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แนวข้อสอบอัตนัย คร้ังท่ี 1/65 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลท่ีได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพ่ือให้ได้โจทยท่ี์ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกท่ีสุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค ์ให้ผู้ท่ีจะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบคร้ังต่อๆ ไป 
ดังน้ัน หำกข้อมูลโจทยเ์ปลี่ยนแปลงไป ค ำตอบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ข้อ 1 (1/65) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจทุกราย มีสถานะเป็น “คนต่างดา้ว” ตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วฯ 
 1-1 บริษัท ยั่งยืนทรพัย ์จ ากัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด โดยบริษัทฯ ไดส้ั่งผลิตและน าเข้าสินคา้จากต่างประเทศ ขายให้
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ  
       นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการรบับริการซ่อมสินคา้ที่ช ารุดเสียหาย อีกดว้ย 
       ใหต้อบค าถาม และอธิบายหลกักฎหมาย ดงันี ้(4 คะแนน) 
  ก. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ หรือไม ่(ใหร้ะบุว่าเป็นธุรกิจประเภทใด จดัอยู่ในบญัชีฯ ใด) 
  ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่า เท่าใด 
 1-2 บริษัท ออโต ้จ ากัด จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 200,000,000 บาท ประกอบธุรกิจการ
น าเขา้เคร่ืองจกัรผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ ในประเทศไทย   
  ใหต้อบค าถาม และอธิบายหลกักฎหมาย ดงันี ้(2 คะแนน) 
  ก. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ หรือไม ่(ใหร้ะบุว่าเป็นธุรกิจประเภทใด จดัอยู่ในบญัชีฯ ใด) 
  ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่า เท่าใด  
 1-3 บริษัท AA จ ากัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริการ การออกแบบบ่อบ าบดัน า้เสีย ใหกั้บ การปะปาส่วนภูมิภาค ในโครงการ 
“น า้สะอาด” อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  ใหต้อบค าถาม และอธิบายหลกักฎหมาย ดงันี ้(2 คะแนน) 
  ก. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ หรือไม ่(ใหร้ะบุว่าเป็นธุรกิจประเภทใด จดัอยู่ในบญัชีฯ ใด) 
  ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่า เท่าใด 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วฯ ม.4-ม.8-ม.14 และกฎกระทรวงทุนขัน้ต ่าฯ  
 - บญัชี 3 (14) (15) (21) และกฎกระทรวงก าหนดธุรกิจบริการฯ 
 แนวค ำตอบ 
1-1 บริษัท ยั่งยืนทรพัย ์จ ากัด 
 1.1 บริษัทฯ เป็นคนต่างดา้ว ประกอบธุรกิจขายส่งสินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนรวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด ให้
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ เป็นการประกอบธุรกิจ “คา้ส่ง” ที่จดัอยู่ในบญัชี 3 (15) ดงันัน้ 
  ก. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “คา้ส่ง” ต่อ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ “คา้ส่ง” ไม่นอ้ยกว่า 25% ของค่าเฉล่ียต่อปีของ ประมาณ
การรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ “คา้ส่ง” นัน้ เป็นเวลา 3 ปี แต่ทัง้นี ้ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท 
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 1.2 บริษัทฯ เป็นคนต่างด้าว มีการรับบริการซ่อมสินค้าที่ช ารุดเสียหาย จะต้องพิจารณาว่าการบริการหลังการ               
ขายดงักล่าว บริษัทฯ ไดคิ้ดค่าบริการหรือไม่  

 - กรณี ไม่มีการคิดค่าบริการ (การซ่อมในระยะเวลาประกัน) จะไม่เป็นการประกอบธุรกิจ  ซึ่งจะมีผลให้               
บริษัทฯ ไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ และไม่ตอ้งมีทุนขัน้ต ่า ในกรณีนี ้
  - กรณี มีการคิดค่าบริการ จะเป็นประกอบธุรกิจบริการอื่นในบญัชี 3 (21)  
  ก. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “บริการ” ต่อ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว  
