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แนวค ำตอบข้อสอบอัตนัยกฎหมำย 1 ครัง้ที่ 3-59  
โดย อ.ภูมิชำย นิลก ำแหง - สถำบันติว PC Center WWW.TUECPA.COM 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ข้อ 1-1 (3/59)  
ให้อธิบาย ตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 ดงันี ้(12 คะแนน) 
 ก. ผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชี หมายถึงใคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไร  
 ข. ผู้ท าบัญชี หมายถงึใคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไร 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
     พรบ.การบญัชี พ.ศ.2543 (ม.8 - ม.17 และ ม.19 - ม.21)  
□ แนวค ำตอบ  
  ก. ผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชี หมายถงึใคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไร 
  1. ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี หมายถึง บุคคลซึ่งกฎหมาย (พรบ.การบัญชี ฯ) ก าหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดให้มีการ       
ท าบญัชี  ได้แก่  
   1.1 บคุคลธรรมดาและห้างหุ้นสว่นไม่จดทะเบียน เฉพาะที่ประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ 2 ประเภท ดงันี ้
 (1) เป็นผู้ผลติ ผู้จ าหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจ าหน่าย ผู้น าเข้าใน/หรือสง่ออกนอกราชอาณาจักร สนิค้าประเภท  
                                          เทป – VDO – แผ่น CD  
 (2) โรงงาน แปรสภาพ แกะสลกั หตัถกรรม ค้าปลกี ค้าสง่  งาช้างและผลติภัณฑ์จากงาช้าง 
 1.2 ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบคุคล และ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั)  
 1.3 บริษัทจ ากดั 
 1.4 บริษัทมหาชนจ ากดั 
 1.5 นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 1.6 บคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
 1.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจสาขาของผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชี    
  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ดงันี ้
   2.1 จดัให้มีการท าบญัชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตน ตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.2 จดัให้มีการเร่ิมท าบญัชี และปิดบัญชี ตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.3 จดัท างบการเงินและย่ืนงบการเงินต่อ สนง.กลางบญัชีหรือส านกับญัชีประจ าท้องที่ ตามหลกัเกณฑ์        
                                   ที่กฎหมายก าหนด (เฉพาะผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชี ๕ ประเภท) 
  2.4 จดัให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต (เว้นห้างจดทะเบียนขนาดเลก็)  
     2.5 สง่มอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ท าบัญชีให้ครบถ้วน 
  2.6 เก็บรักษาบญัชีและเอกสารฯ ในสถานที่ ที่กฎหมายก าหนด 
  2.7 เก็บรักษาบญัชีและเอกสารฯ ไว้ตามที่กฎหมายก าหนด 
  - ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัแต่วนัปิดบญัชี 
  - เมื่อเลกิประกอบธุรกิจ ให้สง่มอบบัญชีและเอกสารฯ ให้สารวัตร ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัเลกิ 
                                  (เฉพาะผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้ช าระบญัชี) 
  2.8 แจ้งสารวตัร กรณีบญัชีและเอกสารฯ สญูหายหรือเสยีหาย 
  2.9 เก็บบญัชีและเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัย 
       2.10 จดัให้มีผู้ท าบัญชี ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
             2.11 ให้ถ้อยค าเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชีหรือการเก็บรักษาและจดัสง่บัญชีและเอกสารให้สารวตัร ตามค าสัง่ฯ 
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 ข. ผู้ท าบญัชี หมายถงึใคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ อย่างไร     
  1.  ผู้ท าบัญชี หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ไม่ว่าจะได้กระท าในฐานะเป็นลกูจ้างของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่      
ก็ตาม  
  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ท าบญัชี ดงันี ้
  2.1 ต้องจดัท าบญัชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลีย่นแปลงฐานะการเงินของ
ผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชีที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
  2.2 การลงรายการในบัญชี จะต้องปฏิบติั ดังนี  ้
   (1) ลงรายการเป็นภาษาไทย หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากับ หรือลงรายการ
เป็นรหสับญัชีให้มีคู่มือค าแปลรหสัที่เป็นภาษาไทย 
   (2) เขียนด้วยหมกึ พิมพ์ดีด หรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ผลท านองเดียวกนั 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภูมิชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-2 (3/59) 
 ก. ห้างหุ้นสว่น A จ ากดั มีหุ้นสว่นผู้จดัการเป็นคนต่างด้าว และ บริษัท B จ ากัด มีกรรมการผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดัและบริษัทจ ากัดดังกล่าว มีสถานะเป็นคนต่างด้าวตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 
หรือไม่ เพราะเหตใุด (4 คะแนน) 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
     พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (ม.4)   
□ แนวค ำตอบ       
 1. พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความหมายของคนต่างด้าวในกรณีเป็นนิติบคุคล ไว้ดงันี  ้ 

