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แนวข้อสอบอัตนัย ครัง้ท่ี 1/64 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลที่ได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพื่อให้ได้โจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกที่สุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค์ ให้ผู้ที่จะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบครั้งต่อๆ ไป 
ดังนัน้ หำกข้อมูลโจทย์เปลี่ยนแปลงไป ค ำตอบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ข้อ 1-1 (1/64) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ 
 บริษัท Aจ ำกัด  จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย มี Mr. John สญัชำติอเมริกันและ Mr. คิม สญัชำติเกำหลีใต้ เป็นกรรมกำร 
 ผู้ถือหุ้นบริษัท Aจ ำกัด ประกอบด้วย  
  - บริษัทโซจองจ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ที่ประเทศเกำหลีใต้ ถือหุ้น 50% และ 
        - คนสญัชำติไทยอีกจ ำนวนหนึ่ง ถือหุ้นรวมกัน 50% 
 บริษัท Aจ ำกัด ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำในโครงกำรติดตัง้เคร่ืองจักรกลผลิตกระแสไฟฟ้ำ ให้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  
 ค ำถำม 
 1. บริษัท Aจ ำกัด เป็นคนต่ำงด้ำวหรือไม่ ด้วยเหตุใด (2 คะแนน) 
 2. บริษัท Aจ ำกัด จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจต่อใคร หรือไม่ เพรำะเหตุใด (4 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวฯ ม.4 และ ม.8 บญัชี 3 (21)  
 - กฎกระทรวง ก ำหนดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2560 (11) 
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัท Aจ ำกัด เป็นคนต่ำงด้ำวหรือไม่ ด้วยเหตุใด 
  - บริษัทโซจองจ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ที่ประเทศเกำหลีใต้ บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว 
  - บริษัท Aจ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย แต่ มีคนต่ำงด้ำว (บริษัทโซจองจ ำกัด) ถือหุ้น 50%  
               - สรุปได้ว่ำ บริษัท Aจ ำกัด มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว ด้วยเหตุผลที่บริษัทฯ มีคนต่ำงด้ำวถือหุ้นในบริษัทฯ ตัง้แต่ 50% 
       2. บริษัท Aจ ำกัด จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจต่อใคร หรือไม่ เพรำะเหตุใด   
  - ธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำในโครงกำรติดตัง้เคร่ืองจักรกลผลิตกระแสไฟฟ้ำ ถือเป็นธุรกิจบริกำรอื่น ที่จดัอยู่ในบัญชี

ท้ำย พรบ.ฯ (บญัชี 3 - ธุรกิจที่คนไทยยงัไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขนัในกำรประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว)  
  - โดยปกติ คนต่ำงด้ำวจะต้องขออนุญำตและได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ จำกอธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ โดย

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรฯ เว้นแต่ ธุรกิจบริกำรอื่นนัน้ จะมีกฎกระทรวงก ำหนดยกเว้นไว้ ซึ่งจะมีผลท ำให้ธุรกิจ
บริกำรอื่นดงักล่ำว ไม่จดัเป็นธุรกิจในบญัช ี3 คนต่ำงด้ำว สำมำรถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญำต 
 - กฎกระทรวง (ฉบบัที่ 3) ได้ก ำหนดธุรกิจบริกำรที่ไม่ต้องขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ไว้ประเภท
หนึ่งว่ำ ธุรกิจบริกำร ที่มีรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ เป็นคู่สญัญำ 

  - กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
   - สรุปได้ว่ำ กำรที่ บริษัท Aจ ำกัด (คนต่ำงด้ำว) ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำในโครงกำรติดตัง้เคร่ืองจักรกลผลิต

