
 

 

แนวค ำตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมำย 1 ครัง้ที่ 2-59 (ฉบับที่ 1 - กำรเขียนค ำตอบแบบย่อ) 
โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง - สถำบันตวิ PC Center WWW.TUECPA.COM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อ 1-1 (2/59) 
 ตาม พรบ.การบญัชี 2543 ก าหนดให้นิติบุคคลใดต่อไปนีเ้ป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบญัชี และหากเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบญัชี
จะต้องเร่ิมจดัท าบญัชีเมื่อใด งบการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตหรือไม่ และ 
จะต้องน าสง่งบการเงินตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้าหรือไม ่มีระยะเวลาในการน าสง่งบการเงินอยา่งไร (12 คะแนน) 
  ก. บริษัทจ ารัสจ ากดั จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิเมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 25x1 จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ เมื่อวนัที่  
16 มกราคม 25x2 ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท มีผู้ ถือหุ้นเป็นคนตา่งชาติ  51%    
  ข. ห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคลเพ็ญศรี จดทะเบียนเมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม 25x1 มีนางสาวเพ็ญ และนางสาวศรี เป็น
หุ้นสว่น โดยน าเงินสดมาลงทนุคนละ 5 ล้านบาท 
  ค. นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรแสนพฤกษาได้จดทะเบียนตอ่กรมที่ดิน เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 25x1 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
พรบ.การบญัชี พ.ศ.2543 ม.8, ม.9, ม.11  
กฎกระทรวง วา่ด้วยการยกเว้นไมต้่องจดัให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบฯ พ.ศ.2544  
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดรายการยอ่ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และค าชีแ้จงฯ 
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 
 ก. บริษัทจ ารัสจ ากดั 
  (1) เป็นผู้มีหน้าทีจ่ดัท าบญัชี 
  (2) เร่ิมจดัท าบญัชีในวนัท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล คือวนัท่ี 16 มกราคม 25x2  
  (3) งบการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  (4) จะต้องมีหน้าทีจ่ดัท าและน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังานกลางบญัชีหรือส านกังานบญัชีประจ าท้องที่ ภายใน 1
เดือน นบัแตง่บการเงินได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 
 ข. ห้างหุ้นสว่นสามญันติิบคุคลเพ็ญศรี 
  (1) เป็นผู้มีหน้าทีจ่ดัท าบญัชี 
  (2) เร่ิมจดัท าบญัชีในวนัท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล คือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 25x1 
  (3) งบการเงินจะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ห้างฯ ไมไ่ด้รับการยกเว้น      
ไม่ต้องจดัให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เนื่องจากเป็นห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน
ขนาดใหญ่ที่มีทนุจดทะเบียนเกินกวา่ 5 ล้านบาท)  
  (4) จะต้องมีหน้าที่จัดท าและน าสง่งบการเงินต่อส านกังานกลางบญัชีหรือส านกังานบญัชีประจ าท้องที่ ภายใน      
5 เดือน นบัแตว่นัปิดบญัชี 
 ค. นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรรแสนพฤกษา 
  - ไม่เป็นผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชีตาม พรบ.การบญัชี พ.ศ.2543 จึงไม่มีหน้าที่ในการน าสง่งบการเงินต่อส านกังาน
กลางบญัชีหรือส านกังานบญัชีประจ าท้องที่ ตาม พรบ.การบญัชีฯ  
(หมายเหต ุ- นิติบคุคลหมูบ้่านจดัสรร จะต้องจดัท างบการเงินให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบรับรอง และน าสง่ต่อนายทะเบียนตาม 
พรบ.การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ.2543) 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (2/59) 