  ข. บริษัทฯ จะต้องมีทุนขั้นต ่าในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ “บริการ” ไม่น้อยกว่า 25% ของค่าเฉล่ียต่อปีของ 
ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ “บริการ” นัน้ เป็นเวลา 3 ปี แต่ทัง้นี ้ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท  

1-2 บริษัท ออโต้ จ ากัด เป็นคนต่างด้าว ประกอบธุรกิจการน าเข้า เคร่ืองจักรผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ เพื่อจ าหน่ายให้แก่
โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ ในประเทศไทย เป็นการประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” ที่จดัอยู่ในบญัชี 3 (14)  
 2.1 โดยปกติ 
  - บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” ต่อ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 - บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” ไม่นอ้ยกว่า 25% ของค่าเฉล่ียต่อปีของ ประมาณ
การรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” นัน้ เป็นเวลา 3 ปี แต่ทัง้นี ้ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท  
 2.2 แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 200,000,000 บาท  

- ดังนั้น ถ้าหากบริษัทฯ จะน าทุนช าระแล้วมาใช้ในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ “ค้าปลีก 1 ร้านค้า” ไม่น้อยกว่า 
100,000,000 บาทแลว้ จะมีผลใหก้ารประกอบธุรกิจ “คา้ปลีกที่มีทุนขั้นต ่ารวมไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นบาท ทุนขัน้ต ่าของแต่ละ
รา้นคา้ไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท” ไม่เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชี 3 อีกต่อไป จึงสรุปไดว้่า  

ก. บริษัทฯ ไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” 
ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ “คา้ปลีก” ไม่นอ้ยกว่า 100,000,000 บาท   

1-3 บริษัท A จ ากัด เป็นคนต่างดา้ว ประกอบธุรกิจใหบ้ริการ การออกแบบบ่อบ าบัดน า้เสีย ใหกั้บ การปะปาส่วนภูมิภาค เป็น
ประกอบธุรกิจบริการอื่นในบญัชี 3 (21)  
 3.1 โดยปกติ 
   - บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “บริการ” ต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 - บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ “บริการ” ไม่นอ้ยกว่า 25% ของค่าเฉล่ียต่อปีของ ประมาณ
การรายจ่ายในการประกอบธุรกิจ “บริการ” นัน้ เป็นเวลา 3 ปี แต่ทัง้นี ้ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท  
 3.2 แต่เนื่องจาก ธุรกิจบริการดังกล่าว มีการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเป็นคู่สญัญา ซึ่งมีผลท าใหธุ้รกิจบริการดงักล่าว ไม่เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชี 3 อีกต่อไป จึงสรุปไดว้่า  
  ก. บริษัทฯ ไม่ตอ้งขออนุญาตประกอบธุรกิจ “บริการ”  
  ข. บริษัทฯ จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่าในการเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 บาท   

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   

PC center-www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (1/65) พรบ. กำรบัญชฯี 
 บริษัท AA จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย จดทะเบียนหนังสือบริคณฑ์สนธิ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25x1                            
จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 3 มีนาคม 25x2 โดยมนีิติบุคคลต่างประเทศ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท 60% ของทุนจดทะเบียน 
 บริษัทฯ ประกอบธุกิจรบัจา้งผลิตถุงมือทางการแพทย ์ โดยไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 25x2  
 บริษัทฯ มีส านกังานใหญ่ที่จงัหวดัปราจีนบุรี  
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 25x2 บริษัทฯ ไดป้ระกอบกิจการสาขาที่จงัหวดัชลบุรี โดยผลิตสินคา้ส่งให้ลูกคา้ตามค าสั่ งซือ้ 
มีพนกังานประจ า ประสานงานกับส านกังานใหญ่ 
 ใหท้่าน ตอบค าถามพรอ้มหลกักฎหมาย ดงันี ้ 
