให้ บริษัทจ ำกัด สำมำรถลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยกำรลดมูลค่ำหุ้ นให้น้อยลง         
หรือลดจ ำนวนหุ้นให้น้อยลงได้ โดยมตพิเิศษของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น แตอ่ย่ำงไรก็ตำม บริษัทจ ำกดั จะลดทนุลงให้เหลือต ่ำกวำ่ 1 
ใน 4 ของทนุเดมิไมไ่ด้  
 1.2 กำรท่ี บริษัท ก จ ำกดั โดยมตพิเิศษของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ลดทนุจดทะเบียนบริษัท จำก 1,000,000 บำท ลดลง
เหลือ 200,000 บำท จึงมีผลท ำให้ทนุของบริษัทภำยหลงัจำกกำรลดทนุ เหลือเพียง 1 ใน 5 ของทนุเดมิ                         จึงเป็น
กำรลดทุนของบริษัทลงให้เหลือต ่ำกว่ำ 1 ใน 4 ของทุนเดิม ดงันัน้ มีมติพิเศษของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ท่ีให้ลดทุนบริษัทฯ จำก 
1,000,000 บำท ลดลง เหลือ 200,000 บำท จึงขดัตอ่ ปพพ. ไมอ่ำจกระท ำได้ 
 2. บริษัทฯ จะแก้ไขเปล่ียนแปลงบุริมสิทธิในหุ้นท่ีก ำหนดไว้ ได้หรือไม่ - มตคิณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรแก้ไขข้อบงัคับฯ
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม ่
 2.1 ตำม ปพพ. ก ำหนดหลกักำร ในกำรประชมุจดัตัง้บริษัทจ ำกดัไว้วำ่ จะก ำหนดให้มีหุ้นบริุมสทิธิ และก ำหนดสภำพ
และบุริมสิทธิในหุ้นนัน้ไว้อย่ำงใดก็ได้ แต่เม่ือได้ก ำหนดสภำพและบุริมสิทธิในหุ้นนัน้ไว้เป็นอย่ำงใดแล้ว บริษัทจะไม่สำมำรถ
แก้ไขเปล่ียนแปลงได้เลย 
  2.2 กำรท่ี บริษัท ก จ ำกัด มีข้อบงัคบัของบริษัท ก ำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ ได้รับเงินปันผล 50 บำทต่อหุ้น และต่อมำ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมตใิห้แก้ไขข้อบงัคบัฯ จำกเดมิโดยก ำหนดให้หุ้นบริุมสิทธิ ได้รับเงินปันผล 20 บำทตอ่หุ้นนัน้ บริษัท
ฯ ไมส่ำมำรถจะกระท ำได้ เน่ืองจำกขดัตอ่ ปพพ. 2 ประกำร คือ  
   2.2.1 บริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาาพและบุริมสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ได้เลย (ไม่ว่าจะยดยมติของที่
ประชุมของผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการฯ) 
 2.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของ
บริษทั จะตอ้งเป็นมติพิเศษของผูถื้อหุน้ เท่านัน้) ดงันัน้ มติของคณะกรรมการฯ จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
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ข้อ 4-1 (3-62)  
 บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) มีผลขำดทนุสะสม 2,000,000 บำท มีทนุส ำรองจำกก ำไร 600,000 บำท และทนุส ำรองจำก
สว่นล ำ้มลูคำ่หุ้น 500,000 บำท   
 ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. กำรชดเชยผลขำดทนุของบริษัทฯ จะต้องชดเชยจำกทนุส ำรองประเภทใด ก่อน – หลงั (2.5 คะแนน) 
 2. กำรชดเชยผลขำดทนุของบริษัทฯ จำกทนุส ำรองประเภทตำ่งๆ จะอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้หรือไม ่ 
(2.5 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
      - พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ม.107 ม.119  
 หลักกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1. กำรจดัล ำดบัทนุส ำรองบริษัท เพ่ือชดเชยผลขำดทนุของบริษัทฯ 
  - บริษัทฯ สำมำรถโอนทนุส ำรองของบริษัทท่ีมีอยู่ เพ่ือชดเชยผลขำดทนุสะสมของบริษัทได้  
  - แตก่ำรชดเชยผลขำดทนุสะสมดงักลำ่ว จะต้องโอนทนุส ำรองท่ีมีอยู่ตำมล ำดบัก่อน – หลงั คือ  