 บริษัทอีซี่เว็บ(ประเทศไทย)จ ากัด จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)         
มีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติสิงคโปร์ทัง้หมด บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น  
เพื่อการขายสินค้า บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542        
หรือไม ่เพราะเหตใุด (8 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ.2543 ม.4, ม.8 (3) บญัชี 3 ท้าย พรบ.ฯ (21) 
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 
 บริษัทอีซี่เว็บ(ประเทศไทย)จ ากดั จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติสงิคโปร์ทัง้หมด (ลงทนุ
โดยคนตา่งด้าวทัง้หมด) บริษัทฯ จึงมีสถานะเป็นนิติบคุคลคนตา่งด้าวตาม พรบ.ฯ   
 ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัเว็บไซต์และแอพพลเิคชัน่เพื่อการขายสนิค้าถือเป็นธุรกิจบริการอื่นๆ ในบญัชี 3 ท้าย พรบ.ฯ 
 ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจและได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว ก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 2-1 (2/59) 
 นายพินิจฯ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทสดุใจจ ากดั มีความสงสยัเก่ียวการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเห็นว่าบริษัทฯ  มีลกูค้า   
มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ซึง่นา่จะมีผลก าไรมาก แตบ่ริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายเงินปันผลติดตอ่กนัมาเป็นระยะเวลาหลายปี 
 นายพินิจฯ จึงมาขอค าปรึกษาจากท่านในฐานะผู้ สอบบญัชีว่า จะมีวิธีการทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ที่จะสามารถเข้า
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ และมีคา่ใช้จ่ายหรือไม่ (10 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; ปพพ.ม.1027, ม.1176, ม.1197, และ ม.1215 - ม.1219 
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 
 ข้าพเจ้าฯ ขอให้ค าแนะน าแก่นายพินิจฯ ผู้ ถือหุ้น ในการเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามหลกักฎหมาย     
โดยสามารถด าเนินการได้ทัง้ 2 แนวทาง ดงันี ้
 แนวทางที่ 1 นายพินิจฯ สามารถตรวจสอบด้วยตนเอง โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย ดงันี ้
  1. การขอเข้าตรวจดรูายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่  จาก
บริษัทฯ ได้ในเวลาอนัควร 
  2. การสอบถามข้อสงสยัดงักลา่ว ตอ่กรรมการบริษัทฯ ในท่ีประชมุใหญ่ 
  3. การตรวจสอบจากส าเนางบการเงินที่บริษัทฯ จัดสง่ให้ก่อนการประชุมเพื่ออนมุตัิงบการเงิน  และการสอบถาม   
ข้อสงสยัที่เก่ียวข้องดงักลา่วก่อนการลงมติอนมุตัิงบการเงิน 
 แนวทางที่ 2 นายพินิจฯ สามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ (นายทะเบียน - กรมพฒันาธุรกิจการค้า) เข้าตรวจสอบโดย
อาจเสยีคา่ใช้จ่าย ดงันี ้
  1. นายพินิจฯ จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นหรือรวบรวมผู้ ถือหุ้นให้ได้จ านวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของบริษัทฯ แล้วร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ฯ อาจก าหนดให้    
ผู้ ร้องขอได้วางเงินหรือวางประกนัเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบ ก็ได้ 
  2. ในการเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ ของเจ้าหน้าที่ฯ กรรมการ ลกูจ้าง ตวัแทน ของบริษัทฯ จะต้องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ เช่น การให้ถ้อยค า หรือการจดัสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  3. เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องรายงานผลการตรวจสอบไปยงัหน่วยงานที่ตนสงักัด และหน่วยงานนัน้จะต้องจดัส่งส าเนา
รายงานการตรวจสอบให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นท่ีร้องขอเพื่อทราบด้วย 
  4. ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงในการตรวจสอบผู้ ถือหุ้นที่ร้องขอจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ เว้นแต่ ในการประชุมใหญ่ครัง้
ถดัไป บริษัทฯ ได้อนมุตัิให้จ่ายเงินของบริษัทฯ เป็นคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว (การจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วแทนผู้ ร้องขอ) 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 2-2 (2/59) 

 บริษัทเจริญไทยจ ากดั (มหาชน) ด าเนินกิจการมาตัง้แตปี่ 2550 ตอ่มาในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ บริษัทฯ จึงประสงค์ 
จะเสนอขายหุ้นในราคาทีต่ ่ากวา่มลูคา่ที่ได้จดทะเบยีนไว้ จะสามารถท าได้หรือไม ่และมีหลกัเกณฑ์อยา่งไร (10 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ม.52, ม.107 
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 

 1. พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ที่ได้ประกอบกิจการมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี และถ้าหากบริษัทฯ 
มีผลขาดทุน บริษัทฯ สามารถที่จะเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ด้วย 
 2. บริษัทเจริญไทยจ ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการมาแล้วเกินกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทนุ  ดงันัน้ หาก
บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในราคาที่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทฯ ก็สามารถท าได้โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
  2.1 การขายหุ้นในราคาที่ต ่ากว่ามลูค่าที่ได้จดทะเบียนไว้ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
เกินกวา่คร่ึงหนึง่ของผู้ เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
  2.2 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องก าหนดอตัราสว่นลดไว้แนน่อน และต้องระบอุตัราสว่นลดนัน้ไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
  2.3 การเสนอขายหุ้น บริษัทฯ จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที่
ผู้ ถือหุ้นเดิมถืออยู่ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม      
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 3-1 (2/59) 
 หากท่านประสงค์จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท่านจะต้องยื่นขอความเห็นชอบจาก
หนว่ยงานใด และทา่นต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามอย่างไร (ให้ตอบคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 5 ข้อ) 
(12 คะแนน) 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.61 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สช.  39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี
ในตลาดทนุ (และ ประกาศฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ที่ สช.9/2558 และ ฉบบัท่ี 3 ที่ สช.44/2558)  
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 
 1. บคุคลที่ประสงค์จะเป็นผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ยื่นค าขอความเห็นชอบต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ตามแบบที่ก าหนด) 
 2.  ผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ จะต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 
(เขียนค าตอบเพียง 5 ข้อ) 
  2.1 คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ดงันี ้
    2.1.1 เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่ใบอนญุาตยงัไมส่ิน้ผล 
    2.1.2 เป็นหวัหน้าส านกังานสอบบญัชีหรือเทียบเทา่ หรือเป็นหุ้นสว่นในส านักงานสอบบญัชีหรือเทียบเทา่ 
    2.1.3 ปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแล้วเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  ทัง้นี  ้การปฏิบตัิงานสอบบญัชี
ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ ช่วยผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (Engagement Quality Control Reviewer)  และ     
ผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดงความเห็น ในการสอบบญัชี 
  2.2 ลกัษณะต้องห้ามของผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ดงันี ้
     2.2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
    2.2.2 เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่เข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