 ก. วนัที่เร่ิมท าบญัชี และวนัที่ปิดบญัชีรอบแรก ของบริษัทฯ คือวนัใด (3 คะแนน) 
 ข. กิจการสาขาของบริษัทฯ ที่จังหวัดชลบุรี เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่อย่างไร วันที่เร่ิมท าบัญชี และวันที่ปิดบัญชี
รอบแรกของกิจการสาขา คือวนัใด (5 คะแนน) 
 ค. บริษัทฯ และสาขา จะตอ้งจดัท าและย่ืนงบการเงิน ต่อส านกังานกลางบญัชหีรือส านกังานบญัชีประจ าทอ้งที่ เมื่อใด 
(2 คะแนน)  
 ง. งบการเงินของบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต หรือไม ่ดว้ยเหตุใด 
 (2 คะแนน)  
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง   
 - พรบ.การบญัชีฯ ม.8-ม.9-ม.10-ม.11 
 แนวค ำตอบ 
 บริษัท AAจ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่บริษัทฯ มีนิติบุคคลต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 60% ของ
ทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสถานะเป็นคนต่างดา้ว แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายการบัญชี ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่
จดัท าบญัชีในฐานะ “บริษัทจ ากัดที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย” 
 ก. วนัที่เร่ิมท าบญัชี และวนัที่ปิดบญัชีรอบแรกของบริษัทฯ  
  - วนัที่เร่ิมท าบญัชีของบริษัทฯ คือวนัที่ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล วนัที่ 3 มีนาคม 25x2   
  - วนัปิดบญัชรีอบแรกของบริษัทฯ ภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัเร่ิมท าบญัชี ภายในวนัที่ 2 มีนาคม 25x3 
 ข. กิจการสาขาของบริษัทฯ ที่จงัหวดัชลบุรี 
  - กิจการสาขาไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กฎหมายก าหนดใหผู้ม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัการธุรกิจในสาขานัน้ เป็นผู้
มีหนา้ที่จดัท าบญัชี 
  - วนัที่เร่ิมท าบญัชีของสาขา คือวนัที่เร่ิมตน้ประกอบกิจการของสาขา วนัที่ 1 กรกฎาคม 25x2    
  - วนัปิดบญัชรีอบแรกของสาขา กฎหมายการบญัชี บงัคบัใหส้าขาปิดบญัชพีรอ้มกับส านักงานใหญ่ ทุกรอบบญัช ี
 ค. การจดัท าและย่ืนงบการเงิน 
  - บริษัทฯ ตอ้งจดัท างบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็น และเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติ ภายใน 4 เดือน                        
นบัแต่วนัที่ปิดงบการเงิน  
  - บริษัทฯ มีหนา้ที่จดัท าและย่ืนงบการเงิน ต่อส านกังานกลางบญัชีหรือส านักงานบัญชีประจ าทอ้งที่ ภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติังบการเงิน นัน้ 
  - สาขา ไม่มีหนา้ที่จดัท าและย่ืนงบการเงิน ต่อส านกังานกลางบญัชีหรือส านกังานบญัชีประจ าทอ้งที่ แต่อย่างใด 
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 ง. การตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินบริษัทฯ  
 - งบการเงินของบริษัทจ ากัด จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
โดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดขนาดเล็ก ที่มีทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่เกิน 30 ลา้นบาท รายไดใ้นรอบ
บญัชีไม่เกิน 30 ลา้นบาท ก็ตาม 
 - สรุปไดว้่า บริษัทฯ จะตอ้งจดัท างบการเงินและใหผู้้สอบบญัชีตรวจสอบแสดงความเห็น โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (1/65) บริษัทจ ำกัด 
 บริษัทจ ากัด จดทะเบียนในไทย มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 5,000,000 บาท มีหุน้จ านวนทัง้สิน้ 500,000 หุน้ๆ ละ 10 บาท 
บริษัทฯ มีใบหุน้ทัง้ 2 ชนิด  
 ใหต้อบค าถามตามหลกักฎหมาย ดงันี ้
 3.1 ใหท้่านอธิบาย หลกัการโอนหุน้ของบริษัทจ ากัด ดงันี ้ 
  ก. การโอนหุน้ชนิดใบหุน้ระบุชื่อ (2 คะแนน) 
  ข. การโอนหุน้ชนิดใบหุน้ออกใหแ้ก่ผูถื้อ (2 คะแนน) 
 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ เป็นไปตามหลกักฎหมายบริษัทจ ากัด หรือไม่ อย่างไร  
  ก. มีมติแต่งตัง้ นางสาว ก เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีคนเดิม (2 คะแนน) 
  ข. มีมติให้เพิ่มทุนบริษัท 1,000,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท และไปจดทะเบียนมติเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติ (2 คะแนน) 