กระแสไฟฟ้ำ โดยมีรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณเป็นคู่สัญญำ นัน้ มีผลให้ธุรกิจฯ ดังกล่ำว ไม่เป็น
ประเภทธุรกิจที่จัดอยู่ในบัญชีท้ำย พรบ.ฯ บริษัท Aจ ำกัด จึงสำมำรถประกอบธุรกิจฯ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญำตประกอบ
ธุรกิจแต่อย่ำงใด 
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หมำยเหตุ 
 - กฎกระทรวงก ำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรมและวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ได้ก ำหนดงำนในวิชำชีพวิศวกรรม          
ไว้หลำยลกัษณะ เช่น งำนให้ค ำปรึกษำ งำนวำงโครงกำร งำนค ำนวณออกแบบ งำนควบคุมกำรสร้ำงหรือผลิต ฯลฯ  
 - ดังนัน้หำกข้อมูลโจทย์ข้อนีรั้บฟังได้ว่ำ ธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำในโครงกำรติดตัง้เคร่ืองจักรกลผลิตกระแสไฟฟ้ำ  เป็น
กำรท ำกิจกำรบริกำรทำงวิศวกรรมเป็นธุรกิจที่ก ำหนดไว้ในบัญชี 3 (10) ไม่เป็นธุรกิจบริกำรอื่น ในบญัชี 3 (21) ค ำตอบในข้อนี ้
จะเปล่ียนไป กล่ำวคือ แม้ว่ำคู่สัญญำจะเป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ ก็ตำม จะไม่มีผลท ำให้กำร
ประกอบธุรกิจดังกล่ำวไม่เป็นธุรกิจในบัญชี 3 ดังนัน้ คนต่ำงด้ำวจะต้องขออนุญำตและได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจจำก
อธิบดีฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (1/64) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ 
 XYZ limited company จดทะเบียนจัดตัง้ในต่ำงประเทศ ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรตลำด
ต่ำงประเทศ ให้แก่ บริษัท ก จ ำกัด ที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย มีคนสญัชำติไทยถือหุ้น 100%  
 ทัง้นี ้สญัญำกำรให้บริกำรดงักล่ำวมีก ำหนดเวลำ 2 ปี 6 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่ลงนำมในสญัญำ 
 ค ำถำม XYZ limited company 
 1. บริษัทฯ จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจบริกำรฯ ต่อใคร หรือไม่ (2 คะแนน) 
 2. บริษัทฯ ต้องมีทุนขัน้ต ่ำเท่ำใด และจะต้องน ำหรือส่งทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทยให้ครบ ภำยในระยะเวลำใด  
           (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ.กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวฯ ม.4 บญัชี 3 (21) และ ม.14 
 - กฎกระทรวง ก ำหนดทุนขัน้ต ่ำและระยะเวลำในกำรน ำหรือส่งทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทย พ.ศ.2562 
 แนวค ำตอบ 
 1. XYZ limited company จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจฯ ต่อใคร หรือไม่ 
  - XYZ limited company ไม่ได้จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำว 
  - ธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศ เป็นธุรกิจบริกำรอื่น จดัอยู่ในบญัชีท้ำย พรบ.ฯ (บญัช3ี) 
คนต่ำงด้ำว จะต้องขออนุญำตและได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ จำกอธิบดีกรมฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรฯ
คนต่ำงด้ำว จึงจะประกอบธุรกิจดงักล่ำว ได้ 
  - สรุปได้ว่ำ กำรที่ XYZ limited company ประกอบธุรกิจบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศ ให้แก่ 
บริษัท ก จ ำกัด นัน้ XYZ limited company จะต้องขออนุญำตประกอบธุรกิจฯ จำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ 
  2. XYZ limited company จะต้องมีทุนขัน้ต ่ำเท่ำใด และจะต้องน ำหรือส่งทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทยให้ครบ                 
ภำยในระยะเวลำใด 
  - XYZ limited company ประกอบธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญำต  
  - ดังนัน้ XYZ limited company จะต้องมีทุนขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำ 25% ของค่ำเฉล่ียต่อปีของประมำณกำรรำยจ่ำยใน
กำรประกอบธุรกิจเป็นเวลำ 3 ปี ในกรณีที่ประกอบธุรกิจไม่ถึง 3 ปี ให้คิดเฉล่ียต่อปีของระยะเวลำที่ประกอบธุรกิจเป็นเกณฑ์ 
แต่ทัง้นีทุ้นขัน้ต ่ำจะต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท 
  - คนต่ำงด้ำว ที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องน ำหรือส่งทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทย               
ให้ครบ ภำยในระยะเวลำ 3 ปี แต่ถ้ำระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจไม่ถึง 3 ปี ให้น ำหรือส่งทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทยให้ครบ 
ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นบัแต่วนัที่เร่ิมต้นประกอบธุรกิจ หรือวนัที่ได้รับอนุญำต แล้วแต่กรณี 
  - สรุปได้ว่ำ XYZ limited company จะต้องจัดให้มีทุนขัน้ต ่ำส ำหรับกำรประกอบธุรกิจบริกำรฯ ตำมที่ประมำณกำร
รำยจ่ำยได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำ 3 ล้ำนบำท โดยจะต้องน ำหรือส่งเงินตรำต่ำงประเทศที่เป็นทุนขัน้ต ่ำเข้ำมำในประเทศไทย             
ให้ครบตำมที่กฎหมำยก ำหนด ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 2-1 (1/64) พรบ. กำรบัญชีฯ 
 1. Mr. A สญัชำติองักฤษ ประกอบธุรกิจกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งเคร่ืองส ำอำงค์จำกประเทศอังกฤษ ในประเทศไทย  
           Mr. A เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี หรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน) 
 2. บุคคลธรรมดำ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกับในเร่ืองใด ที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี  
           (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ.กำรบญัชีฯ ม.8 
 - ประกำศกรมฯ เร่ือง ก ำหนดให้บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี พ.ศ. 2544 
 - ประกำศกรมฯ เร่ือง ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงำช้ำงเป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี พ.ศ. 2551 
 หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ.กำรบญัชีฯ ให้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ ำนำจประกำศก ำหนดให้
บุคคลธรรมดำ หรือห้ำงหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน ที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทย เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี 
 - หลกัทัว่ไป บุคคลธรรมดำ หรือห้ำงฯ ที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี  
 - เว้นแต่ รัฐมนตรีฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จะก ำหนดให้  บุคคลธรรมดำ หรือห้ำงฯ ที่มิได้จดทะเบียน           
ที่ประกอบธุรกิจใด ตำมเงื่อนไขใด เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี 
 - ณ ปัจจุบัน รัฐมนตรีฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกำศก ำหนดให้  บุคคลธรรมดำหรือห้ำงฯ ที่มิได้จด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี 
   (1) เป็นผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำย ผู้น ำเข้ำหรือส่งออก สินค้ำประเภท เทป วีดีโอและแผ่นซีดี 
   (2) โรงงำน แปรสภำพ แกะสลกั และกำรท ำหตัถกรรมจำกงำช้ำง กำรค้ำปลีกค้ำส่ง งำช้ำงและผลิตภณัฑ์งำช้ำง 
 แนวค ำตอบ 
   จำกหลกักฎหมำยข้ำงต้น สรุปแนวค ำตอบในแต่ละประเด็น ได้ดงันี ้
 1. Mr. A สญัชำติองักฤษ ประกอบธุรกิจกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งเคร่ืองส ำอำงค์จำกประเทศอังกฤษ ในประเทศไทย  
           Mr. A เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
  - บุคคลธรรมดำสญัชำติไทยหรือบุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว ไม่มีควำมแตกต่ำงกันในกำรเป็น ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี                  
  - Mr. A เป็นบุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว ประกอบธุรกิจกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งเคร่ืองส ำอำงค์จำกประเทศองักฤษ ใน
ประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นประเภทธุรกิจที่ รัฐมนตรีฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกำศก ำหนด  
  - ดงันัน้ Mr. A จึงไม่เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี ด้วยเหตุผล ข้ำงต้น 
 2. บุคคลธรรมดำ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับในเร่ืองใด ที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี  
  - บุคคลธรรมดำ ไม่ว่ำจะเป็นคนต่ำงด้ำวหรือไม่ก็ตำม ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเป็นธุรกิจที่เก่ียวกับ เทป 
วีดีโอ แผ่นซีดี หรือธุรกิจที่เก่ียวกับงำช้ำง ตำมที่รัฐมนตรีฯ โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกำศก ำหนด จะต้องเป็นผู้มี
หน้ำที่จดัท ำบญัชี และมีหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำรบญัชกี ำหนดไว้ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง 
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com  

