
 

กระบวนการเรียน CPA 2 ปี  ด้วยระบบเรียน Online ลว่งหน้าและทวนหลงัเรียนสด  ไลน์ฝึกปรนยัทกุวนั และฟรีคอร์ดเร่งรัด  

แนวข้อสอบอัตนัยกฎหมาย 1 ครัง้ที่ 3/2561 
(โดย อ.ภมิูชาย นิลก าแหง - www.tuecpa.com) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ข้อ 1 พรบ. ต่างด้าวฯ และ พรบ. การบัญชีฯ (20 คะแนน) 
 บริษัทไชน่าจ ากัด นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ท าสญัญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงคมนาคม) เพื่อขายหัวรถจักร และให้บริการซ่อมบ ารุงหัวรถจักร ตามโครงการรถไฟฟ้าของ     
การรถไฟแหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไมต้่องการจดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิติบคุคลในประเทศไทย  
           ค าถาม 
 1. บริษัทฯ  ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจ ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ หรือไม ่(8 คะแนน) 
 2. บริษัทฯ  ต้องจดัท างบการเงิน ตาม พรบ. การบญัชีฯ หรือไม ่อยา่งไร (12 คะแนน) 
□ วิเคราะห์/ ก าหนดประเด็นปัญหาโจทย์ ที่ยงัไม่ชัดเจน :  
 โจทย์ข้อนี ้มีประเด็นปัญหาว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ขายหัวรถจักร และให้บริการซ่อมบ ารุงหัวรถจักร เป็นการ
ประกอบธุรกิจ เพียงธุรกิจเดียว หรือ สองธุรกิจ ซึง่ขึน้กบัเนือ้หาในสญัญา กลา่วคือ 
 1. กรณีสญัญาระบุ ขายหวัรถจักรโดยมีเง่ือนไขการให้บริการซ่อมบ ารุงหัวรถจกัร (ภายในระยะเวลาที่ก าหนด) และ    
ไมม่ีคา่จ้างในสว่นการให้บริการฯ จะเป็นการประกอบธุรกิจขายเพียงธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจขายปลกี 
 2. กรณีสญัญาระบุ ขายหวัรถจกัรและให้บริการซ่อมบ ารุงหวัรถจกัร (ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่มีระยะเวลา    
ที่ก าหนดก็ตาม) โดยมีคา่จ้างในสว่นการให้บริการฯ จะเป็นการประกอบธุรกิจสองธุรกิจ คือ ธุรกิจขายปลกี และธุรกิจบริการ 
 ในท่ีนี ้จะก าหนดประเด็นโจทย์เป็น การประกอบธุรกิจสองธุรกิจ ตามกรณีที่ 2  
□ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
            1. พรบ.ตา่งด้าวฯ  ม.4/ ม.8/ บญัชี 3 และ กฎกระทรวง ก าหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนญุาตในการประกอบธุรกิจ
ของคนตา่งด้าว (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 
 2. พรบ.การบญัชีฯ ม.4/ ม.8/ ม.11 และประกาศ/ ค าชีแ้จง กรมฯ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ที่ต้องมีในงบการเงินฯ 
□ แนวค าตอบ 
1. บริษัทฯ  ต้องขออนญุาตประกอบธุรกิจ ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ หรือไม ่ 
 1.1 บริษัทไชน่าจ ากัด เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย  บริษัทฯ จึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าว      
 1.2  บริษัทไชนา่จ ากดั เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย แบง่ออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ 
  1.2.1 การขายหวัรถจกัร ให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย อนัมีลกัษณะเป็นการค้าปลีก ตามบญัชี 3 ท้าย พรบ.ฯ  
ดังนัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการประกอบ    
ธุรกิจของคนตา่งด้าว  
  1.2.2 การรับจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงหวัรถจกัร เป็นธุรกิจบริการในบญัชี 3 ท้าย พรบ.ฯ ซึ่งโดยปกติจะต้องขอ
อนญุาตจากอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว          
  แต่เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นคู่สญัญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักัดกระทรวงคมนาคม        
จึงได้รับการยกเว้นตาม กฎกระทรวง ก าหนดธุรกิจบริการท่ีไมต้่องขออนญุาตในการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวฯ   
   ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไมต้่องขออนญุาตประกอบธุรกิจในธุรกิจการรับจ้างเหมาบริการซอ่มบ ารุงหวัรถจกัร 
 
       โดย อ.ภมิูชาย นิลก าแหง  PC-center 
        www.tuecpa.com 
 

http://www.tuecpa.com/
http://www.tuecpa.com/


 

กระบวนการเรียน CPA 2 ปี  ด้วยระบบเรียน Online ลว่งหน้าและทวนหลงัเรียนสด  ไลน์ฝึกปรนยัทกุวนั และฟรีคอร์ดเร่งรัด  