  ค. มีมติใหอ้อกหุน้ใหแ้ก่เจา้หนี ้50,000 หุน้ โดยหกักลบลบหนีค่้าเคร่ืองจกัร 500,000 บาท (2 คะแนน)   
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - ปพพ. ม.1108-ม.1119-ม.1120-ม.1129-ม.1121-ม.1122   
 แนวค ำตอบ 
 3.1 หลกัการโอนหุน้ของบริษัทจ ากัด 
  - การโอนหุน้ ไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบริษัท เวน้แต่ หุน้ระบุชื่อที่มี ขอ้บงัคบั ก าหนดไว้ 
 ก. การโอนหุน้ชนิดใบหุน้ระบุชื่อ  
 - การโอน จะตอ้งท าเป็นหนงัสือ ระบุชื่อผูโ้อน และผูร้บัโอน 
 - ผูโ้อน และผูร้บัโอน จะตอ้งลงลายมือชื่อในหนงัสือการโอนหุน้ และมีพยานลงลายมือช่ือรบัรองอย่างนอ้ย 1 คน
มิฉะนัน้เป็นโมฆะ  
 - หนงัสือการโอนหุน้ จะตอ้งระบุหมายเลขหุน้ที่โอนใหแ้ก่กัน ดว้ย 
 - ผูโ้อน ส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผู้รบัโอน 
 - การโอนหุน้ ผูกพนัระหว่างผูโ้อนและผู้รบัโอน ยงัไม่มีผลใชย้นักับบริษัทและบุคคลภายนอก จนกว่าจะไดม้ีการจด
ทะเบียนการโอนหุน้ลงในทะเบียนผู้ถือหุน้ของบริษัท แลว้ 
 ข. การโอนหุน้ชนิดใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผู้ถือ 
 - ผูโ้อน ส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผู้รบัโอน โดยไม่ตอ้งจดัท าหนังสือใดๆ 
 - ผูท้รงใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ กฎหมายสนันิษฐานว่าเป็นผูมี้กรรมสิทธิ์ในหุน้จ านวน นัน้ 
 3.2 การจดัการของ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามหลักกฎหมายบริษัทจ ากัด หรือไม่ อย่างไร 
 ก. การที่ คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตัง้นางสาว ก เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ แทนผูส้อบบัญชีคนเดิม  
 - การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทครัง้แรก เป็นอ านาจของที่ประชุมจดัตัง้บริษัท (ครัง้แรก)  
 - การแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัทในครัง้ต่อๆ มา เป็นอ านาจของที่ประชุมผูถื้อหุน้ (หรือศาลแลว้แต่กรณี)  
 - กรรมการบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี  
 - ดงันัน้สรุปไดว้่า การที่คณะกรรมการฯ มีมติแต่งตัง้นางสาว ก เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ แทนผูส้อบบัญชีคนเดิม 
นัน้ ไม่เป็นไปตามหลกักฎหมาย มติดังกล่าวจึงไม่มีผลใชบ้งัคบัแต่อย่างใด 
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  ข. การที่ คณะกรรมการฯ มีมติใหเ้พิ่มทุนบริษัท 1,000,000 หุน้ๆ ละ 10 บาท และไปจดทะเบียนมติเพิ่มทุนภายใน 14 
วนันบัแต่วนัที่คณะกรรมการมีมติ 
  - การเพิ่มทุน เป็นอ านาจของมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ดว้ยมติพิเศษ เท่านัน้  
  - คณะกรรมการฯ ไม่มีอ านาจใหเ้พิ่มทุน 
  - ดงันัน้ การที่คณะกรรมการฯ มีมติใหเ้พิ่มทุนบริษัท นัน้ ไม่เป็นไปตามหลกักฎหมาย มติดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้
บงัคบัแต่อย่างใด 
  - แมว้่า คณะกรรมการฯ ไปจดทะเบียนมติเพิ่มทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่คณะกรรมการมีมติก็ตาม นายทะเบียน              
ไม่สามารถรบัจดทะเบียนมติเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการฯ ได ้หรือหากฝ่าฝืน การจดทะเบียนมติเพิ่มทุน ก็ไม่มีผลบงัคบัใช้ 
 ค. การที่ คณะกรรมการฯ มีมติใหอ้อกหุน้ใหแ้ก่เจา้หนี ้50,000 หุน้ โดยหกักลบลบหนีค่้าเคร่ืองจกัร 500,000 บาท 
  - หุน้ที่ออกใหม่ จากการเพิ่มทุน จะตอ้งเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมในสดัส่วนที่ถือหุน้เดิมอยู่ก่อนเป็นล าดบัแรก 
และถา้ขายไม่หมดจึงจะเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้คนอื่นๆ หรือกรรมการ ที่ตอ้งการซือ้ และจากค าวินิจฉัยฯ บริษัทจ ากัดไม่
สามารถขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลภายนอกได  ้
  - ดงันัน้ การที่คณะกรรมการฯ มีมติใหอ้อกหุน้ใหแ้ก่เจา้หนี ้50,000 หุน้ นัน้ ไม่เป็นไปตามหลกักฎหมาย มติดงักล่าว
จึงไม่มีผลใชบ้งัคบัแต่อย่างใด 