 
 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1759


5 
 

 

ข้อ 2-2 (1/64) พรบ. กำรบัญชีฯ 
 1. ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 16 มีนำคม 2564 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท 
มีสดัส่วนกำรลงทุนโดยนิตบิุคคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์ 50% และบุคคลสญัชำติไทย 50% 
           1.1 ห้ำงฯ เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีหรือไม่ ในฐำนะใด (2 คะแนน) 
     1.2 ห้ำงฯ จะต้องเร่ิมท ำบญัชี ในวนัใด (2 คะแนน) 
     1.3 งบกำรเงิน ห้ำงฯ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชีหรือไม่ เพรำะเหตุใด (2 คะแนน) 
 2. บริษัท XYZ จ ำกัด จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 5 ลบ. ผู้ท ำบัญชีมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระดบั
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.)  ทำงกำรบัญชี ในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีทรัพย์สินไม่เกินกว่ำ 30 ลบ. และ                   
มีรำยได้กว่ำ 35 ลบ. 
     บริษัทฯ จะต้องจดัให้มีผู้ท ำบญัชี ที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระดบัใด (2 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ. กำรบญัชีฯ ม.8 ม.9 และ ม.19 
  - กฎกระทรวง ว่ำด้วย กำรยกเว้นไม่ต้องจดัให้งบกำรเงินได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นฯ พ.ศ. 2544 
 - ประกำศกรมฯ เร่ือง ก ำหนดคุณสมบติัและเงื่อนไขของกำรเป็นผู้ท ำบัญชี พ.ศ.2557 
 แนวค ำตอบ 
 1. ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด 

 1.1 ห้ำงฯ เป็นผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีหรือไม่ ในฐำนะใด  
   - ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย  
   - แม้ว่ำ ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด จะมีสัดส่วนกำรลงทุนโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสิงคโปร์ 50%                    
ซึ่งมีผลท ำให้ห้ำงฯ มีสถำนะเป็นคนต่ำงด้ำวก็ตำม แต่ตำมกฎหมำยกำรบัญชีฯ ห้ำงฯ ก็ยงัมีฐำนะเป็น ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน
ตำมกฎหมำยไทย   
  - สรุปได้ว่ำ ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด เป็นผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี ในฐำนะห้ำงหุ้ นส่วนจดทะเบียน ที่จัดตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยไทย 
 1.2 ห้ำงฯ จะต้องเร่ิมท ำบญัชี ในวนัใด 

  - ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตัง้ตำมกฎหมำยไทย จะต้องเร่ิมท ำบัญชีนับแต่วันที่ห้ำงฯ ได้รับกำรจดทะเบียนเป็น                 
นิติบุคคลตำมกฎหมำย 
  - สรุปได้ว่ำ กำรที่ ห้ำงหุ้ นส่วน ABC จ ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตัง้เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 ห้ำงฯ 
จะต้องเร่ิมท ำบญัชี ตัง้แต่วนัที่ 16 มีนำคม 2564 และปิดบญัชีในรอบแรกภำยใน 12 เดือน นบัแต่วนัที่เร่ิมท ำบญัชี 
 1.3 งบกำรเงิน ห้ำงฯ จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีหรือไม่ เพรำะเหตุใด 

  - ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี 5 ประเภท ได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน /บริษัทจ ำกัด /บริษัทมหำชนจ ำกัด ตำมกฎหมำยไทย
นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  และกิจกำรร่วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่
จดัท ำงบกำรเงิน โดยงบกำรเงิน จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชี   
  - เว้นแต่ ห้ำงฯ จดทะเบียน ที่มีทุน-สินทรัพย์-รำยได้ ไม่เกินกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง (ทุนไม่เกิน 5 ลบ.- สินทรัพย์
รวมไม่เกิน 30 ลบ. รำยได้รวมไม่เกิน 30 ลบ.) ห้ำงฯ จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจดัให้งบกำรเงินของห้ำงฯ ให้ได้รับกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
  - ห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บำท ห้ำงฯ จึงไม่ได้รับกำรยกเว้นฯ 
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  - สรุปได้ว่ำ งบกำรเงินของห้ำงหุ้นส่วน ABC จ ำกัด จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบญัชี  
ด้วยเหตุที่มีทุนเกินกว่ำ 5 ล้ำนบำท จึงไม่เข้ำข้อยกเว้นตำมกฎกระทรวง 
 2. บริษัท XYZ จ ำกัด จะต้องจดัให้มีผู้ท ำบญัชี ที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระดบัใด 