  - ล ำดบัแรก จำกทนุส ำรองอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ 
  - ล ำดบัตอ่มำ จำกทนุส ำรองจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 
  - ล ำดบัสดุท้ำย จำกทนุส ำรองสว่นล ำ้มลูคำ่หุ้น 
 2. กำรอนมุตัใิห้ ชดเชยผลขำดทนุของบริษัท จำกทนุส ำรองท่ีมีอยู่ 
  - กำรอนมุตัใิห้ ชดเชยผลขำดทนุของบริษัท จำกทนุส ำรองท่ีมีอยู่ จะต้องเป็นมตขิองท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
 แนวค ำตอบ 
 1. กำรจดัล ำดบัทนุส ำรองบริษัท เพ่ือชดเชยผลขำดทนุของบริษัทฯ 
  - บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) มีทนุส ำรองจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี และทนุส ำรองจำกสว่นล ำ้มลูคำ่หุ้น  
  - กำรชดเชยผลขำดทนุสะสม บริษัทฯ จะต้องชดเชยจำก ทนุส ำรองจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี จ ำนวน 600,000 บำท เป็น
ล ำดบัแรก และทนุส ำรองจำกสว่นล ำ้มลูคำ่หุ้น จ ำนวน 500,000 บำท เป็นล ำดบัตอ่มำ 
  - ผลของกำรโอนทุนส ำรอง  เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท ท ำให้บริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสมอยู่                           
อีก 900,000 บำท  
  - ดงันัน้ หำกบริษัทฯ ต้องกำรล้ำงผลขำดทนุสะสมให้หมดไป โดยไมร่อผลก ำไรประจ ำปี บริษัทฯ สำมำรถชดเชยด้วย
กำรลดทนุของบริษัท โดยควำมเห็นชอบของท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ตอ่ไป   
 2. กำรอนมุตัใิห้ ชดเชยผลขำดทนุของบริษัท จำกทนุส ำรองท่ีมีอยู่  

  - กำรโอนทนุส ำรองของบริษัทท่ีมีอยู่ เพ่ือชดเชยผลขำดทนุสะสมของบริษัท เป็นอ ำนำจของ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น                           
  - ดงันัน้ กรณีท่ี บริษัท ABC จ ำกดั (มหำชน) จะโอนทนุส ำรองของบริษัทท่ีมีอยู่ เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัท 
โดยมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท นัน้ จึงไมอ่ำจกระท ำได้ 
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ข้อ 4-2 (3-62)  

บริษัท DEF จ ำกดั (มหำชน) ในรอบปีท่ีผำ่นมำปรำกฎวำ่มีก ำไรสะสมและสภำพคลอ่งสว่นเกินจ ำนวนมำก 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมต ิให้ซือ้หุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นเป็นกำรทัว่ไปจ ำนวนหนึ่ง  
โครงกำรซือ้หุ้นคืนได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำยและกำรตดัหุ้นท่ีซือ้คืน ภำยในเวลำ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีซือ้คืนเสร็จ 

 ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงัตอ่ไปนี ้(5 คะแนน) 
 1. กรณีท่ีบริษัทฯ ขำยหุ้นท่ีซือ้คืนไมห่มดภำยในเวลำท่ีก ำหนด บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรตอ่ซือ้ท่ีหุ้นคืน อย่ำงไร 
 2. หุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนและถือไว้นัน้ จะไมมี่สทิธิ อย่ำงไรบ้ำง 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
      - พรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ม.66/1 
 - กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑหและวิธีการว่าดว้ยการซื้อหุน้คืน  
 แนวค ำตอบ 
 1. กรณีท่ีบริษัทฯ ขำยหุ้นท่ีซือ้คืนไมห่มดภำยในเวลำท่ีก ำหนด บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรตอ่ซือ้ท่ีหุ้นคืน อย่ำงไร 