 
 
 
 
2. บริษัทฯ ต้องจดัท างบการเงิน ตาม พรบ. การบญัชีฯ หรือไม ่อยา่งไร  
 2.1 บริษัทไชน่าจ ากดั เป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ จึงเป็น   
ผู้มีหน้าที่จดัท าบญัชี และต้องจดัให้มีการท าบญัชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตน ตามที่กฎหมายก าหนด 
 2.2 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ จดัท างบการเงิน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดงันี ้
  2.2.1 จัดท างบการเงินที่มีรายการย่อตามที่ก าหนด ในแบบ 4 โดยจะต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน     
งบก าไรขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจ้าของ หมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ งบการเงินเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
  2.2.2 ให้เลอืกแสดงงบก าไรขาดทนุแบบใดแบบหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
   (1) แบบจ าแนกคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะของคา่ใช้จ่าย 
   (2) แบบจ าแนกคา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขัน้เดียว 
   (3) แบบจ าแนกคา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขัน้ 
  2.2.3 งบการเงินของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  2.2.4 บริษัทฯ จะต้องยื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ทางอีเล็กทรอนิกส์ ตามแบบน าส่งงบการเงิน    
(แบบ สบช.3) ตอ่ส านกังานกลางบญัชีภายในระยะเวลา 5 เดือน นบัแตว่นัท่ีปิดบญัชี 
  2.2.5 บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องยื่นแบบน าส่งงบการเงินที่เก่ียวกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ สบช.3/1)        
ทางอีเลก็ทรอนิกส์ ตามวิธีการท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 
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ข้อ 2 บริษัทจ ากัด (10 คะแนน) 
        บริษัทจ ากัด ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็น 200,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท บริษัทฯ เรียกประชุมผู้ ถือเพื่อขอ
อนุมตัิจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรมาก มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมทัง้สิน้นบัหุ้นรวมกันได้ 52,000 หุ้น มีมติเป็น 2 กลุ่ม 
กลุม่ที่ 1 ถือหุ้นรวมกนั 25,000 หุ้น อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผล กลุม่ที่ 2 ถือหุ้นรวมกนั 27,000 หุ้น (ซึ่งรวมหุ้นของ นาย ก จ านวน 
3,000 หุ้น ที่ยังส่งใช้ค่าหุ้นไม่ครบตามที่เรียกเก็บ) ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล เพราะต้องการน าเข้าทุนส ารองของบริษัทฯ 

ภายหลงัการประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งวา่ที่ประชมุมีมติ “ไมจ่่ายเงินปันผล” 
 กรณีดงักลา่ว นาย A หนึง่ในผู้ ถือหุ้น จะร้องขอตอ่ศาลให้สัง่เพิกถอนมติที่ประชมุ โดยอ้างเหตผุลวา่ 
 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ไมค่รบองค์ประชมุ (2 คะแนน) 
 2. การอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ต้องเป็นมติพิเศษ (3 คะแนน) 

  3. การท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งวา่ที่ประชมุมีมติ “ไมจ่่ายเงินปันผล” นัน้ ไมช่อบด้วยกฎหมาย (5 คะแนน) 
 ค าถาม ข้ออ้างของ นาย A ฟังขึน้หรือไม ่อยา่งไร 
□ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ปพพ. ม.1178/ ม.1193 - 1194/ ม.1184   
□ แนวค าตอบ 
 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ไมค่รบองค์ประชมุ หรือไม ่? 
     บริษัทจ ากดั ถ้าไมม่ีข้อบงัคบับริษัทก าหนดเป็นอยา่งอื่น องค์ประชมุบริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนบัหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของทนุจดทะเบียนบริษัท ในที่นีทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,000,000 บาท แบ่งเป็น 200,000 
หุ้นๆ ละ 100 บาท ดงันัน้ องค์ประชมุฯ จะต้องมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 50,000 หุ้น  
  ตามโจทย์ก าหนดผู้ ถือหุ้นมาประชมุทัง้สิน้นบัหุ้นรวมกนัได้ 52,000 หุ้น  
  ดงันัน้ ถือได้วา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีองค์ประชมุครบตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว  
  ข้ออ้างของ นาย A ฟังไมข่ึน้ 
 2. การอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ต้องเป็นมติพิเศษ หรือไม ่? 
  การอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทจ ากัด ในกรณีที่อนุมัติจ่ายโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ว่า    
จะต้องมีมติพิเศษ  
  ดงันัน้ การลงมติการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้จึงเป็นเพียงมติธรรมดาของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น กลา่วคือ ถือเอาเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ก็เพียงพอแล้ว (ไมต้่องเป็นมติพิเศษ) 
  ข้ออ้างของ นาย A ฟังไมข่ึน้  
 3. การท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งวา่ที่ประชมุมีมติ “ไมจ่่ายเงินปันผล” นัน้ ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม ่? 
  การอนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาว่า มติของผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงให้ อนุมัติ กับ ไม่อนุมตัิ นัน้ ฝ่ายใด       
มีจ านวนมากกวา่กนั ให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นหลกั (เว้นแตม่ีเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงชีข้าด)  
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  แต่เนื่องจาก กฎหมายได้ก าหนดเป็นข้อห้ามไว้ว่า “หากหุ้นใดยงัไม่ได้ช าระค่าหุ้นตามที่บริษัทเรียกเก็บหุ้นนัน้จะ     
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนเสียงในกลุ่มที่ 2 (ฝ่ายที่ไม่อนมุตัิ) ถือหุ้นรวมกนั 27,000 หุ้น  ซึ่งรวม   
หุ้นของ นาย ก จ านวน 3,000 หุ้น ที่ยงัสง่ใช้ค่าหุ้นไมค่รบตามจ านวนที่เรียกเก็บนัน้ จึงมีผลให้สามารถนบัเป็นคะแนนเสียงได้
เพียง 24,000 หุ้นเทา่นัน้ 