  - พรบ.กำรบญัชีฯ ได้ก ำหนดให้ ผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชี ต้องจดัให้มีผู้ท ำบญัชีที่มีคุณสมบัติตำมที่อธิบดีฯ ก ำหนด 
  - ปัจจุบัน อธิบดีฯ ได้ประกำศก ำหนดให้ ผู้ท ำบัญชีของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชี 5 ประเภท (ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน /
บริษัทจ ำกัด /บริษัทมหำชนจ ำกัด /นิติบุคคลต่ำงประเทศฯ /กิจกำรร่วมค้ำฯ) จะต้องคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรี
ทำงกำรบญัชีหรือเทียบเท่ำ  
  - เว้นแต่ ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจ ำกัด ซึ่ง ณ วันปิดบัญชีที่ผ่ำนมำ มีทุน-สินทรัพย์-รำยได้ ไม่เกินกว่ำที่
ก ำหนด (ทุนไม่เกิน 5 ลบ.- สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ลบ. รำยได้รวมไม่เกิน 30 ลบ.) จะจัดให้มีผู้ท ำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต ่ำกว่ำ
อนุปริญญำตรี หรือประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ทำงกำรบญัชี หรือเทียบเท่ำ ก็ได้ 
  - บริษัท XYZ จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ลบ. ในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำมีทรัพย์สินไม่เกิน 30 ลบ. แต่มีรำยได้ 35 ลบ. ซึ่ง
เกินกว่ำ 30 ลบ. ผู้ท ำบญัชีของบริษัทฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นเก่ียวกับคุณวุฒิกำรศึกษำ 
  - แต่อย่ำงไรก็ตำม อธิบดีฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรผ่อนปรนเก่ียวกับคุณวุฒิของผู้ท ำบัญชี ไว้ว่ำ ในกรณีที่ทุนจดทะเบียน 
หรือสินทรัพย์รวม หรือรำยได้รวม ของผู้มีหน้ำที่จดัท ำบัญชี (เฉพำะห้ำงฯ จดทะเบียน และบริษัทจ ำกัด) เปล่ียนแปลงไปจนท ำ
ให้ผู้ท ำบญัชีไม่มีคุณสมบติั (คุณวุฒิกำรศึกษำ) เป็นผู้ท ำบญัชีของผู้มีหน้ำที่จัดท ำบัญชีนัน้อีกต่อไป ให้ผู้ท ำบญัชีนัน้ เป็นผู้ท ำ
บญัชีของผู้มีหน้ำที่จดัท ำบญัชีดงักล่ำวต่อไปได้อีก 2 ปี นบัแต่สิน้รอบบญัชีที่มีกำรเปล่ียนแปลง 
  - สรุปได้ว่ำ บริษัท XYZ จ ำกัด จะต้องจดัให้มีผู้ท ำบัญชีที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรบัญชีหรือ                     
เทียบเท่ำ เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้รวมเกินกว่ำ 30 ลบ. แต่บริษัทฯ ยังไม่จ ำเป็นที่จะต้องจัดให้มีผู้ท ำบัญชีที่มีคุณวุฒิ
กำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรบัญชี ในทันที โดยบริษัทฯ สำมำรถให้ผู้ท ำบัญชีคนเดิมที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำใน
ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.) ทำงกำรบญัช ีเป็นผู้ท ำบญัชีได้อีก 2 ปี นบัแต่สิน้รอบบญัชีที่มีกำรเปล่ียนแปลง 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง 
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com  
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ข้อ 3 (1/64) บริษัทจ ำกัด 
 บริษัท ก จ ำกัด มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวนมำก และมีก ำไรสะสมจ ำนวนมำก  
 บริษัทฯ ได้จดัให้มี เงินทุนส ำรองตำมที่ก ำหนดไว้แล้วเกินกว่ำ 10% ของทุนจดทะเบียน 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปีจำกก ำไรสะสมที่มีอยู่ทัง้หมดและได้จ่ำยเงินปันผลเสร็จสิน้ แล้ว 
 ต่อจำกนัน้มำ  
 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส โควิด - 19 ท ำให้ บริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสม  
 แต่บริษัทฯ ยงัมีเงินสดอีกจ ำนวนหนึ่ง  
 ค ำถำม 
 1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ถือหุ้นในสถำนกำรณ์ โควิด - 19 โดยจะมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครัง้ จำกเงินสดที่มีอยู่ และจำกเงินส ำรองของบริษัท จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (2 คะแนน) 
 2. บริษัทฯ จะลดทุน และจะน ำเงินส ำรองของบริษัท เพื่อกำรชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (4 คะแนน)  
 3. เงินทุนส ำรองของบริษัทฯ จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ อย่ำงไร (4 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - ปพพ. ม.1201-1202 ม.1224-1226 
 - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/271 ลง 8 มี.ค.48  
 - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/1083 ลง 13 ต.ค.48 
 - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ 0803/0218 ลง 15 มี.ค. 47  
 แนวค ำตอบ 
 1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกเงินสดที่มีอยู่ และจำกเงินส ำรองของ
บริษัท จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
  - คณะกรรมกำรบริษัทจ ำกัด มีอ ำนำจอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ภำยใต้เงื่อนไข 2 ประกำร คือ 
บริษัทฯ ไม่มีผลขำดทุน และบริษัทมีเงินก ำไรที่จะจ่ำยเป็นเงินปันผล ได้ 
  - เมื่อปรำกฎว่ำ บริษัท ก จ ำกัด มีผลขำดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไม่สำมำรถที่จะมีมติอนุมติัจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกเงินสดที่มีอยู่ได้  
 - ส ำหรับ ทุนส ำรองของบริษัท มีแนวค ำวินิจฉัยฯ ไว้ว่ำเมื่อบริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองแล้วบริษัทต้องคงทุน
ส ำรองไว้จนกว่ำจะเลิกบริษัท แต่ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถน ำเงินทุนส ำรองดังกล่ำวไปใช้จ่ำยในกิจกำรของบริษัทได้ เว้นแต่ กำร
น ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกเงินปันผลกฎหมำยก ำหนดให้จ่ำยจำกก ำไร เท่ำนัน้  
(แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/271 ลง 8 มี.ค.48) 
 - ดังนัน้สรุปได้ว่ำ คณะกรรมกำร บริษัท ก จ ำกัด ไม่สำมำรถจะมีมติอนมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปีได้ เนื่องจำก
บริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสม ส ำหรับเงินส ำรองของบริษัทฯ ไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ ไม่ว่ำจะโดยมติของคณะ
กรรมกำรฯ หรือมติของผู้ถือหุ้น ก็ตำม 
 2. บริษัทฯ จะลดทุน หรือจะน ำเงินส ำรองของบริษัท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
     2.1 บริษัทฯ จะลดทุน เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 - บริษัทจ ำกัด จะลดทุนได้โดยมติพิเศษของผู้ถือหุ้น 

- กำรลดทุน สำมำรถท ำได้ด้วยกำรลดมูลค่ำหุ้นหรือลดจ ำนวนหุ้น ก็ได้ แต่ทัง้นี ้มูลค่ำหุ้นที่ลดลงแล้วจะต้องมี
มลูค่ำไม่น้อยกว่ำ 5 บำท และกำรลดทุนจะต้องมีทุนเหลือไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนเดิม (ก่อนกำรลดทุน)  

