
1 
 

 

แนวข้อสอบอัตนัย คร้ังที ่2/65 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลทีไ่ด้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพื่อให้ได้โจทยท์ีใ่กล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกทีสุ่ด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค ์ให้ผู้ทีจ่ะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบคร้ังต่อๆ ไป 
ดังน้ัน หำกข้อมูลโจทยเ์ปลี่ยนแปลงไป ค ำตอบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ข้อ 1-1 (2/65) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ  
บรษิัท ABCจ ำกดั เป็นนิติบคุคลต่ำงดำ้ว จะประกอบธุกิจ บรกิำรจดักำรโรงแรม ในประเทศไทย  
บรษิัทฯ จะตอ้งขออนญุำตต่อใคร หรือไม่ และจะตอ้งมีทนุขัน้ต ่ำหรือไม่ เท่ำใด (2 คะแนน) 
 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง  
 - พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ ม.4-ม.8-ม.14 และกฎกระทรวงทนุขัน้ต ่ำฯ  
 - บญัชี 3 (17) 
 แนวค ำตอบ 
  บรษิัท ABCจ ำกดั เป็นนิติบคุคลต่ำงดำ้ว เขำ้มำประกอกบธุรกิจในประเทศไทย ธุรกิจบรกิำรจดักำรโรงแรม ไม่เป็นธุรกิจ
ที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ยพระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ  
  ดงันัน้ บรษิัท ABCจ ำกดั จึงไม่ตอ้งขออนญุำตกำรประกอบธุรกิจ กำรบรกิำรจดักำรโรงแรม แต่อย่ำงใด 
  แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วในประเทศไทย ที่ไม่ตอ้งไดร้บัอนญุำต คนต่ำงดำ้วที่ประกอบธุรกจิที่
ไม่ตอ้งไดร้บัอนญุำต จะตอ้งจดัใหม้ีทนุขัน้ต ่ำส ำหรบักำรเริ่มประกอบธุรกิจ ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท  
 ดงันัน้ บรษิัท ABCจ ำกดั จะตอ้งจดัใหม้ีทนุขัน้ต ่ำส ำหรบัธุรกิจ บรกิำรจดักำรโรงแรม ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท 
 
ข้อ 1-2 (2/65) พรบ. ต่ำงด้ำวฯ 
บรษิัท JJJ จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในต่ำงประเทศ ไดท้ ำสญัญำกบั กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในธุรกิจรบัจำ้ง ก่อสรำ้งทำงด่วนพิเศษ และบรกิำรซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องอปุกรณข์องกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
บรษิัท JJJ จ ำกดั ไดท้ ำสญัญำจำ้งช่วง กบั บรษิัท กขค จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย แต่มีคนต่ำงดำ้วถือหุน้ 60% 
ค ำถำม (6 คะแนน) 
 1. บรษิัท JJJ จ ำกดั จะตอ้งขออนญุำตประกอบธุรกิจต่อใครหรือไม่ เพรำะเหตใุด จะตอ้งมีทนุขัน้ต ่ำหรือไม่ เท่ำใด  
 2. บรษิัท กขค จ ำกดั จะตอ้งปฎิบตัิเช่นเดียวกบั บรษิัท JJJ จ ำกดั หรือไม่ เพรำะเหตใุด 
 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง  
 - พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ ม.4-ม.8-ม.14 และกฎกระทรวงทนุขัน้ต ่ำฯ  
 - บญัชี 3 (10) (21) และกฎกระทรวงก ำหนดธุรกิจบรกิำรฯ 
 แนวค ำตอบ 
1. บรษิัท JJJ จ ำกดั 
 - บรษิัท JJJ จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จึงเป็นคนต่ำงดำ้ว 
     1.1 ธุรกิจกำรก่อสรำ้ง เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ย พรบ.ฯ (บญัชี 3) คนต่ำงดำ้วจะตอ้งขออนญุำตในกำรประกอบธุรกิจ  
    เว้นแต่ กำรก่อสรำ้งซึ่งเป็นกำรให้บริกำรพืน้ฐำนแก่ประชำชนด้ำนกำรสำธำรณูปโภคหรือกำรคมนำคมที่ตอ้งใช้
เครื่องมือ เครื่องจกัร เทคโนโลยีหรือควำมช ำนำญงำนในกำรก่อสรำ้งเป็นพิเศษ โดยมีทนุขัน้ต ่ำของคนต่ำงดำ้วตัง้แต่ 500 ลำ้น
บำทขึน้ไป 
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    แต่เนื่องจำก ไม่ปรำกฎว่ำ บรษิัทฯ มีทนุขัน้ต ่ำ เท่ำใด/ จึงแยกพิจำรณำได ้2 แนวทำง คือ 
  - แนวทำงที่ 1 บรษิัทฯ มีทนุในกำรประกอบธุรกิจ ก่อสรำ้ง จ ำนวนนอ้ยกว่ำ 500 ลำ้นบำท 
                บริษัท JJJ จ ำกัด จะตอ้งขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจ กำรก่อสรำ้งทำงด่วนพิเศษ จำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว  
         บริษัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ ในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียเป็นเวลำ 3 ปี แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 
  - แนวทำงที่ 2 บรษิัทฯ มีทนุในกำรประกอบธุรกิจ ก่อสรำ้ง จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 500 ลำ้นบำท 
                บรษิัท JJJ จ ำกดั ไม่ตอ้งขออนญุำตกำรประกอบธุรกิจ กำรก่อสรำ้งทำงด่วนพิเศษ แต่อย่ำงใด 
         บรษิัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทนุขัน้ต ่ำ ในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท 
    1.2 ธุรกิจบริกำร ซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องอปุกรณข์องกำรทำงพิเศษ เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ย พรบ.ฯ (บญัชี 3) ประเภท
ธุรกิจบรกิำรอื่น โดยปกติคนต่ำงดำ้วจะตอ้งขออนญุำตประกอบธุรกิจ จำกอธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว 
   แต่เนื่องจำก มีกฎกระทรวงยกเว้นว่ำ ธุรกิจบริกำรอื่น ที่มีคู่สัญญำเป็น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ เป็นคู่สญัญำ จะมีผลท ำใหธุ้รกิจบรกิำรอื่นนัน้ ไม่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ย พรบ.ฯ  
   กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย มีสถำนะเป็น รฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ 
          ดงันัน้ บรษิัท JJJ จ ำกดั จึงไม่ตอ้งขออนญุำตกำรประกอบธุรกิจ บรกิำรซ่อมบ ำรุงรกัษำเครื่องอปุกรณข์องกำรทำงพิเศษ 
แต่อย่ำงใด  
 แต่ บรษิัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทนุขัน้ต ่ำในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท 

