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แนวข้อสอบอัตนัย คร้ังท่ี 3/2565 
ค ำชีแ้จง 
กำรจัดท ำแนวข้อสอบ กฎหมำย 1 จัดท ำขึน้จำกข้อมูลท่ีได้รับ อำจไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน 
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับแต่งข้อมูลบำงส่วน เพ่ือให้ได้โจทยท่ี์ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมำกท่ีสุด 
โดยมีควำมมุ่งประสงค ์ให้ผู้ท่ีจะเข้ำรับกำรทดสอบกฎหมำย 1 ได้ศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเตรียมสอบคร้ังต่อๆ ไป 
ดังน้ัน หำกข้อมูลโจทยเ์ปลี่ยนแปลงไป ค ำตอบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ข้อ 1 (3/65)  
 บริษัท A จ ำกัด จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยในปี 25x4 ทุนจดทะเบียนช ำระครบแลว้ 2,000,000 บำท  
 แบ่งเป็นหุน้ 200,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท 
 บริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ ดงันี ้
  -นำย ก สญัชำติไทย ถือหุน้ 100,000 หุน้ 
  -นำย ข และนำย ค สญัชำติไทยทัง้สองคน ถือหุน้คนละ 50,000 หุ้น 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตกล่องโฟมและขำยส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ โดยไม่ไดว้ำงจ ำหน่ำยในประเทศไทย  
 ปี 25x4 บริษัทฯ มีก ำไร 4,000,000 บำท 
 ปี 25x5 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 300,000 หุน้ โดยขำยหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตำมสดัส่วนของกำรถือหุน้เดิม 
ท ำใหบ้ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 5,000,000 บำท 
 ต่อมำ ไดม้ีกำรโอนหุน้ใหแ้ก่ชำวญ่ีปุ่ น 300,000 หุน้ และบริษัทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจใหม่เพิ่มขึน้อีก 1 ธุรกิจ คือ กำรรบัจำ้ง
ผลิตกล่องโฟมตำมรูปแบบที่ผู้ว่ำจำ้งในประเทศไทยก ำหนด  
ค ำถำม 
ใหท้่ำนตอบค ำถำม และอธิบำยตำมหลกักฎหมำย ดงันี ้
 1. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจใด หรือไม่ อย่ำงไร และจะตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำ เท่ำใด (4 คะแนน) 
  2. กำรประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ บริษัทฯ จะขอยกเวน้ทุนขัน้ต ่ำ โดยกำรน ำเงินรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจเดิมไปใช้
เป็นทุนขัน้ต ่ำในธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ ไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด (4 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

- พรบ. กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้วฯ ม.4 ม.8 ม.14  
- กฎกระทรวงทุนขัน้ต ่ำ  

 แนวค ำตอบ 
 1. บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญำตในกำรประกอบธุรกิจแต่ละธุรกิจ หรือไม่ อย่ำงไร และจะตอ้งจดัให้มีทุนขัน้ต ่ำ เท่ำใด  
       1.1 บริษัท A จ ำกัด ก่อนกำรโอนหุน้    
 - บริษัทฯ มีสถำนะเป็นนิติบุคคลไทย ไม่เป็นคนต่ำงดำ้ว เนื่องจำกจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และไม่ปรำกฎว่ำ
มีผูถื้อหุน้เป็นคนต่ำงดำ้ว 

- ดงันัน้ กำรประกอบธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ตอ้งขออนุญำต และไม่ตอ้งมีทุนขัน้ต ่ำ 
       1.2 บริษัท A จ ำกัด ภำยหลงักำรโอนหุน้ 
 - บริษัทฯ มีสถำนะเป็นคนต่ำงดำ้ว เนื่องจำกจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่มีผูถื้อหุน้เป็นคนต่ำงดำ้ว ถือหุน้ใน
บริษัทฯ ตัง้แต่ 50% ขึน้ไป 

- ดงันัน้ กำรประกอบธุรกิจใดๆ และทุนขัน้ต ่ำของบริษัทฯ จะตอ้งถูกควบคุมตำมกฎหมำยกำรประกอบธุรกิจของคน
ต่ำงดำ้ว ดงันี ้ 
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1.2.1 ธุรกิจผลิตกล่องโฟมและขำยส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ โดยไม่ไดว้ำงจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
         - กำรขำยส่งสินคำ้ออกไปยงัต่ำงประเทศ เป็นธุรกิจที่ไม่ตอ้งขออนุญำต (จดัอยู่นอกบญัชีทำ้ย) ดงันัน้ ไม่ตอ้งขอ

อนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ 
          - ตอ้งจดัใหม้ีทุนขัน้ต ่ำส ำหรบัธุรกิจนี ้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ลำ้นบำท 
       1.2.2 ธุรกิจกำรรบัจำ้งผลิตกล่องโฟมตำมรูปแบบที่ผู้ว่ำจำ้งในประเทศไทยก ำหนด  
          - เป็นธุรกิจบริกำรอื่นๆ จดัอยู่ในบญัชี 3 ทำ้ย พรบ.ฯ บริษัทฯ จะตอ้งขออนุญำตและไดร้บัอนุญำตจำกอธิบดีฯ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรฯ 
          - ต้องจัดให้มีทุนขั้นต ่ำ ไม่น้อยกว่ำ 25% ของประมำณกำรรำยจ่ำย 3 ปีเฉล่ียต่อปี แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำ                     
3 ลำ้นบำท 
       2. กำรประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ บริษัทฯ จะขอยกเว้นทุนขั้นต ่ำ โดยกำรน ำเงินรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจเดิมไปใช้
เป็นทุนขัน้ต ่ำในธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ ไดห้รือไม่ เพรำะเหตุใด 
       2.1 กล่ำวน ำ 
       - โดยปกติ คนต่ำงดำ้วที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะตอ้งมีทุนขัน้ต ่ำในกำรประกอบธุรกิจ ตำมกฎหมำยกำรประกอบ
ธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว เวน้แต่ คนต่ำงดำ้ว ที่ประกอบธุรกิจในบญัชี 2 หรือบญัชี 3 ภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยส่งเสริมกำรลงทุน หรือ
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนิคมอุตสำหกรรม ซึ่งไดร้บักำรยกเวน้ทุนขัน้ต ่ำตำมกฎหมำยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงดำ้ว 
       - ถ้ำหำกทุนขั้นต ่ำ ซึ่งหมำยถึงทุนของคนต่ำงด้ำวที่มีอยู่จริงนั้น มีไม่เพียงพอ คนต่ำงดำ้ว จะตอ้งจัดให้มีกำรเพิ่มทุน                    
ใหเ้พียงพอกับทุนขัน้ต ่ำ ที่จะตอ้งมีส ำหรบักำรประกอบธุรกิจ 
       - แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกคนต่ำงดำ้วมีทุนขัน้ต ่ำไม่เพียงพอส ำหรับกำรประกอบธุรกิจใหม่ แต่คนต่ำงดำ้ว มีเงินหรือทรพัยสิ์น
อันเกิดจำกรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจเดิมที่คนต่ำงดำ้วเร่ิมตน้ด ำเนินกำรมำก่อนแลว้ในประเทศไทย ไปใช้เป็นทุนขั้นต ่ำ                   
ในธุรกิจใหม่ กฎหมำยฯ เปิดช่องให ้คนต่ำงดำ้ว ขอยกเวน้โดยไม่ตอ้งจดัใหม้ีกำรเพิ่มทุน ก็ได ้
      2.2 ค ำตอบ 
       - เนื่องจำกโจทย ์ไม่ไดร้ะบุว่ำ ทุนขัน้ต ่ำในธุรกิจใหม่จะตอ้งมีจ ำนวนเท่ำใด ซึ่งเป็นขอ้มลูส ำคญั ที่จะตอ้งพิจำรณำต่อไปว่ำ                     
บริษัท A จ ำกัด มีทุนขัน้ต ่ำเพียงพอส ำหรบักำรประกอบธุรกิจทัง้สองธุรกิจหรือไม่  
        - ดงันัน้ จึงขอตัง้สมมติุฐำนว่ำ กำรประกอบธุรกิจใหม่ซ่ึงเป็นธุรกิจที่ตอ้งขออนุญำตนั้น เมื่อประมำณกำรแลว้ จะตอ้งมีทุน
ขัน้ต ่ำเกินกว่ำ 3 ลำ้นบำท ซึ่งทุนที่มีอยู่จริงในขณะนั้นมีเพียง 5 ลำ้นบำท ซึ่งไม่ครอบคลุมทุนขั้นต ่ำที่จะใช้ส ำหรบักำรประกอบ
ธุรกิจใหม่ได ้โจทย ์จึงตั้งประเด็นค ำถำม ว่ำ “บริษัทฯ จะขอยกเว้นทุนขั้นต ่ำ โดยกำรน ำเงินรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจเดิม 
ไปใชเ้ป็นทุนขัน้ต ่ำในธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ ไดห้รือไม่” 
       - กำรที่คนต่ำงด้ำว จะขอยกเว้นทุนขั้นต ่ำโดยน ำเงินรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจเดิมไปใช้เป็นทุนขั้นต ่ำในธุรกิจ                        
ที่เพิ่มขึน้ใหม่นัน้ เงินรำยไดจ้ะตอ้งเป็นเงินจำกกำรประกอบธุรกิจเดิมของคนต่ำงดำ้ว แต่จำกขอ้มลูโจทย ์เงินก ำไรที่มีอยู่จ ำนวน 
4 ลำ้นบำท นัน้ เป็นเงินก ำไรของนิติบุคคลไทย ไม่ใช่เงินก ำไรของคนต่ำงดำ้ว  
       - ดังนั้น บริษัท A จ ำกัด (ต่ำงดำ้ว) จึงไม่สำมำรถขอยกเว้นทุนขั้นต ่ำ โดยกำรน ำเงินรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจเดิม                      
ไปใชเ้ป็นทุนขัน้ต ่ำในธุรกิจที่เพิ่มขึน้ใหม่ ได ้
        โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง 