- ทัง้นีก้ำรลดทุน จะต้องผ่ำนกระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำหนี ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย 
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- โดยปกติกำรลดทุน เงินทุนในส่วนที่ลดย่อมคืนให้กับผู้ถือหุ้นตำมสดัส่วนของกำรถือหุ้น  
- แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำกผู้ถือหุ้นทัง้หลำยไม่ประสงค์ที่จะรับเงินทุนในส่วนที่ลด แต่ประสงค์ที่จะน ำทุนส่วนที่ลด

ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทก็สำมำรถท ำได้ (แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/1083 ลง 13 ต.ค.48)  
 - สรุปได้ว่ำ บริษัท ก จ ำกัด สำมำรถที่จะลดทุน เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ 
  2.2 บริษัทฯ จะน ำเงินส ำรองของบริษัท ไปชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 - ปพพ. ไม่มีบทบัญญัติ ให้บริษัทจ ำกัดน ำทุนส ำรองที่มีอยู่ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมได้ เช่นเดียวกับกฎหมำย 
บริษัทมหำชนจ ำกัด ที่ก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัด สำมำรถน ำเงินส ำรองที่มีอยู่ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ 
 - แต่อย่ำงไรก็ตำม ทุนส ำรองของบริษัทจ ำกัด เป็นทุนที่กฎหมำยก ำหนดให้มีไว้เพื่อน ำไปใช้จ่ำยในกิจกำรของ
บริษัทเมื่อมีภำวะวิกฤติใดๆ ได้ ดังนัน้ ถ้ำหำกผู้ถือหุ้น จะมีมติให้น ำเงินส ำรองของบริษัทที่มีอยู่ ไปชดเชยผลขำดทุนสะสม              
ก็ย่อมท ำได้ ทัง้นี ้ไม่ขดัต่อ ปพพ. และไม่เป็นผลเสียต่อบริษัทแต่อย่ำงใด (แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/271 ลง 8 มี.ค.48) 
 - สรุปได้ว่ำ บริษัท ก จ ำกัด โดยมติของผู้ถือหุ้น สำมำรถน ำเงินส ำรองของบริษัท ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของ
บริษัทฯ ได้ 
 3. เงินทุนส ำรองของบริษัทฯ จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ อย่ำงไร 
  - ปพพ. ก ำหนดให้ บริษัทจ ำกัด ต้องจดัสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองอย่ำงน้อย 10% ของทุนจดทะเบียน มกัเรียกกันทั่วไป
ว่ำ เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ปพพ. ไม่ห้ำม บริษัทจ ำกัด จะจดัตัง้ทุนส ำรองอื่นๆ ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
กำรใดๆ ตำมแต่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด 
 - กำรน ำเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย ไปใช้ในกิจกำรใดๆ อันจ ำเป็นของบริษัทนัน้ สำมำรถท ำได้ โดยจะต้องได้รับ
อนุมัติจำกผู้ถือหุ้ นด้วยเสียงข้ำงมำก แต่มีแนวค ำวินิจฉัยฯ ที่เก่ียวกับ ทุนส ำรองตำมกฎหมำย ว่ำ เงินส่วนเกินมูลค่ำหุ้น               
(ทุนส ำรองตำมกฎหมำย) ไม่ใช่เป็นเงินทุนหรือผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทจ ำกัด เมื่อบริษัทยังไม่เลิกกันเงิน
ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น (ทุนส ำรองตำมกฎหมำย) ดงักล่ำว จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจำกบริษัท  
(แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ 0803/0218 ลง 15 มี.ค. 47) 
 - สรุปได้ว่ำ เงินทุนส ำรองของบริษัท ก จ ำกัด กฎหมำยก ำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทฯ มีไว้ใช้ในกิจกำรเมื่อบริษัทฯ มีวิกฤติ
ใดๆ เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย จึงไม่สำมำรถคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จนกว่ำบริษัทฯ จะเลิกและมีกำรช ำระบัญชีแล้ว โดยจะต้อง
คืนทุนส ำรองของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตำมสดัส่วนที่ลงทุน ต่อไป 
 - ส ำหรับทุนส ำรองอื่นๆ ที่บริษัทจ ำกัด ก ำหนดให้มีขึน้นัน้ เนื่องจำกเป็นทุนส ำรองที่กฎหมำยไม่ได้บังคับให้มี ดังนัน้                
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อมจะสำมำรถมีมติยกเลิกหรือเปลียนแปลงใดๆ ในทุนส ำรองดงักล่ำว ได้เสมอ    

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง 
www.cpa-law1.com 
PC center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (1/64) บริษัทมหำชนจ ำกัด 
 บริษัท ข จ ำกัด แปรสภำพเป็น บริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) โดยมีกำรเพิ่มทุนภำยหลงักำรแปรสภำพ แล้ว  
       ปัจจุบนั บริษัทฯ มีหุ้นที่ยงัขำยไม่ได้ จ ำนวนหนึ่ง 
 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวนมำก และมีก ำไรสะสมจ ำนวนมำก 
 บริษัทฯ ได้จดัให้มี เงินส ำรองตำมกฎหมำย ไว้แล้วเกินกว่ำ 10% ของทุนจดทะเบียน  
 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงปีจำกก ำไรสะสมที่มีอยู่ทัง้หมด และได้จ่ำยเงินปันผลเสร็จสิน้แล้ว 
 ต่อจำกนัน้มำ  
 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส โควิด - 19 ท ำให้ บริษัทฯ มีผลขำดทุนสะสม  
ค ำถำม 
 1. บริษัทฯ จะลดทุน หรือจะน ำเงินส ำรองของบริษัท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (4 คะแนน) 
 2. ถ้ำหำก บริษัทฯ ได้จดักำรชดเชยผลขำดทุนสะสม จนไม่มีผลขำดทุนสะสม แล้ว 
           คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ถือหุ้นในสถำนกำรณ์ โควิด - 19 โดยจะมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครัง้ โดยจ่ำยจำกทุนส ำรองตำมกฎหมำย จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (2 คะแนน) 
 3. บริษัทฯ จะเพิ่มทุนบริษัทอีกครัง้ จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (4 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ม.139 ม.141 ม.119 และ ม.115 
  - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/1083 ลง 13 ต.ค.48 
 - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/271 ลง 8 มี.ค.48 
 - ค ำวินิจฉัย ที่ พณ 0803/0218 ลง 15 มี.ค. 47  
 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทฯ จะลดทุน หรือจะน ำเงินส ำรองของบริษัท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
      1.1 บริษัทฯ จะลดทุน เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 - บริษัทมหำชนจ ำกัด จะลดทุนได้โดยมติของผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- กำรลดทุน สำมำรถท ำได้ด้วยกำรลดมูลค่ำหุ้น หรือลดจ ำนวนหุ้น ก็ได้ แต่ทัง้นี ้กำรลดทุนจะต้องมีทุนเหลือไว้ไม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนเดิม (ก่อนกำรลดทุน)  