   - พรบ.ฯ ก ำหนดให้บริษัทฯ จะต้องขำยหุ้นท่ีซือ้คืนให้หมดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรซือ้หุ้ นคืน แต่
จะต้องไมเ่กินกวำ่ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีบริษัทซือ้หุ้นคืนเสร็จ  
  - เม่ือ พ้นก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซือ้คืนให้หมดตำมโครงกำรฯ ถ้ำบริษัท ไม่จ ำหน่ำยหุ้นท่ีซือ้คืนหรือ
จ ำหน่ำยหุ้นท่ีซือ้คืนไม่หมด ให้บริษัท ลดทุนท่ีช ำระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซือ้คืนและยงัไม่จ ำหน่ำยออกไป โดยบริษัท 
จะต้องปิดประกำศไว้ท่ีส ำนักงำน และจดทะเบียนแก้ไขทนุจดทะเบียนของบริษัท ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัท่ี                ตดัหุ้น
ดงักลำ่ว 
  - ดงันัน้ ถ้ำหำก บริษัท DEF จ ำกดั (มหำชน) จ ำหน่ำยหุ้นท่ีซือ้คืนไมห่มดภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำรซือ้
หุ้นคืน คือ ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีซือ้คืนเสร็จ บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำร ดงันี ้ 
  (1) ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซือ้คืนและยังไม่จ ำหน่ำยออกไป (โดยไม่ต้องขอมติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชุม
คณะกรรมกำร ให้ตดัหุ้นท่ีซือ้คืนแตอ่ย่ำงใด เน่ืองจำกกฎหมำยบงัคบัให้ต้องตดัหุ้นฯ) 
  (2) ปิดประกำศรำยละเอียดดงักล่ำวไว้ ณ ท่ีท ำกำรบริษัท และจดทะเบียนแก้ไขทนุจดทะเบียนบริษัท ภำยใน 14 
วนั นบัแตว่นัท่ีตดัหุ้นดงักลำ่ว  
  หมำยเหตุเพิ่มเติม กำรแก้ไขทุนจดทะเบียนของบริษัทในกรณีตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ีซือ้คืน ท่ีจะต้องแก้ไขใน
หนงัสือบริคณฑ์สนธิด้วยนัน้ ค ำวนิิจฉยัฯ ไมต้่องขอมตจิำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพียงแตเ่ป็นมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท           ก็
สำมำรถจดทะเบียนแก้ไขได้ เน่ืองจำกเป็นกำรปฎิบตัติำมกฎหมำย ซึ่งมีผลท ำให้ทนุจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 
 2. หุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนและถือไว้นัน้ จะไมมี่สทิธิ อย่ำงไรบ้ำง 
  - พรบ.ฯ ก ำหนดให้หุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนและบริษัทถืออยู่นัน้ จะไมมี่สทิธิใน 3 ประกำร ดงันี ้
  (1) สทิธิในกำรนบัเป็นองค์ประชมุผู้ถือหุ้น 
  (2) สทิธิในกำรออกเสียงลงคะแนน  
  (3) สทิธิในกำรรับเงินปันผล 
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ข้อ 5-1 (3/62) 
 บริษัท AAA จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ประกอบกิจกำรขำยปลำกระป๋องสง่ออกไปต่ำงประเทศ นำย 
ก ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้โทรศพัท์สนทนำกับ นำย ข ซึ่งเป็นเพ่ือน ในขณะท่ีได้รับประทำนเช้ำร่วมกับ  นำย ค โดยนำย ก 
กล่ำวทำงโทรศพัท์ว่ำ ยอดขำยปลำกระป๋องในต่ำงประเทศในไตรมำส 2/25x2 สงูกว่ำปีท่ีแล้วอย่ำงมำก และจะท ำก ำไรให้
บริษัทฯ เป็นจ ำนวนมำก ด้วย  
 ต่อมำ ในช่วงบ่ำยของวนันัน้ นำย ค ได้สัง่ซือ้หุ้นของบริษัทฯ เป็นจ ำนวนมำก และในวนัต่อมำ งบกำรเงินของบริษัทฯ ได้
เปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย์ และนำย ข ก็ได้สัง่ซือ้หุ้นของบริษัทฯ จ ำนวนมำกในวนันัน้ 
  ให้ท่ำนตอบค ำถำม ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ข้อมลู กำรขำยปลำกระป๋องในไตรมำส 2/25x2 ท่ีสงูกวำ่ปีท่ีแล้วอย่ำงมำก นัน้ เป็นข้อมลูประเภทใด (3 คะแนน) 