2. บรษิัท กขค จ ำกดั 
 - บรษิัท กขค จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย แต่มีคนต่ำงดำ้วถือหุน้ 60% บรษิัทฯ จึงเป็นคนต่ำงดำ้ว 
     2.1 ธุรกิจกำรก่อสรำ้ง เป็นธุรกิจที่จดัอยู่ในบญัชีทำ้ย พรบ.ฯ (บญัชี 3) คนต่ำงดำ้วจะตอ้งขออนญุำตในกำรประกอบธุรกิจ 
           เวน้แต่ กำรก่อสรำ้งซึ่งเป็นกำรใหบ้รกิำรพืน้ฐำนแกป่ระชำชนดำ้นกำรสำธำรณปูโภคหรือกำรคมนำคมที่ตอ้งใชเ้ครือ่งมอื 
เครื่องจกัร เทคโนโลยีหรือควำมช ำนำญงำนในกำรก่อสรำ้งเป็นพิเศษ โดยมีทนุขัน้ต ่ำของคนต่ำงดำ้วตัง้แต่ 500 ลำ้นบำทขึน้ไป 
    แต่เนื่องจำก ไม่ปรำกฎว่ำ บรษิัทฯ มีทนุขัน้ต ่ำ เท่ำใด/ จึงแยกพิจำรณำได ้2 แนวทำง คือ 
  - แนวทำงที่ 1 บรษิัทฯ มีทนุในกำรประกอบธุรกิจ ก่อสรำ้ง จ ำนวนนอ้ยกว่ำ 500 ลำ้นบำท 
                บริษัท กขค จ ำกัด จะตอ้งขออนุญำตกำรประกอบธุรกิจ กำรก่อสรำ้งทำงด่วนพิเศษ จำกอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว  
         บริษัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ ในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียเป็นเวลำ 3 ปี แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 
  - แนวทำงที่ 2 บรษิัทฯ มีทนุในกำรประกอบธุรกิจ ก่อสรำ้ง จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 500 ลำ้นบำท 
                บรษิัท กขค จ ำกดั ไม่ตอ้งขออนญุำตกำรประกอบธุรกิจ กำรก่อสรำ้งทำงด่วนพิเศษ แต่อย่ำงใด 
         บรษิัทฯ จะตอ้งจดัใหม้ีทนุขัน้ต ่ำ ในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท 
     2.2 ธุรกิจบริกำร ซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องอุปกรณ์ของกำรทำงพิเศษ เป็นธุรกิจที่จัดอยู่ในบัญชี 3 คนต่ำงดำ้วจะตอ้งขอ
อนญุำตในกำรประกอบธุรกิจ 
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 ดงันัน้ บรษิัท กขค จ ำกดั จะตอ้งขออนญุำตประกอบธุรกิจบรกิำร จำกอธิบดีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว  
 ทัง้นี ้เนื่องจำก บรษิัท กขค จ ำกดั ไม่ไดเ้ป็นคู่สญัญำโดยตรงกบั กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย    
      โดย บริษัทฯ จะตอ้งจัดใหม้ีทุนขั้นต ่ำในธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำยเฉล่ียเป็นเวลำ 3 ปี แต่ตอ้ง          
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ลำ้นบำท 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (2/65) พรบ. กำรบัญชีฯ  
บรษิัท XYZ จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซีย วนัท่ี 9 กรกฎำคม 2552  
บริษัทเข้ำมำประกอบกิจกำร ให้ค ำปรึกษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในประเทศไทย และไดร้ับใบอนุญำตเมื่อวันที่ 12 
มิถนุำยน 25x4 
ค ำถำม  
1. บรษิัทฯ เป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัขี หรือไม่ อย่ำงไร (1 คะแนน) 
2. บรษิัทฯ จะตอ้งเริ่มท ำบญัชีในวนัใด (1คะแนน) 
3. ใหท้่ำนอธิบำยควำมรบัผิดชอบตำมพระรำชบญัญัตกิำรบญัชฯี ตัง้แต่เริ่มตน้ประกอกบกิจกำร จนถึงเลิกกิจกำร (10 คะแนน) 
 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง   
 - พรบ.กำรบญัชีฯ ม.8, ม.9, ม.11-ม.17, ม.19 
 แนวค ำตอบ 
  1. บรษิัท XYZ จ ำกดั จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศมำเลเซีย และเขำ้มำประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็น นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเป็นผูม้ีหนำ้ที่
จดัท ำบญัชีตำมกฎหมำยไทย 
 2. นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ ไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ซึ่งกฎหมำยกำรบญัชีฯ ก ำหนดให้
เริ่มท ำบญัชีในวนัท่ีเริ่มประกอบกิจกำรในประเทศไทย  
     ดงันัน้ บรษิัท XYZ จ ำกดั จะตอ้งเริ่มท ำบญัชีในวนัท่ี 12 มิถนุำยน 25x4 
 3. ควำมรบัผิดชอบตำมพระรำชบญัญัติกำรบญัชีฯ ตัง้แต่เริ่มตน้ประกอกบกิจกำร จนถึงเลิกกิจกำร โดยสรุป ดงันี ้
   3.1 จัดให้มีกำรท ำบัญชีส ำหรับกำรประกอบธุรกิจของตน  โดยให้มี ชนิด ข้อควำม รำยกำร เอกสำรที่ต้องใช้
ประกอบกำรลงบญัชี ใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   3.2 จดัใหม้ีกำรเริ่มท ำบญัชี และปิดบญัชี ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
  - ปิดบญัชีรอบแรกภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัเริ่มท ำบญัชี 
  - ปิดบัญชีในรอบต่อๆ ไป ทุกรอบ 12 เดือน เวน้แต่ ไดร้บัอนุญำตใหเ้ปล่ียนรอบปีบญัชีโดยปิดบัญชีก่อนครบ
ก ำหนด 12 เดือนได ้
     3.3 จดัท ำงบกำรเงินและยื่นงบกำรเงิน ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
  - จดัท ำงบกำรเงิน ที่มีรำยกำรย่อตำมแบบ 4  
  - ใหย้ื่นงบกำรเงินต่อ สนง.กลำงบญัชีหรือส ำนกับญัชีประจ ำทอ้งที่ ภำยใน 5 เดือน นบัแต่วนัท่ีปิดบญัชี โดย 
  (1) ยื่นงบกำรเงินทำงอีเล็กทรอนิกส ์(DBD e-filing) ตำมแบบน ำส่งงบกำรเงิน  
                                 (แบบ ส.บช.3 2 ชดุ งบกำรเงิน 1 ชดุ และรำยงำนกำรสอบบญัชี 1 ชดุ) 
  (2) ใหผู้ม้ีหนำ้ที่ฯ ใช ้username และ password ที่ไดร้บัจำกกรมฯ แทนกำรลงลำยมือชื่อในงบกำรเงิน 
  - ใหย้ื่นแบบน ำส่งงบกำรเงิน ที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุระหว่ำงประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) ทำงอิเล็กทรอนิกส ์ 
                         หรือวิธีอื่นๆ ไปยงัธนำคำรแห่งประเทศไทย ภำยใน 5 เดือน นบัแต่วนัท่ีปิดบญัชี 
  - ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ดงันี ้
        (1) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และรำยกำรทนุขัน้ต ่ำตำมกฎหมำยแยกตำมประเภทธุรกิจที่ไดร้บัใบอนญุำต 
       (2) รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยตำมประเภทธุรกิจที่ไดร้บัใบอนญุำต 
   3.4 จดัใหง้บกำรเงิน ไดร้บักำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  
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      3.5 ส่งมอบเอกสำรที่ตอ้งใชป้ระกอบกำรลงบญัชี ใหแ้ก่ผูท้  ำบญัชใีห ้ถกูตอ้ง ครบถว้น 
  - เพื่อใหบ้ญัชีที่จดัท ำ สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินกำร ฐำนะกำรเงิน หรือกำรเปล่ียนแปลงฐำนะกำรเงิน                        
                         ที่เป็นอยู่ตำมควำมจรงิและตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
   3.6 เก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรที่ตอ้งใชป้ระกอบกำรลงบญัชี ในสถำนท่ี ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - ปกติใหเ้ก็บรกัษำไว ้ณ ท่ีท ำกำรบรษิัท  
                         เวน้แต่ ไดร้บัอนญุำตใหเ้ก็บบญัชีและเอกสำรฯ ไวท้ี่อื่นๆ จำกสำรวตัรบญัชี หรือในกรณีที่มีกำรจดัท ำบญัชี 
                         ดว้ยคอมพิวเตอร ์ณ สถำนท่ีอื่นๆ ในประเทศไทย และมีกำรเชื่อมโยงขอ้มลูใหส้ำมำรถตรวจดไูด ้ณ สถำนท่ีท ำ     
                         กำรของบรษิัท 
  - ใหแ้จง้สถำนท่ีเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรฯ เมื่อเริ่มประกอบกิจกำรในประเทศไทย  
                         ซึ่งเมื่อแจง้แลว้ บรษิัทฯ จะไดเ้ลขทะเบียนนิติบคุคล 
   3.7 เก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรฯ ไวต้ำมระยะเวลำ ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  - ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี นบัแต่วนัปิดบญัชี (5-7 ปี ตำมที่อธิบดีโดยควำมเห็นชอบของรฐัมนตรี) 
  - กรณีเลิกประกอบธุรกิจ โดยไม่มีกำรช ำระบญัชี ใหส่้งมอบบญัชีฯ ใหส้ำรวตัร ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัเลิก 
   3.8 แจง้สำรวตัร กรณีบญัชีและเอกสำรฯ สญูหำยหรือเสียหำย ภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีรูห้รือควรรู ้
   3.9 เก็บบญัชีและเอกสำรไวใ้นท่ีที่ปลอดภยั 
     3.10 จดัใหม้ีผูท้  ำบญัชี โดยมีคณุสมบตัิและเงื่อนไข ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
   - มีหนำ้ที่ควบคมุดแูลผูท้  ำบญัชี ใหจ้ดัท ำบญัชีใหต้รงต่อควำมจรงิ และถกูตอ้ง 
     3.11 ใหถ้อ้ยค ำเก่ียวกบักำรจดัท ำบญัชีหรือกำรเก็บรกัษำ และจดัส่งบญัชีและเอกสำรใหส้ำรวตัร ตำมค ำสั่ง 
     3.12 เมื่อเลิกประกอบธุรกิจ หรือยำ้ยส ำนกังำน ใหแ้จง้เลิกหรือยำ้ยต่อนำยทะเบียนภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เลิกหรือ
วนัที่ยำ้ยนัน้ 

โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (2/65) หุ้นส่วน-บริษัทจ ำกัด 
 ปี 25x0 ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลมิตรสำมัคคี มี นำยสมชำย นำยสมศักดิ์ นำยสมคิด และนำงสมใจ เป็นหุน้ส่วน                     
แต่ละรำยลงหุน้ในจ ำนวนที่เท่ำๆ กนั โดยมีนำยสมชำย เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดักำร  
 หำ้งฯ ประกอบกิจกำรผลิตเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ พดัลมขนำดเล็กใชใ้นครวัเรือน พัดลมขนำดกลำงใชท้ั่วไป และพดัลมขนำดใหญ่
เพื่อใชใ้นอตุสำหกรรม โดยจ ำหน่ำยในตลำดทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ    
 ปี25×2 นำยสมชำย ไดแ้ต่งงำนกับนำงสำวสมหญิง  ต่อมำในปี 25x3 ไดเ้ปิดโรงงำนผลิตพดัลมขนำดเล็กใชใ้นครวัเรือน
และพดัลมขนำดใหญ่เพื่อใชใ้นอตุสำหกรรม โดยมุ่งขำยใหต้วัแทนจ ำหน่ำยในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น  
 ปี 25x4 นำยสมชำย ไดล้ำออกจำกหุน้ส่วนผูจ้ดักำร และไดถ้อนตวัจำกกำรลงทนุในหำ้งฯ ทัง้หมด  
 ต่อมำ นำยสมคิด นำยสมศกัดิ์ เห็นว่ำ ธุรกิจด ำเนินไดด้ว้ยดี จึงจดักำรแปรสภำพ หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบคุคลมิตรสำมคัคี 
เป็น บริษัทมิตรสำมคัคีจ ำกัด โดยมีนำยสมคิด นำยสมศกัดิ์ และนำงสมใจ เป็นผูถื้อหุน้ และไดแ้ต่งตัง้ใหน้ำยสมคิด และนำย
สมศกัดิ์ เป็นกรรมกำรบรษิัท   
 ต่อมำ นำยอิสระ ซึ่งเป็นบคุคลภำยนอก เห็นว่ำธุรกิจนีม้ีแนวโนม้ไปในทำงที่ดี และตอ้งกำรเขำ้รว่มทนุดว้ยโดยจะช ำระค่ำ
หุน้เพิ่มทุนเป็นที่ดินจ ำนวน 10 ไร่ นำยสมคิด และนำยสมศกัดิ์ จึงไดม้ีมติคณะกรรมกำรบริษัท ใหเ้พ่ิมทุนบริษัท และใหน้ำย
อิสระเป็นผูถื้อหุน้จำกกำรเพิ่มทนุ โดยไม่ไดผ่้ำนควำมเห็นชอบจำก นำงสมใจ ผูถื้อหุน้แต่อย่ำงใด 
 ใหท้่ำนตอบค ำถำมเหล่ำนี ้โดยอำ้งอิงหลกักฏหมำยประกอบ 
 1. นำยสมชำย และนำงสำวสมหญิง จะสำมำรถประกอบธุรกิจดงักล่ำว ไดห้รือไม่ (4 คะแนน) 
 2. หำ้งฯ จะสำมำรถฟ้องรอ้งเรียกค่ำเสียหำย จำกนำยสมชำย ไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด และถำ้ฟ้องไดจ้ะตอ้งฟ้องภำยใน
ระยะเวลำใด (4 คะแนน) 
 3. นำยสมคิด และนำยสมศกัด ์สำมำรถแปรสภำพ หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบคุคลมิตรสำมคัคี เป็นบรษิัท มิตรสำมคัคี จ ำกดั
ไดห้รือไม่ อย่ำงไร (6 คะแนน) 
 4. นำยสมคิด และนำยสมศกัดิ์ สำมำรถเพ่ิมทนุโดยมติคณะกรรมกำร ใหน้ำยอิสระ เขำ้มำเป็นหุน้ส่วนและช ำระค่ำหุน้ดว้ย
ที่ดิน 10 ไร ่แทนกำรช ำระเป็นตวัเงิน โดยไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกนำงสมใจ ไดห้รือไม่ เพรำะอะไร (6 คะแนน) 
 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง  
 - ปพพ. ม.1066, ม.1067, ม.1246/1, ม.1220-1222 
 แนวค ำตอบ 
 1. นำยสมชำย และนำงสำวสมหญิง จะสำมำรถประกอบธุรกิจดงักล่ำว ไดห้รือไม่ 
     1.1 หลกักฎหมำย 
   - หำ้มมิใหผู้เ้ป็นหุน้ส่วนในหำ้งฯ จดทะเบียน ประกอบกิจกำรแข่งขนักับหำ้งฯ หรือเขำ้ไปเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำม
รบัผิดในหำ้งฯ อื่นท่ีประกอบกิจกำรในสภำพเดียวกนัและแข่งขนักบัหำ้งฯ จดทะเบียนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมจำกหุน้ส่วน
อื่นทัง้หมด 
     1.2 ค ำตอบ 
   - กำรที่ นำยสมชำย ไดร้่วมประกอบธุรกิจกับภรรยำของตนโดยกำรเปิดโรงงำนผลิตพดัลมขนำดเล็กใชใ้นครวัเรือน
และพดัลมขนำดใหญ่เพื่อใชใ้นอตุสำหกรรม โดยมุ่งขำยใหต้วัแทนจ ำหน่ำยในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น นัน้ 
        - กำรประกอบกิจกำรของ นำยสมชำย และนำงสำวสมหญิง จดัเป็น หำ้งหุน้ส่วนสำมญั    
        - จึงถือไดว้่ำ นำยสมชำย เป็นหุน้ส่วนในหำ้งฯ จดทะเบียน ประกอบกิจกำรแข่งขนักบัหำ้งฯ และเขำ้ไปเป็นหุน้ส่วน
ไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งฯ อื่นท่ีประกอบกิจกำรในสภำพเดียวกนัและแข่งขนักบัหำ้งฯ จดทะเบียน แลว้ 