- ทัง้นีก้ำรลดทุน จะต้องผ่ำนกระบวนกำรขอควำมเห็นชอบจำกเจ้ำหนี ้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย 
- โดยปกติกำรลดทุน เงินทุนในส่วนที่ลดย่อมคืนให้กับผู้ถือหุ้นตำมสดัส่วนของกำรถือหุ้น  
- แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำกผู้ถือหุ้นทัง้หลำยไม่ประสงค์ที่จะรับเงินทุนในส่วนที่ลดไป แต่ประสงค์ที่จะน ำทุนส่วนที่

ลดไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทก็สำมำรถท ำได้ (แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/1083 ลง 13 ต.ค.48)  
 - สรุปได้ว่ำ บริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถที่จะลดทุนเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ 
  1.2 บริษัทฯ จะน ำเงินส ำรองของบริษัท ไปชดเชยผลขำดทุนสะสม จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 

 - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ได้ก ำหนดเก่ียวกับทุนส ำรองของบริษัทไว้ โดยได้จดัแบ่งออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่  
     (1) ทุนส ำรองจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี - บงัคบัให้จดัสรรจำกเงินก ำไรสุทธิประจ ำปี (ถ้ำมี) โดยมีเป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำ 10% ของทุนจดทะเบียน เรียกชื่อกันโดยทัว่ไปว่ำ ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
   (2) ทุนส ำรองส่วนล ำ้มลูค่ำหุ้น (ถ้ำมี) - จดัสรรจำกเงินส่วนล ำ้มลูค่ำหุ้น ที่ได้จำกกำรขำยหุ้นสงูกว่ำมลูค่ำ 
   (3) ทุนส ำรองอื่น (ถ้ำมี) 
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   - พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ มีบทบัญญัติ ให้บริษัทมหำชนจ ำกัด สำมำรถน ำทุนส ำรองของบริษัทฯ ที่มีอยู่ไป
ชดเชยผลขำดทุนสะสม โดยมติเสียงข้ำงมำกของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่จะต้องชดเชยจำก ทุนส ำรองอื่น - ทุนส ำรองจำกก ำไร
สทุธิประจ ำปี - ทุนส ำรองส่วนล ำ้มลูค่ำหุ้น ตำมล ำดบั 
 - สรุปได้ว่ำ บริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถน ำเงินส ำรองของบริษัทที่มีอยู่ ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ 
ได้ตำมล ำดบัทุนส ำรองที่กฎหมำยก ำหนด 