 2. นำย ก ผู้สอบบญัชี มีควำมผิดในกำรเปิดเผยข้อมลู หรือไม่ อย่ำงไร ให้แยกอธิบำยกรณีกำรเปิดเผย แก่ นำย ข และ 
นำย ค (6 คะแนน) 
 3. กำรท่ี นำย ข และ นำย ค เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทฯ จ ำนวนมำกนัน้ มีควำมผดิอย่ำงไร หรือไม ่(5 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 - พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.239 ม.242 และ ม.243  
 แนวค ำตอบ 
 1. ข้อมลู กำรขำยปลำกระป๋องในตำ่งประเทศในไตรมำส 2/25x2 ท่ีสงูกวำ่ปีท่ีแล้วอย่ำงมำก นัน้ เป็นข้อมลูประเภทใด  
  1.1 หลกักฎหมำย 
  - ข้อมลูภำยใน หมำยควำมว่ำ ข้อมลูท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไป และข้อมลูนัน้เป็นสำระส ำคญั
ตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำ หรือมลูคำ่ของหลกัทรัพย์ 
  1.2 ค ำตอบ 
   - ดังนัน้  ข้อมูล กำรขำยปลำกระป๋องในต่ำงประเทศในไตรมำส 2/25x2 ท่ีสูงกว่ำปีท่ีแล้วอย่ำงมำก นัน้                       
จึงเป็น ข้อมลูภำยใน เน่ืองจำก  
  (1) เป็นข้อมลูท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป และ 
  (2) เป็นสำระส ำคญัตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำของหุ้นของบริษัท AAA จ ำกดั (มหำชน) ท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
 2. นำย ก ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีควำมผดิในกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่ว หรือไม ่อย่ำงไร 
  2.1 หลกักฎหมำย 
  2.1.1 ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ รู้หรือครอบครองข้อมลูภำยใน 
   - บคุคล อยู่ในฐำนะท่ีสำมำรถรู้ข้อมลูภำยใน อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี เป็นผู้สอบบญัชี ฯลฯ 
   2.1.2 ห้ำมไมใ่ห้ บคุคลท่ีรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยใน ท่ีเก่ียวกบับริษัทหลกัทรัพย์กระท ำกำร ดงันี ้ฯลฯ 
   - เปิดเผยข้อมลูภำยใน ให้บคุคลอ่ืน ไมว่ำ่ทำงตรง ทำงอ้อม และวธีิใดๆ โดยรู้หรือควรรู้วำ่ ผู้ รับข้อมลูอำจน ำ
ข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ ในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ ไมว่่ำเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต ่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีไม่เป็นกำร
เอำเปรียบบคุคลอ่ืน 
  2.2 ค ำตอบ 
  2.2.1 นำย ก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัท AAA จ ำกัด (มหำชน) มีหุ้ นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ นำย ก จึงเป็นบคุคลภำยใต้ข้อสนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ เป็นผู้ รู้หรือครอบครองข้อมลูภำยใน 



 
 
 
  2.2.2 กำรท่ี นำย ก ได้โทรศพัท์สนทนำกบั นำย ข ในขณะท่ีได้รับประทำนเช้ำร่วมกับ นำย ค โดยนำย ก กลำ่วทำง
โทรศพัท์ อนัเป็นกำรเปิดเผยข้อมลูภำยในให้แก่ นำย ข และ นำย ค นัน้ พจิำรณำแยกในแตล่ะสว่น ได้ดงันี ้
  (1) กำรท่ี นำย ก ได้โทรศัพท์แจ้งกับ นำย ข ว่ำยอดขำยปลำกระป๋องในต่ำงประเทศในไตรมำส 2/25x2                  
สงูกวำ่ปีท่ีแล้วอย่ำงมำกนัน้ ถือได้วำ่ นำย ก ได้เปิดเผยข้อมลูภำยใน ให้บคุคลอ่ืน (นำย ข) ในทำงตรง โดยควรรู้วำ่ นำย ข อำจ
น ำข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ ในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ ไม่ว่ำเพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน อันเป็นควำมผิด ในเร่ืองกำรกระท ำอนัไม่
เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ แล้ว 
  (2) กำรท่ี นำย ก ได้โทรศัพท์แจ้งข้อมูลดังกล่ำว กับ นำย ข ในขณะท่ี นำย ค ได้ร่วมรับประทำนอำหำร               
อยู่ในโต๊ะเดียวกันนัน้ นำย ก ย่อมควรรู้ว่ำ นำย ค จะได้รับทรำบข้อควำมกำรสนทนำฯ ดงักล่ำว นัน้ด้วย ถือได้ว่ำ นำย ก ได้
เปิดเผยข้อมลูภำยใน ให้บคุคลอ่ืน (นำย ค) ในทำงอ้อม โดยควรรู้วำ่ นำย ค อำจน ำข้อมลูนัน้ไปใช้ประโยชน์ ในกำรซือ้หรือขำย
หลกัทรัพย์ ไมว่ำ่เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน อนัเป็นควำมผดิ ในเร่ืองกำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ แล้ว 
 3. กำรท่ี นำย ข และ นำย ค เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทฯ จ ำนวนมำกนัน้ มีควำมผดิอย่ำงไร หรือไม่   
  3.1 หลกักฎหมำย  
  - ห้ำมไม่ให้ บุคคลท่ีรู้หรือครอบครองข้อมลูภำยใน ท่ีเก่ียวกับบริษัทหลกัทรัพย์กระท ำกำร ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ 
ไมว่ำ่เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน  
  - เว้นแต ่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอ่ืน 
 3.2 ค ำตอบ  
  3.2.1 นำย ข  
         - กำรท่ี นำย ข ได้รับทรำบทำงโทรศัพท์จำก นำย ก เก่ียวกับ ยอดขำยปลำกระป๋องของบริษัทฯ อันเป็น
ข้อมลูภำยใน นัน้ ถือได้ว่ำ นำย ข เป็นบุคคลท่ีรู้ข้อมลูภำยใน ซึ่งต้องห้ำมในกำรเข้ำซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท  AAA 
จ ำกดั (มหำชน)  
   - แตเ่น่ืองจำก นำย ข ได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัทฯ ในภำยหลงัจำกท่ีงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในตลำด
หลกัทรัพย์แล้วนัน้ กำรซือ้หุ้นของ นำย ข จึงเป็นกำรกระท ำในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอ่ืน 
  - ดังนัน้ กำรกระท ำของ นำย ข จึงไม่เป็นควำมผิด ในเร่ืองกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำร                    
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ แตอ่ย่ำงใด 
   3.2.2 นำย ค  
   - กำรท่ี นำย ค ได้นั่งในโต๊ะร่วมรับประทำนอำหำรเช้ำกับ นำย ก และได้รับทรำบข้อมูลดังกล่ำว                               
ถือได้วำ่ นำย ค เป็นบคุคลท่ีรู้ข้อมลูภำยใน ซึ่งต้องห้ำมในกำรเข้ำซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท AAA จ ำกดั (มหำชน)  
  - และ ในช่วงบ่ำยของวันนัน้ (ก่อนท่ีงบกำรเงินของบริษัทฯ จะเปิดเผย) นำย ค ได้เข้ำซือ้หุ้ นของบริษัท
จ ำนวนมำก ถือได้วำ่ นำย ค เป็นผู้ รู้ข้อมลูภำยใน และได้เข้ำซือ้หลกัทรัพย์ ในลกัษณะท่ีเป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอ่ืน แล้ว  
  - ดังนัน้ กำรกระท ำของ นำย ค จึงเป็นควำมผิด ในเร่ืองกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ แล้ว 
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ข้อ 5-2 (3/62) (ข้อเทจ็จริงต่อจาก ข้อ 5-1) 
 ต่อมำ สนง. สงสยัในควำมผิดปกติของงบกำรเงินของบริษัทฯ ดงักล่ำว จึงมีค ำสัง่ให้บริษัทฯ จัดให้มีกำรสอบบญัชี โดย
ท่ำนในฐำนะท่ีเป็นผู้สอบบญัชีในตลำดทุนท่ีได้รับมอบหมำย ให้เข้ำตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และในกำรสอบบญัชีดงักล่ำว 
ท่ำนพบวำ่ นำย ง ผู้จดักำรบริษัทฯ ได้สัง่ให้ นำง จ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีของบริษัทฯ ลงรำยกำรยอดขำยท่ีไม่มี   ใบสัง่ซือ้เป็น
ยอดเงินจ ำนวนมำก 