7 
 

 

   ดงันัน้ นำยสมชำย จึงไม่สำมำรถประกอบธุรกิจดงักล่ำว ได ้ 
             ส่วนนำงสำวสมหญิง แมว้่ำจะเป็นภรรยำของนำยสมชำย แต่กฎหมำยมิไดม้ีขอ้หำ้มแต่อย่ำงใด  
     ดงันัน้ นำงสำวสมหญิง สำมำรถที่ประกอบธุรกิจดงักล่ำวอนัเป็นกำรแข่งขนักบัหำ้งฯ จดทะเบียนได ้
 2. หำ้งฯ จะสำมำรถฟ้องรอ้งเรียกค่ำเสียหำย จำกนำยสมชำย ไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด และถำ้ฟ้องไดจ้ะตอ้งฟ้องภำยใน
ระยะเวลำใด 
  2.1 หลกักฎหมำย 
  - ถำ้ผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหำ้งฯ จดทะเบียน ฝ่ำฝืน กำรประกอกบกิจกำรแข่งขนักบัหำ้งฯ หำ้งฯ สำมำรถเรียกรอ้งเอำเงินก ำไร
ที่ไดจ้ำกกำรแข่งขนั หรือเรียกค่ำเสียหำยได ้(ถำ้มี) โดยจะตอ้งเรียกภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท ำกำรฝ่ำฝืน 
  2.2 ค ำตอบ 
  - ดงันัน้ หำกหำ้งฯ จะฟ้องเรียกเอำเงินก ำไรที่ นำยสมชำยและนำงสำวสมหญิง ท ำมำหำไดจ้ำกกิจกำรที่แข่งขนั หำ้งฯ 
จะใชสิ้ทธิเรียกไดเ้ฉพำะก ำไรในส่วนที่นำยสมชำย ไดร้บัเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเอำก ำไรในส่วนของ นำงสำวสมหญิง ได  ้
  - หำ้งฯ จดทะเบียน จะตอ้งใชสิ้ทธิเรียกรอ้งเอำเงินก ำไรหรือค่ำเสียหำย (ถำ้มี) จำกนำยสมชำย ภำยใน 1 ปี นบัแต่วนัที่
นำยสมชำยและนำงสำวสมหญิงไดร้ว่มกนัเปิดโรงงำนผลิตฯ ท่ีเป็นกำรแข่งขนั นัน้ 
 3. นำยสมคิด และนำยสมศกัด ์สำมำรถแปรสภำพ หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบคุคลมิตรสำมคัคี เป็นบรษิัท มิตรสำมัคคี จ ำกดั
ไดห้รือไม่ อย่ำงไร 
 3.1 หลกักฎหมำย  
  - หำ้งหุน้ส่วนจดทะเบียน ที่จะแปรสภำพเป็น บรษิัทจ ำกดัได ้จะตอ้งมีผูเ้ป็นหุน้ส่วนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน  
  - กำรแปรสภำพหำ้งหุน้ส่วนจดทะเบียน เป็นบรษิัทจ ำกดั จะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูเ้ป็นหุน้ส่วนทกุคน  
  - หำ้งฯ จะตอ้งขอใหเ้จำ้หนีบ้ริษัทคัดคำ้นกำรแปรสภำพภำยใน 30 วัน และจะตอ้งด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดอีกหลำยประกำร 
 3.2 ค ำตอบ   
  - กำรที่ นำยสมคิด นำยสมศักดิ์ เห็นว่ำ ธุรกิจด ำเนินไดด้ว้ยดี จึงจัดกำรแปรสภำพ หำ้งหุน้ส่วนสำมญันิติบุคคลมิตร
สำมคัคี เป็น บริษัทมิตรสำมคัคีจ ำกดั โดยมีนำยสมคิด นำยสมศกัดิ์ และนำงสำวสมใจ เป็นผูถื้อหุน้ และไดแ้ต่งตัง้นำยสมคิด 
และนำยสมศกัดิ์ เป็นกรรมกำรบริษัท นัน้ ไม่อำจมีผลท ำให ้หำ้งฯ แปรสภำพเป็นบริษัทจ ำกัด ได ้เนื่องจำก มติกำรแปรสภำพ
ไม่ไดร้บัควำมยินยอมจำกนำงสมใจ และไม่ไดด้  ำเนินกำรใหค้รบกระบวนกำรแปรสภำพ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้
  - ดังนั้น นำยสมคิด และนำยสมศักด ์ไม่สำมำรถแปรสภำพ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลมิตรสำมัคคี เป็นบริษัท                     
มิตรสำมคัคี จ ำกดัได ้และมติที่แต่งตัง้ นำยสมคิด และนำยสมศกัด ์เป็นกรรมกำรบรษิัทนัน้ เป็นมติที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย  
 4. นำยสมคิด และนำยสมศกัดิ์ สำมำรถเพ่ิมทนุโดยมติคณะกรรมกำร ใหน้ำยอิสระ เขำ้มำเป็นหุน้ส่วนและช ำระค่ำหุน้ดว้ย
ที่ดิน 10 ไร ่แทนกำรช ำระเป็นตวัเงิน โดยไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกนำงสมใจ ไดห้รือไม่ เพรำะอะไร 
 4.1 หลกักฎหมำย 
  - กำรเพิ่มทนุของบรษิัท จะตอ้งเป็นมติพิเศษของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
  - กำรช ำระค่ำหุน้จำกกำรเพิ่มทนุ ดว้ยอย่ำงอื่นๆ นอกจำกตวัเงิน จะตอ้งเป็นมติพิเศษของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
  - กำรเสนอขำยหุน้จำกกำรเพิ่มทนุ จะตอ้งเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนที่ถือหุน้อยู่เดิมเป็นล ำดบัแรก ถำ้ยงัคงมี
หุน้เหลืออยู่ จึงใหเ้สนอขำยต่อถือหุน้เดิมที่ตอ้งกำรซือ้เกินกว่ำสดัส่วนของตนหรือกรรมกำรจะรบัซือ้ไวเ้องก็ได ้
  - (ค ำวินิจฉยัฯ) บรษิัทจ ำกดั ไม่สำมำรถจะเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลภำยนอกได ้
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 4.2 ค ำตอบ 
  - กำรที่ นำยสมคิด และนำยสมศกัดิ์ ไดม้ีมติคณะกรรมกำรบริษัท ใหเ้พ่ิมทุนบริษัท และใหน้ำยอิสระเป็นผูถื้อหุน้จำก
กำรเพิ่มทนุ โดยจะช ำระค่ำหุน้เพิ่มทนุเป็นท่ีดินจ ำนวน 10 ไร ่ซึ่งไม่ไดผ่้ำนควำมเห็นชอบจำก นำงสมใจ ผูถื้อหุน้แต่อย่ำงใด นัน้  
  - ไม่อำจถือไดว้่ำ บรษิัทฯ ไดม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ มติดงักล่ำวจึงไม่ชอบดว้ยกฎหมำย ดงันี ้
   (1) มติใหเ้พิ่มทนุ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เนื่องจำกไม่ไดเ้ป็นมติพิเศษของผูถื้อหุน้ 
   (2) มติใหน้ำยอิสระเป็นผูถื้อหุน้จำกกำรเพิ่มทุน ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เนื่องจำกเป็นกำรขำยหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่
บคุคลภำยนอก ซึ่งขดักบัหลกักฎหมำย และค ำวินิจฉยัฯ 
   (3) มติใหน้ำยอิสระ ช ำระค่ำหุน้เพิ่มทุนเป็นที่ดินจ ำนวน 10 ไร่ นัน้ ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เนื่องจำกไม่ไดเ้ป็นมติ
พิเศษของผูถื้อหุน้ 