      1.1 นิติบคุคล ที่ไม่ได้จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
  1.2 นิติบคุคล ที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย และมีลกัษณะ ดังนี ้
   (1) มีสดัสว่นของการลงทนุโดยบคุคลธรรมดาต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว ตัง้แต่กึง่หนึง่ของทนุทัง้หมดของ      
                          นิติบคุคลนัน้ 
   (2) กรณีห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ที่มีหุ้นสว่นผู้จดัการเป็นบคุคลธรรมดาต่างด้าว 
 2. จากข้อเท็จจริงตามโจทย์ สรุปค าตอบได้ ดงันี ้(พิจารณาเฉพาะกรณีผู้มีอ านาจจดัการนิติบคุคลเป็นคนต่างด้าว) 
  2.1 ห้างหุ้นส่วน A จ ากัด มีหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว ดังนัน้ ห้างหุ้นส่วน A จ ากัด จึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
ตาม พรบ.ฯ แล้ว 
  2.2 บริษัท B จ ากัด แม้จะมีกรรมการผู้จัดการเป็นคนต่างด้าวก็ตาม แต่บทบัญญัติของ พรบ.ฯ ที่ก าหนดความหมาย
ของคนต่างด้าว ในกรณีที่มีผู้ จัดการเป็นคนต่างด้าวนัน้ไม่ครอบคลุมนิติบุคคลในรูปแบบของบริษัทจ ากัดด้วย ดังนัน้         
บริษัท B จ ากดั จงึไม่มีสถานะเป็นคนต่างด้าว 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภูมิชำย นิลก ำแหง 
       pc center - www.tuecpa.com 
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ข้อ 1-3 (3/59) 

  บริษัทช็อคโกแล็ตแฟคเตอร่ีจ ากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจตัง้โรงงานผลิต
ช็อคโกแล็ตและจ าหน่ายในประเทศไทย ต่อมา บริษัทแคนดีจ้ ากัด ได้ว่าจ้างให้ บริษัทช็อคโกแล็ตฯ ผลิตลกูอมช็อคโกแล็ต 
ซานตาคลอสซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษต่างจากรูปแบบในสายการผลิตเดิม โดยบริษัทแคนดีฯ้ จะน าไปขายปลีกในเทศกาล
คริสต์มาสปีนี ้
   การรับจ้างของ บริษัทช็อคโกแลต็ฯ จะต้องด าเนินการตาม พรบ.การประกอบธุรกิจต่างด้าว อย่างไร (4 คะแนน) 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; 

         พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (ม.8 บญัชีท้าย พรบ.ฯ บญัชี 3 และ ม.14) 
          กฎกระทรวง ก าหนดทนุขัน้ต ่าและระยะเวลาในการน าหรือสง่ทนุขัน้ต ่าเข้ามาในประเทศไทย พ.ศ.2545  

□ แนวค ำตอบ 
    1. หลกักฎหมาย 
  1.1 นิติบคุคลต่างด้าว ที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องปฏิบติัตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 
ตามหลกักฎหมาย (ในเร่ืองการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ) ดงันี ้
  1.1.1 ห้ามประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ในบญัชีท้าย พรบ.ฯ (บญัชี 1)  
  1.1.2 ห้ามประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ในบญัชีท้าย พรบ.ฯ  (บญัชี 2)  
                                  เว้นแต่ จะได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยการอนมุติัของคณะรัฐมนตรี 
  1.1.3 ห้ามประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ในบญัชีท้าย พรบ.ฯ  (บญัชี 3)  
              เว้นแต่ จะได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ 
                                   ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
    ตามข้อ 1 ยกเว้น ในกรณีที่นิติบคุคลต่างด้าว ประกอบธุรกิจโดยได้รับสทิธิพิเศษหรือตามกฎหมายพิเศษ  (ไม่
ขอกลา่วถงึรายละเอียดเนื่องจากไม่เก่ียวข้องกบัประเด็นตามโจทย์) 
  1.2 นิติบคุคลต่างด้าว ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 
ตามหลกักฎหมาย (ในเร่ืองทนุขัน้ต ่า) ดงันี ้
   1.2.1 ถ้าเป็นธุรกิจนอกบญัชีท้ายฯ นิติบคุคลต่างด้าวจะต้องมีทนุขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท  
                                  โดยไม่บงัคบัในแต่ละธุรกิจ 
   1.2.2 ถ้าเป็นธุรกิจในบัญชีท้ายฯ นิติบุคคลต่างด้าวจะต้องมีทุนขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 25% ของค่าเฉลี่ยต่อปี      

ของประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจส าหรับแต่ละธุรกิจของคนต่างด้าวนัน้ เป็นเวลาสามปี  
    แต่ทัง้นี ้ต้องมีจ านวนตัง้แต่ 3 ล้านบาทขึน้ไป ส าหรับแต่ละธุรกิจ 
 2. ค าตอบ 
  2.1 การที่ บริษัทช็อคโกแล็ตแฟคเตอร่ีจ ากัดนิติบุคคลต่างด้าว รับจ้างบริษัทแคนดีจ้ ากัด ผลิตลกูอมช็อคโกแล็ต 
ซานตาคลอส ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษต่างจากรูปแบบในสายการผลิตเดิมนัน้ ถือว่าเป็นธุรกิจบริการตามที่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ท้าย พรบ.ฯ  (บญัชี 3)  
  ดังนัน้ บริษัทช็อคโกแล็ตแฟคเตอร่ีจ ากัด จะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจและได้รับอนุญาต จากอธิบดี         
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก่อนจึงจะประกอบธุรกิจ
รับจ้างฯ ได้ 
  2.2 ในเร่ืองทนุขัน้ต ่า บริษัทช็อคโกแลต็แฟคเตอร่ีจ ากดั จะต้องจดัให้มีทนุขัน้ต ่าในธุรกิจบริการฯ ดงันี ้
   2.2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า 25% ของค่าเฉลี่ยต่อปีของประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจบริการฯ นัน้ 
เป็นเวลาสามปี  
 2.2.2 แต่ทัง้นี ้หากผลการประมาณการรายจ่ายตาม ข้อ 2.2.1 น้อยกว่า 3 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีทุน
ขัน้ต ่าอย่างน้อย 3 ล้านบาท โดยที่ทุนขัน้ต ่าในธุรกิจบริการฯ นี ้ ต้องไม่รวมถึงทุนขัน้ต ่าของบริษัทฯ ในธุรกิจอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 หมายเหต ุการเขียนค าตอบอาจเลอืกเขียนแบบย่อโดยเขียนเฉพาะ ข้อ 2 ก็น่าจะได้คะแนนในเกณฑ์ผ่านแล้ว 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภูมิชำย นิลก ำแหง 
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ข้อ 2 (3/59) 
 บริษัทจ ากัด และ บริษัทมหาชนจ ากัด มีผลขาดทุนสะสม โดยที่บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส่วน      
เกินมูลค่าหุ้ นจ านวนหนึ่ง ถ้าหากบริษัทฯ ต้องการลดผลขาดทุนสะสมเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้จะต้องด าเนินการ
อย่างไร และบริษัทฯ จะสามารถน าเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้ นมาเป็นเงินก าไรเพื่อขออนุมัติจ่าย        
เป็นเงินปันผลได้หรือไม่ (20 คะแนน) 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; 
        ปพพ. (ม.1224 - ม.1228)  
 ค าวินิจฉยัของ พณ.ที่ 0803.03/271 ลงวนัที่ 8 มี.ค.48 
            ค าวินิจฉยัของ พณ.ที่ 0803.03/1083 ลงวนัที่ 13 ต.ค.48  

         พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (ม.51 ม.116 ม.119 /ม.139 ม.141 - ม.143) 
□ แนวค ำตอบ 
 ข้าพเจ้าฯ ขอเขียนค าตอบในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบระหว่าง บริษัทจ ากดั กบับริษัทมหาชนจ ากัด โดยตอบ
ประเด็นค าถามใน 3 ประเด็น ดงันี ้
 ประเด็นที่ 1 การลดผลขาดทนุสะสมโดยตรงจากเงินส ารองของบริษัทฯ จะสามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร 
 ประเด็นที่ 2 การลดผลขาดทุนสะสมโดยการลดทุนของบริษัทฯ จะสามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร  (ไม่ขออธิบาย      
ในรายละเอียดขัน้ตอนและวิธีการลดทนุ เนื่องจากไม่อยู่ในประเด็นหลกัของโจทย์)) 
 ประเด็นที่ 3 บริษัทฯ จะสามารถน าเงินส ารองตามกฎหมายและเงินสว่นเกินมูลค่าหุ้นมาเป็นเงินก าไรเพื่อขออนมุัติ
จ่ายเป็นเงินปันผล ได้หรือไม่ 
 
ประเด็น 
ที่ 

บริษัทจ ากดั 
 

ประเด็น 
ที่ 

บริษัทมหาชนจ ากดั 

1 
 

บริษัทจ ากัด แม้ว่า ปพพ.ไม่มีบทบัญญัติโดยตรง
ในเร่ืองการโอนเงินส ารองของบริษัทที่มีอยู่เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ เช่นเดียวกับ 
พรบ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แต่เมื่อ  
ได้พิจารณาจากหลักกฎหมายตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจ ากดัฯ ซึง่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียง 
อย่าง ย่ิง  ประกอบกับค าวินิ จฉัยของ พณ.ที่ 
0803.03/271 ลงวันที่ 8 มี.ค.48) ที่ก าหนดให้
บริษัทสามารถน าเงินส ารองที่มีอยู่ไปใช้จ่ายใน
กิจการของบริษัทได้ เว้นแต่ การน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลไม่สามารถท าได้เนื่องจากเงินส ารองไม่ถือ
ว่าเป็นเงินก าไร 
ดังนัน้ บริษัทจ ากัดก็สามารถโอนเงินส ารองของ
บริษัทที่มีอยู่เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของ 
บริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามการโอนเงินส ารองเพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมจะต้องได้รับอนมุัติจาก 

1 บริษัทมหาชนจ ากดั สามารถโอนเงินส ารองต่างๆ 
ของบริษัทที่มีอยู่เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทได้ 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกักฎหมายที่ก าหนด 
ดงันี ้
(1) จะต้องได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) ล าดบัการชดเชย ให้หกัชดเชยจากเงินส ารอง 
      อื่นๆ ก่อน แล้วจงึหกัชดเชยจากทนุส ารอง   
      ตามกฎหมายและทนุส ารองสว่นล า้มลูค่าหุ้น  
      ตามล าดบั 
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ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
2 บริษัทจ ากดั ปพพ. ไม่มีบทบญัญัติโดยตรง 

ที่กล่าวถึงการลดทุนเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
สะสม แต่ในทางการปฏิบัติการลดทุนเพื่อการ
ชดเชยผลการขาดทุนสะสมนี ้ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และไม่เป็นผลเสยีต่อบริษัท ประกอบกับค าวินิจฉัย
ของ พณ.(ที่ 0803.03/1083 ลงวนัที่ 13 มี.ค.48) ที่
มีค าวินิจฉยัว่าการลดทุนเพื่อตัดทุนสะสมสามารถ
ท าได้ แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นด้วย  
(มติพิเศษ) 
ดังนัน้ บริษัทจ ากัด สามารถลดทุนเพื่อชดเชยผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

2 พรบ.  บริษัทมหาชนจ ากัดฯ ไม่มีบทบัญญัติ
โดยตรง 
ที่กล่าวถึงการลดทุนเพื่อชดเชยผลการขาดทุน
สะสม เช่นเดียวกบับริษัทจ ากดั  
แต่ มีบทบญัญัติในเร่ืองการลดทุน ที่สนับสนุนใน
เร่ืองการชดเชยผลขาดทุนสะสมในทางอ้อมไว้ว่า 
ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดทุนสะสม และได้มีการ
ชดเชยผลขาดทนุสะสม ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
แล้ว (ตามข้อ 1) แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสม
เหลอือยู่ บริษัทฯ อาจลดทนุให้เหลือต ่ากว่า ๑ ใน 
๔ ของทนุทัง้หมดก็ได้ (ปกติ บริษัทฯ จะลดทุนให้
เหลอืต ่ากว่า ๑ ใน ๔ ของทนุทัง้หมดไม่ได้) 
ประกอบกับในทางการปฏิบัติการลดทุนเพื่อการ
ชดเชย  ผลการขาดทนุสะสมนี ้ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และไม่เป็นผลเสยีต่อบริษัท 
ดังนัน้ บริษัทมหาชนจ ากัด สามารถลดทุนเพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

