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(โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง - www.tuecpa.com) 

 

ข้อ 3-1 พรบ.หลักทรัพย์ฯ (ครัง้ท่ี 2/61) 

              นาย ก เป็นผู้ ก่อตัง้บริษัท AA จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             

โดยมี นาย ข เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อมา นาย ก นาย ข และนาง ค (ภรรยานาย ข) จัดตัง้ บริษัท BB จํากัด              

โดยทัง้ 3 คนได้ถือหุ้นในสดัส่วนที่เท่าๆ กัน ต่อมา บริษัท BB จํากัด ได้เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท AA จํากัด เนื่องจากเห็นว่า     

บริษัท AA จํากดัมีผลประกอบการที่ดีจ่ายเงินปันผลสงู  

              คําถาม  นาย ข ในฐานะผู้สอบบญัชี จะต้องดําเนินการอย่างไร 

  1. ในกรณีการจดัตัง้ บริษัท BB จํากดั (4 คะแนน) 

  2. ในกรณีที่ บริษัท BB จํากดั เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท AA จํากดั (มหาชน) (3 คะแนน) 

□ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.59  

□ ธงคําตอบ 

 1. การที่ นาย ข ร่วมกบั นาย ก และ นาง ค ภรรยาของตน  ก่อตัง้ บริษัท BB จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ นัน้ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่ได้กําหนดให้ นาย ข ในฐานะผู้สอบบัญชีของ  บริษัท AA จํากัด 

(มหาชน) มีหน้าที่แต่อย่างใด  

     ดังนัน้ นาย ข ไม่ต้องจัดทํารายงานและการถือหุ้นของบริษัท BB จํากัด (ในกรณีที่ไปจัดตัง้ บริษัท BB จํากัด)  

เสนอต่อ สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แต่อย่างใด 

 2. ในกรณีที่ บริษัท BB จํากดั เข้าซือ้หุ้นของ บริษัท AA จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการ   

ที่ดีจ่ายเงินปันผลสงู นัน้ มีข้อพิจารณา ดงันี ้

  2.1 บริษัท BB จํากัด มีนาย ข และนาง ค ภรรยา ถือหุ้นรวมกันอยู่ที่อตัรา 66.66% ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของ บริษัท BB จํากดั 

  2.2 หลักการ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของผู้ สอบบัญชีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ให้รวมถึงการถือและการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์โดย “นิติบุคคล” ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้ ถือหุ้นเกิน 30% ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด       

ของนิติบคุคลดงักลา่ว โดยให้นบัรวมสทิธิออกเสยีงของคู่สมรสของผู้สอบบญัชี นัน้ด้วย 

             ดงันัน้ การที่ นาย ข และภรรยา ถือหุ้น บริษัท BB จํากดั รวมกนัอยู่ที่อตัรา 66.66% และเม่ือ บริษัท BB จํากัด ได้

เข้าซือ้หุ้ นของ บริษัท AA จํากัด (มหาชน) แล้ว นาย ข จึงมีหน้าที่ต้องจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือและการ

เปลี่ยนแปลงการถือหุ้ นของตน และของ นาง ค ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       

ตามแบบและวิธีการที่กําหนด 

□ หมายเหตุ 

    การรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหุ้ นของผู้ สอบบัญชีและภรรยา หากเป็นกรณีที่ยกเว้น ก็ไม่ต้องการรายงาน

เปลีย่นแปลง อาทิ เช่น 

 (1)  การได้หลกัทรัพย์ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู ่

 (2)  การได้มาโดยทางมรดก 

เป็นต้น  

       โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง  PC-center 

       www.tuecpa.com 
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ข้อ 3-2 พรบ.หลักทรัพย์ฯ (ครัง้ท่ี 2/61) (คําถามต่อเนื่องจากข้อ 3-1) 

              ต่อมา นาย ข ได้ทําการตรวจสอบบัญชี บริษัท AA จํากัด (มหาชน) พบว่า การลงบันทึกรายได้ของ บริษัท ฯ             

ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง นาย ข จึงได้แจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท  AA จํากัด (มหาชน) รับทราบ เพื่อ

ดําเนินการต่อไป 

       คําถาม  ท่านจะมีคําแนะนําต่อ นาย ข ในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัท AA จํากดั (มหาชน) อย่างไร (13 คะแนน) 

□ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.62  

□ ธงคําตอบ 

 1. หลกัการ การทําหน้าที่ของผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ประการหนึง่ คือ  

  “ ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชี พบว่าบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จัดทํางบการเงินรายไตรมาส          

หรืองบการเงินประจํางวดการบัญชี ไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ผู้ สอบบัญชีรายงานข้อสงัเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริง      

อันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทาน หรือรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะ     

ต้องลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทัง้แจ้งให้สาํนกังานฯ ทราบ ” 

 2. ดงันัน้ ข้าพเจ้าจะแนะนําให้ นาย ข ในฐานะผู้สอบบญัชีทีท่ําการตรวจสอบบญัชี บริษัท AA จํากัด (มหาชน) พบว่า 

การลงบันทึกรายได้ของ บริษัท ฯ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง นาย ข จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักการ          

ดงักลา่ว (ไม่ใช่การแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท  AA จํากดั (มหาชน) รับทราบเพียงเท่านัน้) คือ 

   2.1 รายงานข้อสงัเกต หรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ใน   

รายงานการสอบบญัชีที่ตนจะต้องลงลายมือช่ือ และ 

             2.2 แจ้งให้ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ 

       โดย อ.ภูมิชาย นิลกําแหง  PC-center 

       www.tuecpa.com 
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