 2. ถ้ำหำก บริษัทฯ ได้จดักำรชดเชยผลขำดทุนสะสม จนไม่มีผลขำดทุนสะสม แล้ว 
           คณะกรรมกำรบริษัทฯ ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ถือหุ้นในสถำนกำรณ์ โควิด - 19 โดยจะมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงปีให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครัง้ โดยจ่ำยจำกทุนส ำรองตำมกฎหมำย จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร (2 คะแนน) 
  - เงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย แม้ว่ำได้จัดสรรจำกเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีก็ตำม แต่เมื่อได้จัดสรรเงินก ำไรเข้ำเป็นทุน
ส ำรองของบริษัทแล้ว ไม่ถือเป็นเงินก ำไร อีกต่อไป   
  - กำรจ่ำยเงินปันผล จะต้องจ่ำยจำกเงินก ำไร เท่ำนัน้  
 - มีแนวค ำวินิจฉัยฯ ไว้ว่ำเมื่อบริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองแล้ว บริษัทต้องคงทุนส ำรองไว้จนกว่ำจะเลิกบริษัท                    
แต่ทัง้นี ้บริษัทสำมำรถน ำเงินทุนส ำรองดังกล่ำวไปใช้จ่ำยในกิจกำรของบริษัทได้ เว้นแต่ กำรน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลให้แก่               
ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถท ำได้ เนื่องจำกเงินปันผลกฎหมำยก ำหนดให้จ่ำยจำกก ำไร เท่ำนัน้  
(แนวค ำวินิจฉัย ที่ พณ.0803.03/271 ลง 8 มี.ค.48) 
  - ดงันัน้สรุปได้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) ไม่สำมำรถที่จะมีมติอนุมติัให้น ำเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
จ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงปี ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้  
ประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากขอบเขตค าถามโจทย์ 
 - ทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี) ได้มาจากการขายหุ้นในราคาท่ีสูงกว่ามูลค่าของหุ้น ไม่ใช่เป็นเงินทุนหรือผลก าไรจาก
การด าเนินกิจการของบริษัท ดังนัน้ เม่ือบริษัทฯ ยังไม่เลิก เงินส่วนล ้ามูลค่าหุ้นดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ 
บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะมีมติอนมุติัให้น าเงินทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น ไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้  
(แนวค าวินิจฉยั ที่ พณ 0803/0218 ลง 15 มี.ค. 47)  
 3. บริษัทฯ จะเพิ่มทุนบริษัทอีกครัง้ จะท ำได้หรือไม่ อย่ำงไร 
  - บริษัทมหำชนจ ำกัด จะเพิ่มทุนได้โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  - แต่ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนได้ต่อเมื่อ หุ้นทัง้หมดได้ขำยหมดแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังขำยไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้น                
ที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
  - กำรที่ บริษัท ข จ ำกัด (มหำชน) มีหุ้นที่ยงัขำยไม่ได้จ ำนวนหนึ่ง นัน้ บริษัทฯ จึงไม่สำมำรถเพิ่มทุนได้ 
  - สรุปได้ว่ำ ในกรณีที่ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนของบริษัทอีกครัง้ บริษัทฯ จะต้องขำยหุ้ นที่เหลืออยู่ให้หมดไปก่อน             
(เว้นแต่ หุ้นที่เหลืออยู่เป็นหุ้นที่รองรับสิทธิฯ ดงักล่ำว) แล้วจึงเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติเพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมำยเหตุเพิ่มเติม 
 - ในทำงปฎิบติั ถ้ำหำกหุ้นที่เหลืออยู่มีจ ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกับสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุน  
 - บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นมีมติให้ลดทุนในส่วนของหุ้ นที่ยังขำยไม่ได้ออกไปให้หมดก่อน แล้วจึงให้ที่ประชุม                    
ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนต่อไป ก็ได้ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง - PC center - www.tuecpa.com  
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ข้อ 5 (1/64) หลักทรัพย์ฯ 
 บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ จะน ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลกัทรัพย์ ในเดือน มิถุนำยน 256x 
 บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นของ บริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) เกินกว่ำ 50% ของหุ้นที่ขำยได้ 
 นำงส่ี เป็นผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีของ บริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) 
 เดือน เมษำยน 256x บริษัทฯ ได้ขุดพบแร่ทองค ำจ ำนวนมำก 
 นำยหนึ่ง เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญำต  
 นำยหนึ่ง ได้ทรำบข่ำวกำรขุดพบแร่ทองค ำจ ำนวนมำกของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) 
 นำยหนึ่ง จึงได้แจ้งให้ นำงสำวสำม ซึ่งเป็นภรรยำที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของ นำยสอง น้องชำยต่ำงมำรดำของ นำยหนึ่ง 
ทรำบข่ำวกำรขุดพบแร่ทองค ำจ ำนวนมำกของบริษัทฯ เพื่อให้ นำงสำวสำม ลงทุนในบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) 
  นำงสำวสำม จึงได้เข้ำซือ้หุ้นของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ในจ ำนวนหนึ่ง ส่วนนำยหนึ่ง ได้ซือ้หน่วนยลงทุนในกองทุนรวม
แห่งหนึ่ง ที่ได้ลงทุนซือ้หุ้นของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ในจ ำนวนหนึ่ง 
 ต่อมำ นำยหนึ่ง ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน)   
 ประมำณกลำงเดือนมิถุนำยน 256x บริษัทฯ ได้น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลกัทรัพย์ จนส ำเร็จ 
 หลงัจำกนัน้อีกไม่นำน ปรำกฎว่ำทองค ำของบริษัทฯ ถูกโจรกรรมไปทัง้หมดประกอบกับมีโรคระบำดโควิด-19 รุนแรงทัว่ไป                   
ผลประกอบกำรไม่ดีท ำให้ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ตกต ่ำกว่ำไตรมำสที่แล้วอย่ำงมำก ซึ่งทัง้เหตุกำรณ์กำรโจรกรรมและ         
ฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ยงัไม่เปิดเผยเป็นกำรทัว่ไป 
 นำยหนึ่ง ผู้สอบบญัชีฯ จึงได้แจ้งให้ นำงสำวสำม ทรำบเก่ียวกับเหตุกำรณ์กำรโจรกรรมและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ 
 นำงสำวสำม จึงได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ออกไปทัง้หมด 
 นำงส่ี ก็ได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ที่นำงส่ีได้เคยซือ้สะสมไว้ ออกไปทัง้หมด เช่นกัน 
 ต่อมำอีกไม่นำน งบกำรเงินของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) และเหตุกำรณ์กำรโจรกรรมดังกล่ำว ได้เปิดเผยเป็นกำรทัว่ไป 
 ค ำถำม 
 1. กำรที่ นำยหนึ่งได้ทรำบข่ำวกำรขุดพบแร่ทองค ำและแจ้งให้นำงสำวสำมทรำบ เพื่อให้ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน)                  
และ กำรที่ นำยหนึ่ง ได้ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ในจ ำนวนหนึ่ง นัน้  
           นำยหนึ่ง กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร (2 คะแนน) 
   2. กำรที่ นำยหนึ่ง ได้แจ้งให้ นำงสำวสำม ทรำบเก่ียวกับเหตุกำรณ์กำรโจรกรรมและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ นัน้ 
    นำยหนึ่ง กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร (5 คะแนน) 
 3. กำรที่ นำงสำวสำม ได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ออกไปทัง้หมด นัน้ 
    นำงสำวสำม กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร (5 คะแนน) 
 4. กำรที่ นำงส่ี ได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ออกไปทัง้หมด นัน้ 
    นำงส่ี กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร (8 คะแนน) 
 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ม.89/1, ม.238 - 239, ม.242 - ม.244 
 หลักกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 - บทบญัญัติในกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ นัน้ ใช้บงัคบัเฉพำะ
หลกัทรัพย์จดทะเบียน และหลกัทรัพย์ที่มีกำรซือ้ขำยในศูนย์ซือ้ขำยหลักทรัพย์ เท่ำนัน้ 