  - นอกจากนี ้กฎหมายห้ามใช้เงินค่าหุ้นโดยหักหนี ้กับบริษัท ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ มีมติให้ออกหุ้นให้แก่
เจา้หนี ้โดยหกักลบลบหนีค่้าเคร่ืองจกัร 500,000 บาท นัน้ จึงเป็นมติที่ขดัต่อหลกักฎหมาย ไม่มีผลบงัคบัใช ้เช่นกัน 

          โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (1/65) บริษัทมหำชนจ ำกัด 
 บริษัท X จ ากัด(มหาชน) ผลประกอบกิจการในปี 25x1 ปี 25x2 และปี 25x3 มีก าไรมาตลอดโดยปี 25x3 มีก าไรสะสม 
3,000,000 บาท แต่ปี 25x4 ขาดทุน 3,100,000 บาท 
 ใหท้่าน ตอบค าถามพรอ้มหลกักฎหมาย ดงันี ้ 
 ก. ให้อธิบายหลักการ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท X จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นสาระส าคัญมา 5 ข้อ และข้อมูลจากโจทย ์
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีในปี 25x4 ไดห้รือไม ่(6 คะแนน) 
 ข. ใหอ้ธิบายหลักการ การจดัสรรเงินส ารองของบริษัท X จ ากัด (มหาชน) และขอ้มลูจากโจทย ์บริษัทฯ จะตอ้งจดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย อย่างไร (4 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัดฯ ม.115-ม.116 
 แนวค ำตอบ 
 ก. การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท X จ ากัด (มหาชน) 
 (1) หลกัการ จ่ายเงินปันผลของ บริษัทมหาชนจ ากัด 
 - การจ่ายเงินปันผล ใหจ้่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ ถา้ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล    
 - การจ่ายเงินปันผล ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ๆ ละเท่าๆ กัน เวน้แต่ หุน้บุริมสิทธิ 
 - การจ่ายเงินปันผลประจ าปี จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ถา้หากมีขอ้บงัคบัใหท้ าได ้คณะกรรมการฯ มี
อ านาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อบริษัทมีผลก าไร 
 - คณะกรรมการฯ จะตอ้งรายงานการจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป โดยการ
จ่ายเงินปันผล ใหจ้่ายเสร็จสิน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัมีมติใหจ้่ายเงินปันผล  
 - การจ่ายเงินปันผล ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ถื้อหุน้ทราบและใหโ้ฆษณาการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ ์ดว้ย 
 (2) บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีในปี 25x4 ไดห้รือไม่ 

 - ในปี 25x3 บริษัทฯ มีผลก าไรสะสม 3,000,000 บาท แต่ปี 25x4 บริษัทฯ ขาดทุน 3,100,000 บาท     
 - ดงันัน้สรุปไดว้่า บริษัทฯ มีผลขาดทุน จึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจ าปีในปี 25x4 ได ้ 
 ข. การจดัสรรเงินส ารองของ บริษัท X จ ากัด (มหาชน) 
 (1) หลกัการ จัดสรรเงินส ารองของ บริษัทมหาชนจ ากัด 
 - กฎหมาย ก าหนดเก่ียวกับทุนส ารองของบริษัทมหาชนจ ากัด ไวด้งันี ้
  + ทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุน้ ไม่บงัคบัและไม่ก าหนดเป้าหมายว่าจะตอ้งมีจ านวนเท่าใด แต่ถา้หากบริษัทมีการ
ขายขายหุน้สงูกว่ามลูค่า ส่วนล า้มลูค่าหุน้ จะตอ้งน ามาเป็นทุนส ารองนี ้   
 + ทุนส ารองจากก าไรสทุธิประจ าปี บงัคบัและก าหนดเป้าหมายว่าจะตอ้งมีไม่นอ้ยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน 
และถา้หากบริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี บริษัทมีหนา้ที่จะตอ้งจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ย
กว่า 5% ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
 + ทุนส ารองอื่น ไม่บงัคบัและไม่ก าหนดเป้าหมายว่าจะตอ้งมีจ านวนเท่าใด ซึ่งแลว้แต่มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะก าหนด 
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 (2) บริษัทฯ จะตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย อย่างไร 
 - บริษัทฯ มีผลก าไรในปี 25x1 ปี 25x2 และปี 25x3 ดงันัน้ บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรเงินจากก าไรสทุธิประจ าปีในแต่ละปี
เป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่า 5% ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  