        PC center 
        www.tuecpa.com 
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ข้อ 2 (3/65) กำรบัญชี  
ภำค 1 
ใหท้่ำนตอบค ำถำมตำมหลกักฎหมำย ว่ำ องคก์รต่อไปนี ้(7 คะแนน) 
 - เป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี หรือไม่  
 - เร่ิมจดัท ำบญัชี เมื่อใด 
 - จะตอ้งจดัท ำและน ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนกลำงบัญชีหรือส ำนกังำนบญัชีประจ ำทอ้งที่ หรือไม่ ภำยในระยะเวลำใด 
1. บริษัทจ ำกัด  
 - จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 ก.ค.x5  
 - แต่บริษัทฯ มีสถำนะเป็นคนต่ำงดำ้ว โดยไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจเมื่อ วนัที่ 5 ก.ย.x5 
2. นิติบุคคลอำคำรชุด  
 - จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 10 ส.ค.x5 
3. รำ้นคำ้สินคำ้มือสองจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
 - จดทะเบียนพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 7 พ.ย.x5 
 - สินคำ้มือสองไดแ้ก่ วิทยุ แผ่น CD แผ่น DVD และสินคำ้ของใชเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ 
ภำค 2  
 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด XYZ ทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นบำท  
 ห้ำวฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบริษัท XYZ จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 ต.ค.x5 โดยมีที่ท ำกำรอันเป็นส ำนักงำนใหญ่เพียงแห่งเดียว และ
ภำยหลงักำรแปรสภำพยงัคงมี ทุนจดทะเบียนคงเดิม มีสินทรพัยร์วม 10 ลำ้นบำท รำยไดร้วม 20 ลำ้นบำท 
ค ำถำม 
ใหท้่ำนตอบค ำถำม และอธิบำยตำมหลกักฎหมำย ดงันี ้(5 คะแนน) 
 1. งบกำรเงินปี x5 จะตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
 2. สถำนที่และระยะเวลำ กำรจดัเก็บบญัชีและเอกสำรที่ตอ้งใชป้ระกอบกำรลงบัญชี  
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง - พรบ. กำรบญัชีฯ ม.8 ม.9 ม.11 ม.13 ม.14 
 แนวค ำตอบ 
ภำค 1 
1. บริษัทจ ำกัด  
 - เป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี เนื่องจำกเป็นบริษัทจ ำกัดที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
 - เร่ิมจดัท ำบญัชีในวนัที่ไดร้บักำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล คือ ในวนัที่ 1 ก.ค.x5 
 - จะตอ้งจัดท ำและน ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนกลำงบญัชีหรือส ำนักงำนบัญชีประจ ำทอ้งที่ ภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัที่                     
ผูถื้อหุน้อนุมติังบกำรเงิน 
2. นิติบุคคลอำคำรชุด  
 - ไม่เป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี ตำมกฎหมำยกำรบญัชี  
 - แต่ เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยอำคำรชุด ดังนั้น กำรเร่ิมจัดท ำบัญชี กำรจัดท ำงบกำรเงิน จึงตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำย
อำคำรชุด (เร่ิมจัดท ำบัญชีในวันที่ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำกกรมที่ดิน) และไม่มีหน้ำที่น ำส่งงบกำรเงินต่อ
ส ำนกังำนกลำงบญัชีหรือส ำนักงำนบัญชีประจ ำทอ้งที่  
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3. รำ้นคำ้สินคำ้มือสองจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
 - มีสถำนะเป็น บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน แต่ ประกอบกิจกำรคำ้ แผ่น CD และแผ่น DVD ดังนั้น                     
จึงเป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบญัชี 
 - เร่ิมจัดท ำบัญชี ในวันที่เร่ิมประกอบกิจกำร ปกติก็ควรเร่ิมไดต้ั้งแต่วันที่จดทะเบียนพำณิชย ์ ในวันที่ 7 พ.ย.x5 แต่ถ้ำ
ขอ้เท็จจริงปรำกฎว่ำเร่ิมประกอบกิจกำรในวนัใด ก็ใหเ้ร่ิมจดัท ำบญัชีในวนันัน้  
 - มีหนำ้ที่ในกำรจดัท ำบญัชีสินคำ้ เฉพำะ แผ่น CD และแผ่น DVD เท่ำนัน้ สินคำ้อื่นๆ ไม่ตอ้งจดัท ำบญัชี 
 - บุคคลธรรมดำ และห้ำงหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ไม่มีหน้ำที่ จัดท ำและน ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนกลำงบัญชี                            
หรือส ำนกังำนบญัชีประจ ำทอ้งที่ 
ภำค 2  
บริษัท XYZ จ ำกัด 

 1. งบกำรเงินปี x5 จะตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต หรือไม่ เพรำะเหตุใด 
  - งบกำรเงินปี x5 เป็นงบกำรเงินของ บริษัท XYZ จ ำกัด ดังนั้น จะตอ้งไดร้ับกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต ทัง้นี ้เนื่องจำก บริษัทจ ำกัด ไม่ไดร้บักำรยกเวน้เช่นเดียวกับ หำ้งหุน้ส่วนจดทะเบียนขนำดเล็ก 
 2. สถำนที่และระยะเวลำ กำรจดัเก็บบญัชีและเอกสำรที่ตอ้งใชป้ระกอบกำรลงบัญชี  
  - บริษัทฯ เป็นผูม้ีหนำ้ที่จดัท ำบัญชี ดงันัน้ จะตอ้งจดัเก็บบญัชีและเอกสำรที่ตอ้งใช้ประกอบกำรลงบัญชี ไวท้ี่ท ำกำร
อนัเป็นส ำนกังำนใหญ่  
  - โดยจะตอ้งจัดเก็บบัญชีและเอกสำรที่ตอ้งใช้ประกอบกำรลงบัญชี ไว้ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันที่                    
ปิดบญัช ี
        โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   

PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 3 (3/65) ห้ำงหุ้นส่วน-บริษัทจ ำกัด และบริษัทมหำชนจ ำกัด 
 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด QMS มีหุน้ส่วน 2 คน 
 นำยหนึ่ง หุน้ส่วนประเภทไม่จ ำกัดควำมรบัผิด ลงทุนดว้ยเงินสดช ำระครบแลว้ 500,000 บำท เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดักำร 
 นำยสอง หุน้ส่วนประเภทจ ำกัดควำมรบัผิด ลงทุนดว้ยเงินสดช ำระครบแลว้ 500,000 บำท 
 ปี 25x1 ห้ำงฯ ได้ซื ้อสินค้ำจำก นำยสำม เป็นเงิน 3,000,000 บำท ต่อมำห้ำงฯ ประสบปัญหำทำงกำรเงินเนื่องจำก
สถำนกำรณโ์ควิด-19 หำ้งฯ จึงไม่สำมำรถช ำระหนีใ้หแ้ก่ นำยสำม ได ้ 
 หำ้งฯ จึงไดกู้ยื้มเงินจำกธนำคำรแห่งหนึ่ง และน ำเงินกูท้ัง้หมดไปช ำระหนีใ้หแ้ก่ นำยสำม จ ำนวน 1,000,000 บำท ยงัคงมี
หนีค้ำ้งอยู่อีก 2,000,000 บำท 
 นำยสำม จึงเสนอให ้หำ้งฯ แปรสภำพเป็น บริษัท QMS จ ำกัด หรือ บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) โดย นำยสำม จะไม่เข้ำ
ไปเป็นหุน้ส่วนก่อนที่หำ้งฯ จะแปรสภำพ และนำยสำม ไดเ้สนอให ้บริษัท QMS จ ำกัด หรือ บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) ออก
หุน้เพิ่มทุนเพื่อช ำระหนีใ้หแ้ก่ นำยสำม ต่อไป  
 นอกจำกนี ้และนำยสำม จะเขำ้ไปเป็นกรรมกำร บริษัท QMS จ ำกัด หรือ บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) อีกดว้ย 
ค ำถำม 
ใหท้่ำนตอบค ำถำม และอธิบำยตำมหลกักฎหมำย ดงันี ้
 1. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด QMS จะแปรสภำพเป็น บริษัท QMS จ ำกัด ไดห้รือไม่ และหำกเจำ้หนีค้ดัคำ้นกำรแปรสภำพ  
หำ้งฯ จะตอ้งท ำอย่ำงไร (10 คะแนน) 
 2. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด QMS จะแปรสภำพเป็น บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) ไดห้รือไม่ อย่ำงไร (4 คะแนน) 
 3. ภำยหลงักำรแปรสภำพแลว้ บริษัท QMS จ ำกัด จะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนี ้ไดห้รือไม่ (2 คะแนน) 
 4. ภำยหลงักำรแปรสภำพแลว้ บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) จะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนี ้ไดห้รือไม่ อย่ำงไร  
(4 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  

- ปพพ. ม.1246/1-1246/7 ม.1119 
- พรบ. บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ม.180-185 ม.54 ม.54/1   

 แนวค ำตอบ 
 1. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด QMS สำมำรถแปรสภำพเป็น บริษัท QMS จ ำกัด ได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.1 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ที่มีหุน้ส่วน 3 คนขึน้ไป จะแปรสภำพเป็นบริษัทจ ำกัด ได ้โดยควำมยินยอมของผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ทุกคน และด ำเนินกำรดงันี ้
                    - แจง้ควำมยินยอม ของหุน้ส่วนเป็นหนงัสือ ต่อนำยทะเบียนภำยใน 14 วนั 

      - ประกำศ โฆษณำใน นสพ.ทอ้งที่  1 ครัง้ และมีหนงัสือแจง้เจำ้หนีใ้หท้รำบ และ ขอใหเ้จำ้หนีค้ดัคำ้นภำยใน 
30 วนั นบัแต่วนัที่เจำ้หนีไ้ดร้บัหนงัสือ 

       - ถำ้มีกำรคดัคำ้น จะแปรสภำพไม่ไดจ้นกว่ำช ำระหนี ้หรือให้ประกันหนีน้ัน้ แลว้ 
1.2 ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน ตอ้งประชุมเพื่อใหค้วำมยินยอมและด ำเนินกำรในเร่ือง ดงัต่อไปนี ้ 

- จดัท ำหนงัสือบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบับริษัท 
- ก ำหนดทุนเรือนหุน้ของบริษัท ซึ่งตอ้งเท่ำกับส่วนลงหุน้ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน และ ก ำหนดจ ำนวนหุน้ 

ของบริษัทที่จะตกไดแ้ก่หุน้ส่วนแต่ละคน 
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                            - ก ำหนดจ ำนวนเงินที่ไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ ซึ่งตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ25% แห่งมลูค่ำหุน้ของแต่ละหุน้ 
 - ก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมัญ หรือหุน้บุริมสิทธิ 
 - แต่งตัง้ และก ำหนดอ ำนำจของกรรมกำร 
 - แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
 - ด ำเนินกำรเร่ืองอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรแปรสภำพ 

ในกำรด ำเนินกำร ใหน้ ำบทบญัญัติเก่ียวกับบริษัทจ ำกัด มำใชบ้ังคับโดยอนุโลม 
1.3 หุน้ส่วนผู้จดักำรเดิม ตอ้งส่งมอบกิจกำร ทรพัยสิ์น บญัชี เอกสำร และหลกัฐำนต่ำงๆ ของหำ้งให้แก่ 