- ดงันัน้ นำยสมคิด และนำยสมศกัดิ์ จงึไม่สำมำรถเพิ่มทนุโดยมติคณะกรรมกำร ใหน้ำยอิสระ เขำ้มำเป็นผูถื้อหุน้จำก
กำรเพิม่ทนุ และช ำระคำ่หุน้ดว้ยที่ดิน 10 ไร ่แทนกำรช ำระเป็นตวัเงิน ได ้

          โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (2/65) หลักทรัพยฯ์  
 นำย ก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ไดต้รวจสอบงบกำรเงินปี 25x4 พบว่ำบริษัท มีค่ำใชจ้่ำยสูงผิดปกติ 
ในขณะที่ยอดขำยไม่ไดเ้พิ่มขึน้ และยอดลกูหนีม้ีคงคำ้งเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นจ ำนวนมำก และพบว่ำเป็นลกูหนี ้2 รำย ที่เพิ่ง
ติดต่อท ำธุรกิจ   
 นำย ก จึงไดแ้จง้ขอ้สงสยัเก่ียวกับพฤติกำรณด์งักล่ำวต่อ นำย ข ซึ่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในวนัที่ 23 
มีนำคม 25x5  
 นำย ข จึงไดใ้หเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัทท ำหนงัสือแจง้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ นำย ค และ นำง ง  
 ในกำรประชุมฯ เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 25x5 นำย ข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไดซ้กัถำมขอ้สงสยั ต่อผูบ้ริหำรบริษัท 
และไดร้บักำรชีแ้จงว่ำ ที่ค่ำใชจ้่ำยสงู เนื่องจำกบรษิัทไดเ้ปล่ียนกลยทุธใ์หม่เพรำะยอดขำยไม่ดี  
 นำย ข เห็นว่ำกำรชีแ้จงของผูบ้รหิำรบริษัท มีเหตุผลสมควร จึงไดยุ้ติเรื่อง โดยที่มีนำย ค เห็นดว้ย กับนำย ข แต่ นำง ง 
ไม่เห็นดว้ยโดย นำง ง ไดเ้สนอใหจ้ำ้งผูเ้ชี่ยวชำญท ำกำรตรวจสอบ แต่เมื่อเสียงขำ้งมำกเห็นควรยตุิ  จึงเคำรพต่อเสียงขำ้งมำก    
และยตุิกำรตรวจสอบ  
 ต่อมำ นำง ง เกิดควำมไม่สบำยใจ จึงน ำเรื่องไปปรกึษำ นำย จ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท เพื่อขอค ำแนะน ำในปัญหำดงักล่ำว
โดยไม่ไดร้ะบชุื่อบรษิัท แต่นำย จ ทรำบว่ำ นำง ง เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท 
 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 25x5 นำง ง ไดล้ำออกจำกกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบรษิัท โดยใหเ้หตผุลว่ำสขุภำพไม่ดี 
 นำย ก ผูส้อบบัญชี ไดพ้ิจำรณำว่ำ กำรยุติเรื่องดังกล่ำวดว้ยเหตุผลในที่ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พอ
หกัลำ้งกบัขอ้สงสยัของตน นำย ก จึงไดอ้อกรำยงำนหนำ้งบกำรเงินแบบมีเงื่อนไข ลงวนัท่ี 21 เมษำยน 25x5 
 และเมื่องบกำรเงินไดถู้กเปิดเผยออกไปต่อสำธำรณะ ท ำใหร้ำคำหุน้ของบริษัทลดลง30% และลดลง อย่ำงต่อเนื่อง
หลำยวนั ไดต้รวจพบว่ำ เมื่อวนัท่ี 4-5 เมษำยน 25X5 ไดม้ีกำรขำยหุน้ของนำย จ จ ำนวน 120,000 หุน้  
 ใหท้่ำนพิจำรณำว่ำ บคุคลต่อไปนี ้มีควำมผิดตำมกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือไม่ เพรำะเหตใุด  
  1. นำย ก ผูส้อบบญัชี (8 คะแนน) 
  2. นำย ข ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (2 คะแนน) 
  3. นำย ค กรรมกำรตรวจสอบ (2 คะแนน) 
  4. นำง ง กรรมกำรตรวจสอบ (6 คะแนน) 
  5. นำย จ เพื่อน นำง ง (2 คะแนน) 
 กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ม.89/25, ม.244 
 หลักกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
   1. หลกักฎหมำยที่เก่ียวกบักรณีผูส้อบบญัชีพบพฤติกำรณอ์นัน่ำสงสยั  
 - ในกำรสอบบญัชี บรษิัทหลกัทรพัย ์หรือบรษิัทจดทะเบียน ไม่วำ่จะกระท ำในฐำนะผูส้อบบญัชีของนิติบคุคลดงักลำ่ว หรือ
ในฐำนะอื่นท่ีนิติบคุคลฯ ยินยอมใหส้อบบญัชี ก็ตำม 
  - ถำ้ผูส้อบบญัชีพบพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัว่ำ กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบคุคลผูร้บัผิดชอบไดก้ระท ำควำมผิดใดๆ ตำมที่ระบุ
ไว ้ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบรษิัท หรือต่อผูถื้อหุน้ หรือต่อประชำชน 
  - ใหผู้ส้อบบญัชี ด ำเนินกำรดงันี ้