     (1) อยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
     (2) เคยมีประว ัติถ ูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพบญัชี  เว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตครัง้ใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ก่อนวนัที่ยื่นค า
ขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน 

     (3) เคยถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี ในช่วง
สามปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน เว้นแต่ เหตทุี่ท าให้คณะกรรมการจรรยาบรรณดงักลา่วสัง่พกัใช้ใบอนญุาต
เป็นเหตเุดียวกบัท่ีส านกังานสัง่พกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการในตลาดทนุ 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 3-2 (2/59) 
 บริษัทมหาชนจ ากัด จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้แต่งตัง้ให้ท่านเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ        
นาย ก กรรมการบริษัทฯ ได้มาปรึกษาท่านเก่ียวกับการจดัท าและน าส่งงบการเงิน ของบริษัทฯ ในหวัข้อต่อไปนี  ้ท่านจะให้
ค าแนะน าตอ่ นาย ก อยา่งไร (8 คะแนน) 
  1. บริษัทฯ มีหน้าทีท่ี่จะต้องสง่งบการเงินตอ่หนว่ยงานทีก่ ากบัดแูลในตลาดทนุ หนว่ยงานใด 
  2. บริษัทฯ มีหน้าที่ท่ีจะต้องสง่งบการเงินประเภทใดบ้าง รวมทัง้ระยะเวลาและเง่ือนไขในการสง่รายงาน 
  3. งบการเงินของบริษัทฯ ต้องจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใด 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.56 และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.44/2556 
□ แนวค ำตอบ (แบบย่อ) 
 1. บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องสง่งบการเงินตอ่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  2. บริษัทฯ มีหน้าที่ท่ีจะต้องสง่งบการเงินประเภทใดบ้าง รวมทัง้ระยะเวลาและเง่ือนไขในการสง่รายงาน ดงันี ้
  
ล าดบั รายการท่ีต้องจดัท า ก าหนดสง่ 

นบัแตส่ิน้สดุระยะเวลาไตรมาส
หรือรอบปีบญัชี 

วนัครบก าหนด 
(กรณีรอบบญัชี 1ม.ค.-31 ธ.ค.) 

1 งบการเงินรายไตรมาส 45 วนั ไตรมาส 1 วนัท่ี 15 พ.ค. 
ไตรมาส 2 วนัท่ี 14 ส.ค. 
ไตรมาส 3 วนัท่ี 14 พ.ย. 
ไตรมาส 4 วนัท่ี 14 ก.พ. 

2 งบการเงินประจ าปี 
- กรณีสง่งบการเงินรายไตรมาส 4 
- กรณีไมส่ง่งบการเงินรายไตรมาส 4  

 
3 เดือน 
2 เดือน 

 
31 มี.ค. 
   1 มี.ค. 

หมายเหต ุ 
 (1) หากวันครบก าหนดเป็นวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป โดยที่บริษัทฯ มี รอบบัญชีในรอบอื่นก็ให้นับตาม
ระยะเวลาที่ครบก าหนดข้างต้น 
 (2) เลอืกสง่งบการเงินไตรมาส 2 หรืองบการเงินประจ างวด 6 เดือนที่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีก็ได้ หากเลือกสง่
งบการเงินประจ างวด 6 เดือนให้สง่งบการเงินดงักลา่วภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัสดุท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของ     
ปีบญัชี 
 3. งบการเงินของบริษัทฯ ต้องจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยที่ก าหนดโดยกฎหมายว่าด้วย  
วิชาชีพบญัชี (พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547) และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภมิูชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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