คณะกรรมกำรฯ ภำยใน 14 วนั นบัแต่หุน้ส่วนไดป้ระชุมยินยอม แลว้ 
- ในกรณีหุน้ส่วนยงัไม่ช ำระค่ำหุน้ใหค้รบ 25% หรือยังไม่ไดโ้อนกรรมสิทธิ์ทรพัยสิ์น  
- ใหค้ณะกรรมกำรฯ มีหนงัสือแจง้ใหหุ้น้ส่วนด ำเนินกำร ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ 

1.4 คณะกรรมกำรฯ ตอ้งจดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษัทต่อนำยทะเบียน ภำยใน 14 วนั  
- กำรขอจดทะเบียนแปรสภำพ คณะกรรมกำรฯ ตอ้งย่ืนรำยงำนกำรประชุมฯ หนงัสือบริคณหส์นธิ   

ขอ้บงัคบั และบญัชีรำยชื่อผู้ถือหุน้ ไปพรอ้มกับกำรขอจดทะเบียน ดว้ย 
1.5 เมื่อนำยทะเบียน ไดร้บัจดทะเบียนกำรแปรสภำพแลว้ ใหห้ำ้งเดิมหมดสภำพกำรเป็นหำ้งฯ และ ใหน้ำยทะเบียน

หมำยเหตุไว้ในทะเบียน 
- เมื่อแปรสภำพเป็นบริษัทจ ำกัด บริษัทฯ ย่อมไดไ้ปทัง้ทรพัยสิ์น หนี ้สิทธิและควำมรบัผิดชอบของหำ้งฯ  
- หำกบริษัทไม่สำมำรถช ำระหนีท้ี่รบัมำจำกห้ำงเดิมได ้ใหเ้จำ้หนีบ้ังคบัช ำระหนี ้จำกผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหำ้ง

เดิม ตำมที่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนเดิมจะตอ้งรบัผิด 
 2. หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด QMS จะแปรสภำพเป็น บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) โดยตรง ไม่ได ้
  - เนื่องจำก ไม่มีบทบญัญัติกฎหมำยใด ใหห้ำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ได ้
  - แต่อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติ ในกรณีที่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด มีควำมประสงคท์ี่จะแปรสภำพของห้ำงฯ เป็น  บริษัท
มหำชนจ ำกัด ก็อำจท ำใหบ้รรลคุวำมประสงคไ์ด ้ โดยกำรด ำเนินกำรแปรสภำพ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด แปรสภำพเป็น บริษัทจ ำกัด 
ใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงแปรสภำพ บริษัทจ ำกัด แปรสภำพเป็น บริษัทมหำชนจ ำกัด ในภำยหลงั 
3. ภำยหลงักำรแปรสภำพแลว้ บริษัทจ ำกัด จะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนี ้ ไม่ได ้
 - บริษัทจ ำกัด หำ้มมิใหร้บัช ำระค่ำหุน้ โดยกำรหกัหนีกั้บบริษัท 
 - กำรออกหุ้นใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจ้ำหนี ้เป็นวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้ บริษัท สำมำรถออกหุ้นใหม่ให้แก้เจ้ำหนี ้โดย
ถือเอำเงินที่ บริษัท จะช ำระหนีคื้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้ ช ำระเป็นค่ำหุน้ที่จะออกใหเ้จำ้หนี ้อนัเป็นกำรรบัช ำระค่ำหุน้ โดยกำรหกัหนี ้
กับบริษัท 
 - ดงันัน้ บริษัท QMS จ ำกัด จะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนี ้ไม่ได ้
4. ภำยหลงักำรแปรสภำพแลว้ บริษัท QMS จ ำกัด (มหำชน) จะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนี ้ได ้
 - บริษัทมหำชนจ ำกัด หำ้มมิใหร้บัช ำระค่ำหุน้ โดยกำรหกัหนีกั้บบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทจ ำกัด  
 - แต่มีข้อยกเว้น ว่ำ กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด สำมำรถรับช ำระค่ำหุ้น โดยกำรหักหนี ้กับบริษัทได ้ โดยจัดท ำเป็น 
“โครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน”  

 - โครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน จะตอ้งด ำเนินกำร ดงันี ้
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          (1) คณะกรรมกำรจัดส่งโครงกำรฯ ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้พรอ้มหนงัสือนดัประชุม เพื่ออนุมติัโครงกำรฯ โดยโครงกำรจะตอ้งมี
รำยกำรที่จ ำเป็นตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะจะตอ้งระบุ  

  - เจำ้หนีแ้ต่ละรำย ที่บริษัทจะออกหุน้ใหม่เพื่อช ำระหนีต้ำมโครงกำรฯ  
  - ชนิดและจ ำนวนหุน้ที่บริษัทจะออกใหม่ เพื่อช ำระหนีแ้ก่เจำ้หนีแ้ต่ละรำย ตำมโครงกำร และรำคำหุน้ที่ออกใหม่  

          (2) กำรออกหุน้ใหม่ฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3/4 ของผู้ถือหุน้ที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