 - ผู้บริหำร หมำยควำมรวมถึง ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี ด้วย 
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 - ข้อมลูภำยใน หมำยควำมว่ำ ข้อมลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป และเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลง
รำคำของหลกัทรัพย์ 
 - ห้ำมบุคคลใด ที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภำยในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซือ้ - ขำยหลกัทรัพย์ หรือเปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอื่นให้ ซือ้ - ขำยหลักทรัพย์ โดยรู้หรือควรรู้ว่ำผู้รับข้อมูลอำจน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์                    
ไม่ว่ำ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่ไม่เป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่น  
 - ให้สันนิษฐำนว่ำ ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภำยในที่เก่ียวกับบริษัท                   
ที่ออกหลกัทรัพย์ 
 - ให้สนันิษฐำนว่ำ ผู้บริหำรของกิจกำรในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ที่อยู่ในต ำแหน่งที่รับผิดชอบข้อมลูภำยใน และมี    
พฤติกรรมกำรซือ้ - ขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติไปจำกวิสัยของตน เป็นบุคคลที่รู้หรือครอบครองข้อมูลภำยใน ที่เก่ียวกับบริษัท                    
ที่ออกหลกัทรัพย์   
 แนวค ำตอบ 
 1. กำรที่ นำยหนึ่งได้ทรำบข่ำวกำรขุดพบแร่ทองค ำและแจ้งให้นำงสำวสำมทรำบ เพื่อให้ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน)                  
และกำรที่ นำยหนึ่ง ได้ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ในจ ำนวนหนึ่ง นัน้  
           นำยหนึ่ง กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร (2 คะแนน) 
  - ตำมที่ นำยหนึ่งแจ้งให้นำงสำวสำมทรำบเก่ียวกับข่ำวกำรขุดพบแร่ทองค ำ เพื่อให้ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน)                  
และนำยหนึ่ง ได้ซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนใน บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ในจ ำนวนหนึ่ง นัน้ เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้
ก่อนที่ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) จะน ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลกัทรัพย์  
  - สรุปได้ว่ำ กำรกระท ำของนำยหนึ่งทัง้สองกรณี จึงไม่เป็นควำมผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองกำรกระท ำอนัไม่เป็น
ธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ เนื่องจำกบทบัญญัติเร่ือกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์นัน้ ไม่
บงัคบัใช้กับหลกัทรัพย์ที่ยงัไม่ได้จดทะเบียน 
 2. กำรที่ นำยหนึ่ง ได้แจ้งให้ นำงสำวสำม ทรำบเก่ียวกับเหตุกำรณ์กำรโจรกรรมและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ นัน้ 
    นำยหนึ่ง กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร  
  - บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ได้น ำหุ้นเข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงเป็นทัง้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
และบริษัทจดทะเบียน 
  - งบกำรเงินของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) และเหตุกำรณ์กำรโจรกรรม เป็นข้อมลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำร
ทั่วไปและเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหุ้ นของบริษัทในตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ จึงถือได้ว่ำทั ง้                         
งบกำรเงินฯ และเหตุกำรณ์โจรกรรมฯ เป็น ข้อมลูภำยใน 
  - นำยหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) นำยหนึ่ง จึงเป็น ผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภำยในของบริษัท
ที่ออกหลกัทรัพย์ ตำมบทสนันิษฐำนของกฎหมำย แล้ว 
  - กำรที่ นำยหนึ่ง เป็นผู้รู้ ข้อมลูภำยในของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์และได้เปิดเผยข้อมูลภำยใน ให้แก่ นำงสำวสำม นัน้ 
นำยหนึ่งย่อมที่จะรู้ได้ว่ำ นำงสำวสำมอำจน ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ในกำรซือ้ – ขำยหุ้นของบริษัทฯ กำรกระท ำของนำย
หนึ่ง ครบองค์ประกอบของควำมผิด แล้ว 
  - สรุปได้ว่ำ นำยหนึ่ง ได้กระท ำผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ ด้วยเหตุที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 
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 3. กำรที่ นำงสำวสำม ได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ออกไปทัง้หมด นัน้ 
    นำงสำวสำม กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
  - งบกำรเงินของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) และเหตุกำรณ์กำรโจรกรรม เป็นข้อมลูภำยในของบริษัทฯ  
  - นำงสำวสำม เป็นผู้รู้ เหตุกำรณ์กำรโจรกรรมและฐำนะกำรเงินของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) จำกกำรเปิดเผยข้อมูล
ของนำยหนึ่ง ถือได้ว่ำนำงสำวสำม เป็นผู้รู้ ข้อมลูภำยในของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  
  - กำรที่ นำงสำวสำม เป็นผู้รู้ ข้อมลูภำยในของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และได้ขำยหุ้นของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ที่ตน
ถืออยู่ออกไปทัง้หมด กำรกระท ำของ นำงสำวสำม ครบองค์ประกอบของควำมผิด แล้ว             
   - สรุปได้ว่ำ นำงสำวสำม ได้กระท ำผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ ในเร่ืองกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับกำร                                     
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ด้วยเหตุที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 
 4. กำรที่ นำงส่ี ได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ออกไปทัง้หมด นัน้ 
    นำงส่ี กระท ำผิดกฎหมำยหลกัทรัพย์ฯ หรือไม่ อย่ำงไร 
  - บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นของ บริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) เกินกว่ำ 50% ของหุ้นที่ขำยได้ 
  - บริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) จึงจดัเป็นกิจกำรในกลุ่มของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) 
  - นำงส่ี เป็นผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีของ บริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) นำงส่ี จึงเป็นผู้บริหำรที่อยู่ในต ำแหน่งที่รับผิดชอบ
ข้อมลูภำยในของบริษัท XYZ จ ำกัด (มหำชน) และกำรที่ นำงส่ีได้ขำยหุ้นของบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) ที่ตนได้เคยซือ้สะสมไว้ 
ออกไปทัง้หมด ถือได้ว่ำ เป็นพฤติกรรมกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ผิดไปจำกวิสยัของตน 
  - ผู้บริหำรของกิจกำรในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  ในต ำแหน่งที่เข้ำถึงข้อมูลภำยในของกิจกำรได้ และมี
พฤติกรรมกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ผิดไปจำกวิสัยของตน จะเป็นบุคคลที่กฎหมำยสนันิษฐำนว่ำเป็น
ผู้รู้หรือครอบครองข้อมลูภำยในของ บริษัท A จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์) 
 - กำรที่ นำงส่ี เป็นบุคคลที่ รู้หรือครอบครองข้อมูลภำยใน ที่เก่ียวกับบริษัท A จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์)และได้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ที่ตนได้เคยซือ้สะสมไว้ออกไปทัง้หมด กำรกระท ำของ นำงส่ี ครบองค์ประกอบของ
ควำมผิด แล้ว                                   
        -  สรุปได้ว่ำ  นำงส่ี  ไ ด้กระท ำผิดกฎหมำยหลักทรัพย์ฯ ในเ ร่ืองกำรกระท ำอันไม่ เ ป็นธรรมเ ก่ียวกับกำ ร                                    
ซือ้ขำยหลกัทรัพย ์ด้วยเหตุที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 
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