  - ส่วนในปี 25x4 บริษัทฯ มีผลขาดทุน ดงันัน้ในปี 25x4 บริษัทฯ ไม่มีหนา้ที่ตอ้งจดัสรรเงิน เขา้เป็นทุนส ารองจาก
ก าไรสทุธิประจ าปี แต่อย่างใด     

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 5 (1/65) หลักทรัพยฯ์ 
 ใหต้อบค าถาม พรอ้มอา้งอิงหลกักฎหมาย ดงันี ้
 บริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
 เมื่อวันที่ xx เดือนธันวาคม 25x1 สนง. ตรวจพบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และหนังสือชีช้วน    
มีขอ้ความและรายการที่เป็นเท็จ  
 โดยม ีนาย ก กรรมการบริษัทผูม้ีอ านาจลงนามไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชีช้วน  
 นางสาว ข ผูส้อบบญัชี ไดล้งลายมือช่ือรบัรองไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชีช้วนดว้ยความประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรง  
 มีผลท าให ้ผูซ้ือ้หุน้จากบริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย 
 เมื่อวนัที่ xx เดือน xx 25x2 บริษัทฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  
 ต่อมาบริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้เพื่อขอมติใหเ้พิ่มทุน ปรากฎว่าเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมมีข้อความเป็น
เท็จในและปกปิดความจริงในสาระส าคัญ จนมีผลใหบุ้คคลที่ซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย 
 ค าถาม  
 ก. ผูซ้ือ้หุน้ ที่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจะตอ้งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขอย่างไร บุคคลที่จะตอ้งรบัผิดในความเสียหายไดแ้ก่
ใครบา้ง อายุความในการฟ้องคดีก าหนดไวอ้ย่างไร (8 คะแนน) 
 ข. ผู้ซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในภายหลังจากบริษัทฯ ไดเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ไดร้ับความเสียหายจาก
เอกสารที่เป็นเท็จฯ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายไดจ้ากใครบา้ง และอายุความในการฟ้องคดีก าหนดไวอ้ย่างไร (7 คะแนน) 
 ค. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ไดส้อบทานหรือสอบบัญชี พบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์จัดท างบการเงินไม่ตรงตามความจริง 
ผูส้อบบญัชี มีหนา้ที่จะตอ้งท าอย่างไร และจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานใด ทราบบา้ง (5 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ม.62-ม.82-ม.83-ม.86-ม.89/20-ม.89/25 
 แนวค ำตอบ 
 ก. ผูซ้ือ้หุน้ ที่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจะตอ้งมีเงื่อนไขอย่างไร บุคคลที่ตอ้งรบัผิดในความเสียหายไดแ้ก่ใครบา้ง  
อายุความในการฟ้องคดีก าหนดไวอ้ย่างไร   
  (1) คุณสมบติัและเงื่อนไข ผู้ซือ้หุน้ ที่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหาย 
         ผูซ้ือ้หุน้จากบริษัทฯ ที่ไดร้บัความเสียหายจากกรณี แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย ์และ
หนงัสือชีช้วน มีขอ้ความและรายการที่เป็นเท็จ ที่จะเรียกรอ้งค่าเสียหายได ้ผูซ้ือ้หุน้ จะตอ้งมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี  ้
   - ยงัคงเป็นเจา้ของหุน้อยู่ ณ วนัที่เรียกรอ้ง 
   - จะตอ้งซือ้หุน้ก่อนที่จะปรากฎขอ้เท็จจริงว่า แบบฯ และหนงัสือชีช้วน มีขอ้ความและรายการที่เป็นเท็จ 
  - จะตอ้งซือ้หุน้ ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่แบบฯ และหนงัสือชีช้วน มีผลบังคบัใช้ 
 (2) บุคคลที่ตอ้งรบัผิดในความเสียหาย 
       - บุคคลที่จะตอ้งรบัผิดในความเสียหายจากกรณีแบบฯ และหนงัสือชีช้วน ที่เป็นเท็จ คือ บริษัทฯ  
   - บุคคลที่ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกับบริษัทฯ ไดแ้ก่  
   + กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท ที่ไดล้งลายมือช่ือไว้ในแบบฯ และหนงัสือชีช้วน  
   + ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผู้สอบบญัชี ที่ปรกึษาทางการเงิน และผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น ซึ่งจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างรา้ยแรงลงลายมือช่ือรบัรองขอ้มลูไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชีช้วน  