3 บริษัทจ ากัด ปพพ. ก าหนดให้มีทุนส ารองของ
บริษัท ซึ่งทุนส ารองนีม้ีที่มาจากการจัดสรรเงิน
ก าไรที่ท ามาหาได้ในทุกครัง้ที่บริษัทจ่ายเงินปันผล 
และเงินจากการขายหุ้ นสูงกว่ามูลค่า (ส่วนล า้
มูล ค่าหุ้ น )  และ  จากค าวินิ จฉัยของ  พณ ที่ 
0803.03/271 ลงวนัที่ 8 มี.ค.48 ที่วินิจฉัยว่าบริษัท
จ ากัดไม่สามารถน าเงินส ารองของบริษัทไปจ่าย
เป็นเงินปันผลเนื่องจากมิใช่เงินก าไร 
ดงันัน้ บริษัทจ ากัด ไม่สามารถ น าเงินส ารองตาม
กฎหมายและเงินสว่นเกินมลูค่าหุ้นมาเป็นเงินก าไร
เพื่อขออนมุติัจ่ายเป็นเงินปันผลได้  

3 พรบ.  บริษัทมหาชนจ ากัดฯ ก าหนดให้มีทุน
ส ารองของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย ทุนส ารองอื่นๆ 
ทุนส ารองจากก าไรสุทธิประจ าปี และทุนส ารอง
สว่นล า้มลูค่าหุ้น  
โดยที่ทุนส ารองทุกประเภทที่มีอยู่นัน้ไม่ถือเป็น
เงินก าไร 
ดังนัน้ บริษัทมหาชนจ ากัด ไม่สามารถจะน าทุน
ส ารองตามกฎหมายและเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นมา
เป็นเงินก าไรเพื่อขออนมุติัจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
 
 

 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภูมิชำย นิลก ำแหง 
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ข้อ 3 (3/59) 

 นาย ก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) ที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ ได้น าส่ง     
งบการเงินไตรมาส 1 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว และปรากฏว่าบริษัทฯ  มีก าไร
เพิ่มขึน้ 45 % ต่อมา นาย ก จงึได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ (ซือ้เพิ่มเติมจากที่ถืออยู่เดิม) หุ้นละ 50 บาท จ านวน 50,000 หุ้น และ
ได้แจ้งให้ นาย ข ลกูชายที่เป็นวิศวกรในบริษัทฯ ให้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 50 บาท อีกจ านวน 50,000 หุ้น 
 จงตอบค าถาม ดงันี ้(20 คะแนน)  
  ก. การกระท าของ นาย ก  มีความผิดตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือไม่ อย่างไร 
  ข. ในการซือ้หุ้นของ นาย ก และ นาย ข นาย ก จะต้องปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไร 
  ค. จากนัน้ต่อมา ในไตรมาส 4 นาย ก พบว่า บริษัทฯ มีการซือ้ที่ดินจาก นาย ค กรรมการบริษัทฯ ด้วยราคาที่สงู
มากจนผิดปกติ นาย ก จงึได้แจ้งให้ นาย A ผู้จดัการบริษัทฯ รับทราบ 
         นาย ก ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือไม่ 
 
ก. การกระท าของ นาย ก  มีความผิดตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือไม่ อย่างไร 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ; 
    พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ม.241) 
□ แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมาย ในเร่ืองการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ สรุปสาระส าคญั ได้ดงันี  ้
      ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
    ห้ามบคุคลใด  
 1) ท าการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นด าเนินการดังกลา่ว ซึง่หลกัทรัพย์             
                                 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ 
  2) ไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบคุคลภายนอก โดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็น 
                                 สาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชน/  และ 
 3) ตนได้ลว่งรู้มาโดยต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และ 
 4) ไม่ว่ากระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักล่าว  
                             โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน 