       - เมื่อผูถื้อหุน้อนุมติัแลว้ ใหบ้ริษัทสรุปรำยกำรย่อโครงกำร ปิดประกำศ ณ สนง.ใหญ่ และสำขำ เวน้แต่  บริษัท 
ที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนฯ ที่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกำรออกหุน้เพิ่มทุน ที่ก ำหนดตำมโครงกำรฯ แลว้ 
              (3) ใหบ้ริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ ต่อนำยทะเบียน โดยแนบหลักฐำน ดังนี ้
                       - ส ำเนำโครงกำรแปลงหนีเ้ป็นทุน  
                       - ส ำเนำหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำหุน้ 
                       - บญัชีรำยชื่อผู้ถือหุน้ เฉพำะหุน้ที่ออกใหม่ตำมโครงกำร 
        โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   

PC center 
www.tuecpa.com 
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ข้อ 4 (3/65) หลักทรัพย ์
ภำค 1 
 บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 นำย ก เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 50,000 หุน้ ต่อมำ นำย ก ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
 นำย ก เห็นว่ำกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ มีผลที่ดีมำก 
 ก่อนที่งบกำรเงินของบริษัทฯ จะเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู้ เสนอขำยเป็นกำรทั่วไปต่อประชำชน  
 นำย ก จึงไดซ้ือ้หุน้กู ้5,000 หุน้ และเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ที่ใหสิ้ทธิที่จะไดร้บัผลตอบแทน โดยอำ้งอิงกับรำคำหรือ
ผลตอบแทนของหุน้ที่ออกโดยบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 5,000 สญัญำ 
 ต่อมำ บริษัทฯ ไดใ้หสิ้ทธิจองหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนของกำรถือหุน้เดิม ในอตัรำ 1 หุน้ต่อ 5 หุน้เดิม ซึ่ง นำย ก ได้
จองไวแ้ละไดร้บั ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของ บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 10,000 หุน้ 
 นำย ก ทรำบดีว่ำตนเองจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพยข์อง บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) ต่อ สนง. ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด  
 แต่เนื่องจำก นำย ก มีงำนยุ่งมำก จึงไดม้อบหมำยให ้นำงสำว ข เป็นผูจ้ดักำรแทน แต่ปรำกฏว่ำ นำงสำว ข ลืมจดักำรจน
ล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำกำรรำยงำนไปแลว้ 
ค ำถำม 
ใหท้่ำนตอบค ำถำม และอธิบำยหลกักฎหมำยประกอบ ดงันี ้
 1. นำย ก จะตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยใ์ดบำ้ง ต่อ สนง. เพรำะเหตุใด (10 คะแนน) 
 2. กำรที่ นำงสำว ข ไม่จัดกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของ นำย ก นั้น บุคคลใดมีควำมผิดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ 
เพรำะเหตุใด (4 คะแนน) 
ภำค 2 
 บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) มีกำรวำงจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนตวัแทน 100 รำยกำร มีมลูค่ำ 20,000,000 บำท  
 นำย ก ผูส้อบบญัชี พบว่ำบริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เพียง 50 รำยกำร เป็นเงิน 10,000,000 บำท  
 แต่ บริษัทฯ ไดล้งรำยไดท้ั้งหมด 20,000,000 บำท ซึ่ง นำย ก ผู้สอบบัญชี ไดแ้จ้งให้ บริษัทฯ  ทรำบแลว้ว่ำ บริษัทฯ ไม่
สำมำรถลงรำยไดส่้วนที่ยงัไม่ไดร้บัได ้ แต่บริษัทฯ ยงัยืนยนัที่จะลงรำยไดท้ัง้หมดไวเ้ช่นเดิม 
ค ำถำม 
 นำย ก ผูส้อบบญัชี ควรด ำเนินกำรอย่ำงไร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหลกัทรพัย ์(6 คะแนน) 
 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  
 - พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ม.59 ม.62 ม.89/25 ม.312 
      - ประกำศ ที่ สจ.38/2561 ลง 16 ก.ค.61 และประกำศ ที่ สจ.74/2564 (ฉบบัที่ 3) (ลง 16 ก.ค.61) 
 แนวค ำตอบ 
1. นำย ก จะตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยใ์ดบำ้ง ต่อ สนง. เพรำะเหตุใด 
   ภำค 1 
   หลกักฎหมำย 
 1.1 ก ำหนดให ้บุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งใน บริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์บริษัทจดทะเบียน ดงัต่อไปนี ้จะตอ้งจดัท ำและเปิดเผย
รำยงำน กำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มีผลผูกพนัธ์กับหลักทรพัยข์อง 
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บริษัทฯ ของตนเอง ต่อ สนง. ตำมที่ สนง. ก ำหนด  
     - กรรมกำร 
     - ผูจ้ดักำร 
     - ผูด้ ำรงต ำแหน่งบริหำร 4 ล ำดบัจำกผูบ้ริหำรสงูสุด (ผูจ้ดักำร) รวมถึงผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรบัญชีและฝ่ำยกำรเงิน)  
     - ผูส้อบบญัชี 
             1.2 ให้บุคคลตำมข้อ 1.1 จัดท ำและเปิดเผยรำยงำน กำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพยข์องบริษัทฯ และ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มีผลผูกพนัธ์กับหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ของบุคคลที่ใกลช้ิด ดงัต่อไปนี ้ต่อ สนง. ตำมที่ สนง. ก ำหนด 
        - คู่สมรส  
        - ผูท้ี่อยู่กินฉันสำมีภรรยำ 
        - บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะซึ่งถือหลกัทรพัยใ์นบริษัทนัน้ ต่อ สนง.  
     - นิติบุคคลนิติบุคคลที่ ตนเอง/ คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกันฉันสำมีภริยำ/ บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ถือหุน้รวมกัน   
>30 % ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคล และกำรถือหุน้รวมกันดงักล่ำวเป็นสดัส่วนที่มำกที่สดุในนิติบุคคล 
หมำยเหตุ 
- หลกัทรพัยใ์นเร่ืองนี ้หมำยถึง หุน้ หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพเป็นหุน้ 
- ประกำศฯ ฉบบัปัจจุบนัใหร้ำยงำนเฉพำะเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรพัยข์องบริษัทฯ และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่มี
ผลผูกพนักับหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เท่ำนัน้ 
 1.2 กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยห์รือสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เนื่องจำกกรณีดงัต่อไปนี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลง (ยกตวัอย่ำงเฉพำะบำงรำยกำร) 
  - กำรไดห้ลกัทรพัยต์ำมสัดส่วนจ ำนวนหุน้ ที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู่ 
  - กำรไดห้ลกัทรพัยจ์ำก กำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษัทจดทะเบียน 
  - กำรใช้สิทธิตำมหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ 
  - กำรไดห้ลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้มำ โดยทำงมรดก 
  - กำรไดห้ลกัทรพัยจ์ำกกำรเสนอขำยหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ เนื่องจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำนของบริษัท  
  - ฯลฯ 
ค ำตอบ 
 1. นำย ก จะตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยใ์ดบำ้ง ต่อ สนง. เพรำะเหตุใด 