(1) แจง้ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤติกำรณด์งักล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัท ทรำบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิัท เขำ้ตรวจสอบโดยไม่ชกัชำ้ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ ใหแ้ก่  
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                   - สนง. และ ผูส้อบบญัชี ทรำบ ≤ 30 วนั นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไดร้บัแจง้ 
 (2) ถำ้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไม่ด  ำเนินกำรดงักล่ำว ใหผู้ส้อบบญัชีแจง้ให ้สนง. ทรำบโดยตรง 
 2. หลกักฎหมำยที่เก่ียวกบั กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

- หำ้มบคุคล ที่รู ้หรือ ครอบครอง ขอ้มลูภำยในที่เก่ียวกบับรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์กระท ำกำร ดงันี ้
   (1) ซือ้ - ขำยหลกัทรพัย ์หรือผกูพนัสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่เก่ียวกบัหลกัทรพัย ์
    - ไม่ว่ำเพื่อตนเอง หรือบคุคลอื่น  
                      - เวน้แต่ เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
      + ตำมกฎหมำย ค ำสั่งศำล หรือค ำสั่งหน่วยงำน 
       + ปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัสญัญำซือ้ – ขำยล่วงหนำ้ (สญัญำก่อนที่จะรู/้ ครอบครองขอ้มลู) 
       + ไม่ไดต้ดัสินใจเอง แต่มอบหมำยให ้ผูไ้ดร้บัอนญุำตจดักำรเงินทนุหรือลงทนุ ตดัสินใจแทน 
       + เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่ ไม่เป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอื่น 
  (2) เปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นให ้ซือ้ – ขำยหลกัทรพัย ์หรือผกูพนัสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

  - เปิดเผย ขอ้มลูภำยใน ใหบ้คุคลอื่น  
 - โดยรูห้รือควรรูว้่ำผูร้บัขอ้มลู อำจน ำขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 
 - ไม่ว่ำเพื่อ ตนเอง หรือบคุคลอื่น 
          - เวน้แต่ เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่ ไม่เป็นกำรเอำเปรียบบคุคลอื่น 
 แนวค ำตอบ 
 1. นำย ก ผูส้อบบญัชี 
        1.1 กำรที่ นำย ก เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ไดต้รวจสอบงบกำรเงินปี 25x4 พบว่ำบริษัท มีค่ำใชจ้่ำยสงู
ผิดปกติ ในขณะท่ียอดขำยไม่ไดเ้พิ่มขึน้ และยอดลกูหนีม้ีคงคำ้งเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้ป็นจ ำนวนมำก และพบว่ำเป็นลกูหนี ้2 รำย 
ที่เพิ่งติดต่อท ำธุรกิจ นั้น ถือว่ำ นำย ก ได้พบเหตุอันควรสงสัยฯ แล้ว ดังนั้น นำย ก จะต้องแจ้งพฤติกำรณ์ดังกล่ำวต่ อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ของบรษิัท ทรำบ 
            จำกข้อมูลโจทย์ระบุว่ำ นำย ก ไดแ้จ้งข้อสงสัยเก่ียวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวต่อ นำย ข “ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ” นัน้ไม่ถกูตอ้ง  

ที่ถูกตอ้ง นำย ก จะตอ้งแจง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัพฤติกำรณด์งักล่ำวต่อ “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” โดยยื่นต่อประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

อีกประกำรหนึ่ง กำรแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณ์ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบนั้น ควรแจง้เป็นหนงัสือ                     
ซึ่งจำกขอ้มลูโจทย ์ก็ไม่ไดร้ะบวุ่ำ ไดแ้จง้เป็นหนงัสือแต่อย่ำงใด 
 ดงันัน้ กำรแจง้พฤติกำรณอ์นัควรสงสยัของ นำย ก จึงไม่ถกูตอ้งตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้
 1.2 จำกผลกำรด ำเนินกำร ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อกรณีกำรแจง้ขอ้สงสยัของ นำย ก ผูส้อบบญัชี ปรำกฎว่ำ                
มีมติใหย้ตุิเรื่องดงักล่ำว โดยที่ไม่ปรำกฎว่ำคณะกรรมกำรฯ ไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหผู้ส้อบบญัชีทรำบภำยใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ แต่อย่ำงใด 
      ซึ่ง นำย ก ผูส้อบบญัชี มีหนำ้ที่ที่จะตอ้งแจง้กรณีดงักล่ำวให้ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์รำบ แต่ก็ไม่ปรำกฎว่ำ นำย ก ไดด้  ำเนินกำรต่อไปแต่อย่ำงใด 
    ดงันัน้ นำย ก จึงมีควำมผิดในกรณีที่ไม่ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย ในประเด็นนี ้
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 2. นำย ข ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 - กำรท่ี นำย ข ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัทรำบจำก นำย ก ผูส้อบบญัชี ในวนัท่ี 23 มีนำคม 25x5 และได้
จดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 25x5 นัน้ ถือไดว้่ำ นำย ข ไดป้ฎิบตัิหนำ้ที่ใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดเ้ขำ้ตรวจสอบพฤติกำรณอ์นัควรสงสยั โดยไม่ชกัชำ้ แลว้ 
 - กำรที่ นำย ข ในฐำนะประธำนฯ เห็นว่ำกำรชีแ้จงของผู้บริหำรบริษัท มีเหตุผลสมควร และเป็นเสียงขำ้งมำกของ                
ที่ประชุม จึงไดยุ้ติเรื่อง นัน้ ถือว่ำเป็นกำรตรวจสอบที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ที่ถูกตอ้งเพื่อประโยชนข์องบริษัท คณะกรรมกำรฯ 
ควรปฎิบตัิตำมขอ้เสนอของ นำง ง ท่ีเสนอใหจ้ำ้งผูเ้ชี่ยวชำญท ำกำรตรวจสอบ  
 - แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรที่คณะกรรมกำรฯ ยุติกำรตรวจสอบโดยที่ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้                        
ให ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ และนำย ก ผูส้อบบัญชี ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี นัน้ ถือว่ำคณะกรรมกำรฯ ไม่ปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  
 - ดังนั้น นำย ข ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงมีควำมผิดในฐำนะที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ แต่ไม่ด  ำเนินกำร
รำยงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
 3. นำย ค กรรมกำรตรวจสอบ   
 - แต่ กำรที่ นำย ค ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำกำรชีแ้จงของผูบ้ริหำรบริษัท มีเหตุผลสมควร จึงมีควำมเห็นให้
ยตุิเรื่องนัน้ เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย  
 ที่ถูกตอ้ง นำย ค กรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้                 
ให ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และนำย ก ผูส้อบบัญชี ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี 
 - ดงันัน้ นำย ค ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ จึงมีควำมผิดในกรณีที่ไม่ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย ในประเด็นนี ้
 4. นำง ง กรรมกำรตรวจสอบ 
  4.1 กำรปฎิบตัิหนำ้ที่ กรรมกำรตรวจสอบ  