   ถ้าบคุคลใด ฝ่าฝืนหลกักฎหมายข้างต้น ถือว่าได้กระท าการอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
แล้  
 2. การที่ นาย ก ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ABC จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 50 บาท จ านวน 
50,000 หุ้น และได้แจ้งให้ นาย ข ลกูชายที่เป็นวิศวกรในบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 50 บาท อีกจ านวน 50,000 หุ้น 
นัน้ เป็นการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทฯ และแจ้งฯ ภายหลงัจากงบการเงินไตรมาส 1 ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว         
     จงึไม่ถือว่า นาย ก ได้กระท าการในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบบคุคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอัน เป็น
สาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชน 
           ดงันัน้ การกระท าของ นาย ก  จงึไม่มีความผิดตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แต่อย่างใด 
       ค ำตอบโดย อำจำรย์ภูมิชำย นิลก ำแหง 
         pc center - www.tuecpa.com 
 
 

http://www.tuecpa.com/


8 
 

 
 
 
ข. ในการซือ้หุ้นของ นาย ก และ นาย ข นาย ก จะต้องปฏิบติัตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไร 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
    พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ม.59) 
□ แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมาย 

    ให้กรรมการ ผู้จดัการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

    จดัท าและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ ของตน และ ของคู่สมรส และบุตร    
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ซึง่ถือหลกัทรัพย์ในบริษัทนัน้ ต่อส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนด  
 2. ดงันัน้การที่ นาย ก ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท  ABC จ ากัด (มหาชน) ที่ตนเองเป็นผู้สอบบัญชี จ านวน 50,000 หุ้น นัน้ 
นาย ก จะต้องรายงานการถือหุ้ นของตนเองต่อส านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์          
ที่ก าหนด (ให้ใช้แบบ 59-2 และรายงานภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ซือ้หุ้น) 

 ส าหรับ การถือหุ้นของ นาย ข ลกูชายที่เป็นวิศวกรในบริษัทฯ จ านวน 50,000 หุ้น นัน้ นาย ก ไม่มีหน้าที่ต้องรายงาน 
การถือหุ้นของ นาย ข แต่อย่างใด เนื่องจาก นาย ข บรรลนุิติภาวะแล้ว 
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ค. จากนัน้ต่อมา ในไตรมาส 4 นาย ก พบว่าบริษัทฯ มีการซือ้ที่ดินจาก นาย ค กรรมการบริษัทฯ ด้วยราคาที่สงูมากจนผิดปกติ 
นาย ก จงึได้แจ้งให้ นาย A ผู้จดัการบริษัทฯ รับทราบ 
 นาย ก ในฐานะผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือไม่ 
□ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ;  
    พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (ม.89/25) 
□ แนวค ำตอบ 
 1. หลกักฎหมาย  

    ในการสอบบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์หรือบริษัทตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไม่ว่าจะกระท าในฐานะผู้สอบ
บญัชีของนิติบุคคลดงักลา่ว หรือในฐานะอื่นที่นิติบคุคลฯ ยินยอมให้สอบ  

     ถ้าผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลผู้ รับผิดชอบ ได้กระท าความผิด
ตามตามที่กฎหมายก าหนด (การกระท าที่มีผลในทางเสยีหายต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ลงทนุ หรือต่อประชาชนผู้ เก่ียวข้อง) 
ให้ผู้สอบบัญชีดงักลา่วด าเนินการ ดงันี  ้
  1) ให้ผู้สอบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ทราบ 
  2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วนั นบัแต่ได้รับแจ้ง 
  ถ้าคณะกรรมการไม่ด าเนินการดงักลา่ว ให้ผู้สอบบญัชีแจ้งให้ ส านกังานฯ ทราบ 
 2. ดงันัน้เมื่อ นาย ก ผู้สอบบัญชีพบว่า บริษัทฯ มีการซือ้ที่ดินจาก นาย ค กรรมการบริษัทฯ ด้วยราคาที่สงูมากจน
ผิดปกติ นัน้นาย ก จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นัน้ทราบ  
   การที่ นาย ก ผู้สอบบญัชีพบว่าบริษัทฯ มีการซือ้ที่ดินจาก นาย ค กรรมการบริษัทฯ ด้วยราคาที่สงูมากจนผิดปกติ               
แต่ นาย ก เพียงแต่ได้แจ้งให้ นาย A ผู้จัดการบริษัทฯ รับทราบเท่านัน้ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย  
ได้ก าหนดไว้ และ นาย ก ผู้สอบบญัช ีอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด 
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