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   - จากขอ้มลูโจทย ์วิเคราะหผู์ท้ี่ตอ้งรบัผิดในความเสียหาย ไดแ้ก่ 
  + บริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูข้ายหุน้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าแบบฯ และหนงัสือชีช้วน 
 + นาย ก กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท ที่ไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชีช้วน 
 + นางสาว ข ผู้สอบบญัชี ที่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองไวใ้นแบบฯ และหนงัสือชีช้วนดว้ยความประมาท
เลินเล่ออย่างรา้ยแรง 
 (3) อายุความในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
   - จะตอ้งใชสิ้ทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ไดรู้ห้รือควรจะไดรู้ว้่าแบบฯ และหนงัสือชีช้วน มี
ขอ้ความและรายการที่เป็นเท็จ  
  - แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัที่แบบฯ และหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ 
 ข. ผูซ้ือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ ในภายหลงัจากบริษัทฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ที่ไดร้บัความเสียหายจาก
เอกสารที่เป็นเท็จฯ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายไดจ้ากใครบา้ง และอายุความในการฟ้องคดีก าหนดไวอ้ย่างไร 
 (1) บุคคลที่ตอ้งรบัผิดในความเสียหาย ไดแ้ก่ 
 - กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนในการกระท าเอกสารที่เป็นเท็จ 
 - ผูบ้ริหารบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถีง ผูจ้ดัการและบุคคลที่รบัผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทไม่ว่าโดย
พฤติการณห์รือไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ที่มีส่วนในการกระท าเอกสารที่เป็นเท็จ 
 (2) อายุความในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย   
  - จะตอ้งใชสิ้ทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายภายใน 2 ปี นบัแต่วนัที่ผูเ้สียหายรูถึ้งการเปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นเท็จ นัน้ 
  - แต่ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที่มีการกระท าเอกสารที่เป็นเท็จ นัน้ 
 ค. ในกรณีที่ผูส้อบบัญชี ไดส้อบทานหรือสอบบัญชี พบว่าบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์จดัท างบการเงินไม่ตรงตามความจริง 
ผูส้อบบัญชี มีหนา้ที่จะตอ้งท าอย่างไร และจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานใด ทราบบา้ง 
 - ประเด็นค าถามนี ้แยกค าตอบไดเ้ป็น 2 ประเด็นย่อย คือ 
 (1) ในกรณีที่ผูส้อบบัญชี ไดส้อบทานหรือสอบบัญชี พบว่าบริษัทฯ จดัท างบการเงินไม่ตรงตามความจริง ผูส้อบ
บญัชี จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ทัง้ 2 ประการ ดงันี ้
 - ใหผู้ส้อบบญัชีรายงานขอ้สงัเกตุหรือเปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน และแจง้
พฤติการณไ์วใ้นรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะตอ้งลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น  
 - ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทราบ  
 (2) ในกรณีที่ผูส้อบบัญชี สอบบัญชีและพบพฤติการณอ์นัควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบ
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดก้ระท าผิด และอาจมีผลใหบ้ริษัทฯ ผูถื้อหุน้หรือประชาชน เสียหาย ผูส้อบบัญชี จะตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดังนี ้
  - ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงักล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบโดยเร็วต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ให้ผูส้อบบัญชี และ
ส านกังานฯ ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจ้งจากผู้สอบบัญชี 
  - ถา้หาก คณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการดงักล่าว ใหผู้้สอบบญัชีแจง้ให้ส านักงานฯ ทราบ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 