 - กำรท่ี นำง ง ไม่เห็นดว้ยกบัมติที่ประชมุ โดย นำง ง ไดเ้สนอใหจ้ำ้งผูเ้ชี่ยวชำญท ำกำรตรวจสอบ แต่เมื่อเสียงขำ้งมำก
เห็นควรยตุิ จึงเคำรพต่อเสียงขำ้งมำกและยตุิกำรตรวจสอบนัน้ เป็นกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย  
              ที่ถูกตอ้ง นำง ง กรรมกำรตรวจสอบ จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้               
ให ้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และนำย ก ผูส้อบบัญชี ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี 
  - ดงันัน้ นำง ง ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ จึงมีควำมผิดในกรณีที่ไม่ด  ำเนินกำรตำมกฎหมำย ในประเด็นนี ้
 4.2 กำรกระท ำของ นำง ง ท่ีเก่ียวกบั กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
 - นำง ง กรรมกำรตรวจสอบ ไดร้บัทรำบขอ้มลูจำกกำรแจง้ของ นำย ก ผูส้อบบญัชี และขอ้มลูกำรชีแ้จงของผูบ้รหิำร
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเรื่องดังกล่ำวเป็นขอ้มูลที่ยังไม่ไดม้ีกำรเปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป ซึ่งเป็น
สำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูค่ำของหุน้บรษิัท ที่ซือ้ขำยอยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์

   จึงถือไดว้่ำ นำง ง เป็นผูรู้ข้อ้มลูภำยใน ที่เก่ียวกบับรษิัทจดทะเบียน แลว้ 

- กำรที่ นำง ง เกิดควำมไม่สบำยใจ จึงน ำเรื่องไปปรึกษำ นำย จ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท เพื่อขอค ำแนะน ำในปัญหำ
ดงักล่ำวโดยไม่ไดร้ะบชุื่อบรษิัท นัน้ 

   นำง ง ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ย่อมรูห้รือควรรูว้่ำ นำย จ ผูร้บัขอ้มูลอำจน ำขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชนใ์นกำร                
ซือ้หรือขำยหุน้ของบรษิัทได ้ทัง้นี ้จำกกำรท่ี นำย จ เป็นเพื่อนสนิทและรูว้่ำ นำง ง เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบรษิัทจดทะเบยีน 
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และยังปรำกฎว่ำ เมื่อวันที่ 4-5 เมษำยน 25X5 ก่อนที่ขอ้มูลดังกล่ำวไดถู้กเปิดเผยออกไปต่อสำธำรณะ ไดม้ีกำรขำยหุน้ของ 
นำย จ จ ำนวน 120,000 หุน้  

- ดงันัน้ นำง ง เป็นบคุคลซึ่งรูข้อ้มลูภำยในเก่ียวกบับรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ไดก้ระท ำกำรโดยกำร เปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่
บคุคลอื่น โดยรูห้รือควรรูว้่ำ ผูร้บัขอ้มลูอำจน ำขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชน ์ในกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

  นำง ง จึงมีควำมผิดในเรื่อง กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์แลว้  
 5. นำย จ เพื่อน นำง ง 
 - กำรท่ี นำย จ เพื่อนสนิท นำง ง ไดร้บัรูข้อ้มลูภำยในของบรษิัทจดทะเบียน จำก นำง ง แมว้ำ่ นำง ง ไม่ไดร้ะบชุื่อ
บรษิัท แต่นำย จ ทรำบวำ่ นำง ง เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน แห่งนี ้ 
               ดงันัน้ ถือไดว้่ำ นำย จ เป็นบคุคล ซึ่งรูข้อ้มลูภำยใน เก่ียวกบับรษิทัท่ีออกหลกัทรพัย ์แลว้  

- กำรท่ี นำย จ ไดข้ำยหุน้ของบรษิัทออกไปเมื่อวนัท่ี 4-5 เมษำยน 25X5 จ ำนวน 120,000 หุน้ นัน้ เป็นกำรขำยหุน้ใน
ขณะที่ขอ้มลูนีย้งัไมเ่ปิดเผยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป  

- นำย จ เป็นบุคคลซึ่งรูข้อ้มูลภำยในเก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์ไดก้ระท ำกำรโดยกำรขำยหลักทรพัยท์ี่ตนถือ                
อยู่ออกไป อนัเป็นกำรกระท ำในลกัษณะเอำเปรียบบคุคลอื่น 

  นำย จ จึงมคีวำมผิดในเรื่อง กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์แลว้ 
โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
PC center 
www.tuecpa.com 