 - นำย ก เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น นำย ก จึงมีหน้ำที่ จัดท ำและ
เปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำที่มีผลผูกพันธ์กับ
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ของตนเอง ต่อ สนง. ตำมที่ สนง. ก ำหนด โดยพิจำรณำในแต่ละกรณี ไดด้งันี ้
          1.1 กำรถือหุน้ของบริษัทฯ 50,000 หุน้ ของบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 
       - กำรถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะไดร้ับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ นำย ก ไม่มีหน้ำที่จะตอ้งรำยงำนถือหุน้
ของบริษัทฯ ในจ ำนวน 50,000 หุน้ นี ้ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 
          1.2 กำรซื ้อหุ้นกู้ของบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 5,000 หุ้น และเข้ำท ำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำที่ให้สิทธิที่จะได้รับ
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุน้ที่ออกโดยบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 5,000 สญัญำ 
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  - กำรซือ้หุ้นกู้ของบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 5,000 หุ้น เป็นกำรถือครองและเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ แลว้ แต่เนื่องจำก หุ้นกู้ ไม่เป็นหลักทรัพย ์ ที่ประกำศ สนง. ฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ ไดก้ ำหนดให้ จะตอ้ง
เปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลง ต่อ สนง.ดังนั้น นำย ก จึงไม่มีหน้ำที่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรพัย ์“หุน้กู”้ ของบริษัทฯ จ ำนวน 5,000 หุน้ ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 
  - กำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ที่ให้สิทธิที่จะไดร้ับผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงกับรำคำหรือผลตอบแทนของหุ้น                 
ที่ออกโดยบริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) 5,000 สญัญำ เป็นกำรถือครองและเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทฯ  ที่
จะตอ้งรำยงำนฯ ดังนั้น นำย ก จึงมีหน้ำที่ที่จะต้องรำยงำนกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำในจ ำนวน 5,000 สัญญำ นี ้                    
ต่อ สนง. 
    1.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของ บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 10,000 หุน้ 
       - กำรที่ นำย ก ไดจ้องซือ้หุ้นไว้และไดร้ับ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของ บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 
10,000 หุน้ ซึ่ง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น เป็นหลกัทรัพยท์ี่จะตอ้งรำยงำนฯ โดยปกติ นำย ก จึงมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งเปิดเผย
รำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีนี ้ต่อ สนง. ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำร
เปล่ียนแปลง 
                - แต่เนื่องจำก ในกรณีนี ้ เป็นกำรไดห้ลักทรัพยต์ำมสัดส่วนจ ำนวนหุน้ ที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู่ ซึ่งไดร้บักำรยกเว้น
กำรรำยงำนตำมประกำศฯ ดงันัน้ นำย ก จึงไม่มีหนำ้ที่ที่จะตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
ของบริษัทฯ ในจ ำนวน 10,000 หุน้ นี ้ต่อ สนง. แต่อย่ำงใด 
 2. กำรที่ นำงสำว ข ไม่จัดกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของ นำย ก นั้น บุคคลใดมีควำมผิดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ 
เพรำะเหตุใด 
 - หน้ำที่ ที่จะตอ้งจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำที่มีผลผูกพันธ์กับหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ของตนเอง ต่อ สนง. ตำมที่ สนง. ก ำหนด นั้น เป็นหน้ำที่ของบุคคลที่
กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ซึ่งกรณีตำมโจทย ์คือ นำย ก ในฐำนะผูส้อบบญัชีของบริษัทจดทะเบียน  
 - ดังนั้น กำรที่ นำย ก ไม่ไดป้ฏิบัติหน้ำที่ตำทที่กฎหมำยก ำหนด จึงเป็นควำมผิดของ นำย ก แต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ว่ำ 