 ท่ำน จึงได้แจ้งผลกำรตรวจสอบ ท่ีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยของ นำง จ ผู้ จัดกำรบริษัทฯ ท่ีได้กระท ำกำรอันมิชอบ        
ให้ นำย ก ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ตอ่ไป  
 ค ำถำม กำรท่ีท่ำน ในฐำนะผู้สอบบญัชีท่ีได้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวนัน้ เป็นกำร
ปฏิบตัท่ีิถกูต้อง หรือไม ่อย่ำงไร (6 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง - พรบ. หลกัทรพัยหและตลาดหลกัทรพัยห พ.ศ.2535 ม.89/25 และ ม.312 
 แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมำย  
  - ในกำรสอบบญัชี บริษัทท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ ไม่ว่ำจะกระท ำโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทหรือผู้สอบบญัชีท่ีบริษัทยินยอมให้สอบบญัชีก็ตำม ถ้ำผู้สอบบญัชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสยั ว่ำ กรรมกำร ผู้จัดกำร 
หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ของบริษัท ได้กระท ำผิดหรือกระท ำอันมิชอบ เป็นผลเสียแก่บริษัท               หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
  - ให้ผู้ สอบบัญชี แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทนัน้ทรำบ                
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบตอ่ไปโดยเร็ว 
  - ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ สนง.และผู้สอบบญัชีนัน้ทรำบภำยใน 30 วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 
  - ในกรณีท่ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไมด่ ำเนินกำรดงักลำ่ว ให้ผู้สอบบญัชีแจ้งให้ สนง. ทรำบโดยตรง 
 2. ค ำตอบ  
  - กำรท่ี ข้ำพเจ้ำ เข้ำตรวจสอบบญัชีของบริษัท AAA จ ำกดั (มหำชน) ได้พบวำ่ นำย ง ผู้จดักำรบริษัทฯ ได้สัง่ให้ นำง จ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีของบริษัทฯ ลงรำยกำรยอดขำยท่ีไมมี่ใบสัง่ซือ้เป็นยอดเงินจ ำนวนมำก นัน้  
  - ถือได้วำ่ ข้ำพเจ้ำ ในฐำนะผู้สอบบญัชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสยัว่ำ ผู้จดักำรของบริษัทฯ ได้กระท ำผิดหรือกระท ำ
อนัมชิอบ (การจดัท าบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจริง) อำจเป็นผลเสียแก่บริษัท หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
  - ดงันัน้ ข้ำพเจ้ำ จะต้องปฎิบตัใิห้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยด ำเนินกำร ดงันี ้
  (1) แจ้งขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณหของผูจ้ดัการ ดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ทราบยดยเร็ว 
  (2) ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการเข้าตรวจสอบหรือไม่ไดร้ายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้
ใหแ้ก่ สนง.และขา้พเจ้าในฐานะผูส้อบบญัชีทีแ่จ้งฯ ใหท้ราบ าายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจ้งจาก ขา้พเจ้า 
                    ขา้พเจ้าในฐานะผูส้อบบญัชีทีต่รวจสอบฯ จะตอ้งแจ้งให ้สนง. ทราบยดยตรง ต่อไป  
  - ดงันัน้ กำรท่ี ข้ำพเจ้ำ ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบฯ ให้ นำย ก ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ รับทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ตอ่ไป นัน้ เป็นกำรปฎิบตัท่ีิไมถ่กูต้องตำมกฎหมำย  
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