นำย ก จะกล่ำวอำ้งว่ำไดม้อบหมำยให ้นำงสำว ข เป็นผูจ้ดักำรแทนแลว้ ก็ไม่อำจรบัฟังเป็นขอ้อำ้งใหพ้น้ผิด ได ้
ภำค 2 
หลกักฎหมำย 
 1. กรณีที่ ผูส้อบบญัชี สอบทำนหรือสอบบญัชี พบว่ำบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์ จดัท ำงบกำรเงิน รำยไตรมำส หรืองบกำรเงิน
ประจ ำงวด ไม่ตรงตำมควำมจริง ใหผู้ส้อบบญัชี ด ำเนินกำรดงันี ้
 - รำยงำนขอ้สงัเกต หรือเปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน และแจง้พฤติกำรณไ์ว้ ในรำยงำนกำรสอบ
ทำน หรือรำยงำนกำรสอบบญัชี ที่ตนจะตอ้งลงลำยมือช่ือ พรอ้มทั้งแจง้ให ้สนง. ทรำบ 
 - ผูส้อบบญัชีใด ไม่ปฏิบติัดังกล่ำว  ให ้สนง. มีอ ำนำจเพิกถอนกำรใหค้วำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลำดทุน 
      2. ในกำรสอบบัญชี บริษัทหลกัทรพัย ์หรือบริษัท ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ไม่ว่ำจะกระท ำในฐำนะผูส้อบบัญชีของ             
นิติบุคคลดงักล่ำว หรือในฐำนะอื่นที่นิติบุคคลฯ ยินยอมให้สอบบัญชี ก็ตำม ถำ้ผู้สอบบญัชีพบพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัว่ำ 
กรรมกำร ผูจ้ัดกำร หรือบุคคลผูร้บัผิดชอบ ไดก้ระท ำควำมผิด ดงัต่อไปนี  ้
            - ลงขอ้ควำมเท็จ หรือไม่ลงขอ้ควำมที่ส ำคญัในบญัชี 
            - ท ำบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่ตรงต่อควำมจริง  
            - ฯลฯ 
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          ถำ้ไดก้ระท ำ เพื่อลวงใหน้ิติบุคคลหรือผูถื้อหุน้ขำดประโยชน์อนัควร หรือลวงบุคคลใดๆ 
          ใหผู้ส้อบบญัชี ด ำเนินกำรดงันี ้
 (1) แจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณด์ังกล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทรำบเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ ใหแ้ก่ สนง. และ ผู้สอบบญัชี ทรำบ ≤ 30 วนั นบัแต่วนัที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไดร้บัแจ้ง 
              (2) ถำ้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ใหผู้ส้อบบัญชีแจ้งให ้สนง. ทรำบโดยตรง 
ค ำตอบ 
 1. กรณี กำรจดัท ำงบกำรเงินไม่ตรงตำมจริง 
     - นำย ก ในฐำนะผูส้อบบญัชีของ บริษัท AA จ ำกัด (มหำชน) ไดแ้จง้ให ้พบว่ำบริษัทฯ ลงรำยกำรไม่ตรงตำมจริง และ
บริษัทฯ  ทรำบแลว้ว่ำ ไม่สำมำรถลงรำยไดส่้วนที่ยงัไม่ไดร้ับได ้ แต่บริษัทฯ ยงัยืนยนัที่จะลงรำยไดท้ั้งหมดไว้เช่นเดิม นัน้ ถือได้
ว่ำ บริษัทฯ จดัท ำงบกำรเงินไม่ตรงตำมควำมจริงแลว้   
 - ดงันัน้ นำย ก ในฐำนะผู้สอบบญัชี จะตอ้ง เปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน และแจง้พฤติกำรณ์ไว้ 
ในรำยงำนกำรสอบทำน หรือรำยงำนกำรสอบบัญชี ที่ตนจะตอ้งลงลำยมือช่ือ พรอ้มทั้งแจง้ให ้สนง. ทรำบ 
        2. กรณี พบพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัว่ำ กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลผูร้บัผิดชอบ ไดก้ระท ำควำมผิด 
     - พฤติกำรณ์ดังกล่ำว ถือได้ว่ำ เป็นพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำ กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้รับผิดชอบ ไดก้ระท ำ
ควำมผิด ซึ่งอำจท ำใหบ้ริษัทฯ ผูถื้อหุน้ หรือประชำชนผูล้งทุนเสียประโยชน์ตำมที่กฎหมำยก ำหนดแลว้ 
           - ดงันัน้ ในฐำนะผูส้อบบญัชี จะตอ้งปฏิบติัตำมที่กฎหมำยก ำหนด คือ  

(1) แจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณด์ังกล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทรำบเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัท ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งตน้ ใหแ้ก่ สนง. และ ผู้สอบบญัชี ทรำบ ≤ 30 วนั นบัแต่วนัที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไดร้บัแจ้ง 
              (2) ถำ้คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ใหผู้ส้อบบัญชีแจ้งให ้สนง. ทรำบโดยตรง 
        โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง   
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การจัดท าเฉลยข้อสอบฉบับน้ี  
อ.ภูมิชายฯ มุ่งให้ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านกฎหมาย 1 ได้ใช้ประโยชน์เป็นหลัก  
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