  ดงันัน้ การลงมติเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้จะต้องถือวา่ ที่ประชมุมีมติ “จ่ายเงินปันผล”   เนื่องจากการ
นบัเสียงลงคะแนนตามหลกักฎหมาย ปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นควรอนมุตัิ มีจ านวน 25,000 หุ้น ซึง่มากว่าฝ่ายที่ไม่อนมุตัิ ทีม่ีเพียง 
จ านวน 24,000 หุ้น  
  ข้ออ้างของ นาย A ฟังขึน้ 
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        www.tuecpa.com 
 
 
ข้อ 4 พรบ.หลักทรัพย์ฯ (10 คะแนน) 
          ให้ตอบค าถาม ดงันี ้
 1. คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบเป็นสอบบัญชีในตลาดทุน  ให้ระบุมาเพียง 5 ข้อ               
 2. บริษัทท่ี ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจดัท างบการเงินอะไรบ้าง สง่ให้ใคร ภายในระยะเวลาใด   
□ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
 พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 (1) ม. 61 และ ประกาศส านกังานฯ ที่ สช.  39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทนุฯ 
 (2) ม.56 และ ประกาศ คกท. ที่ ทจ.44/2556 
□ แนวค าตอบ 
 1. คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม ของบคุคลจะขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ   
   1.1 คณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ดงันี ้
     1.1.1 เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่ใบอนญุาตยงัไมส่ิน้ผล 
     1.1.2 เป็นหวัหน้าส านกังานสอบบญัชีหรือเทียบเทา่หรือเป็นหุ้นสว่นในส านกังานสอบบญัชีหรือเทียบเทา่ 
     1.1.3 ปฏิบตัิงานสอบบญัชีมาแล้วเป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี  ทัง้นี ้การปฏิบตัิงานสอบบญัชี
ครอบคลุมถึงการเป็นผู้ ช่วยผู้ สอบบัญชี ผู้ สอบทานการควบคุมคุณภาพงาน  และผู้ สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือเพื่อแสดง    
ความเห็นในการสอบบญัชี 
   1.2 ลกัษณะต้องห้ามของผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ ดงันี ้
      1.2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
     1.2.2 เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึง่เข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

      (1) อยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
      (2) เคยมีประวัติถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
       เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตครัง้ใหม่มาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อย        

กวา่ 3 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบตอ่ส านกังาน 
       (3) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในช่วง 3 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ   

ความเห็นชอบตอ่ส านกังาน  

http://www.tuecpa.com/
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        เว้นแต่  เหตุที่ท าให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ  สั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นเหตุเดียวกับที่            
ส านกังาน สัง่พกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชีของกิจการในตลาดทนุ 

 
       โดย อ.ภมิูชาย นิลก าแหง  PC-center 
        www.tuecpa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. บริษัท ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าที่ต้องจดัท างบการเงินอะไรบ้าง สง่ให้ใคร ภายในระยะเวลาใด  
 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดท าและน าส่งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปีตอ่ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลาและเง่ือนไข 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. 

28 หรือ 29 ก.พ.**  

หมายเหต ุ 
  (1) หากวันครบก าหนดเป็นวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป โดยที่บริษัทฯ มีรอบบัญชีในรอบอื่นก็ให้นับ        
ตามระยะเวลาที่ครบก าหนดข้างต้น 
  (2) เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 หรือ งบการเงินประจ างวด 6 เดือนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีก็ได้       
หากเลือกส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ให้ส่งงบการเงินดังกล่าวภายใน 2 เดือน นับแต่วนัสุดท้ายของรอบระยะเวลา          
6 เดือนแรกของปีบญัชี 
 
       โดย อ.ภมิูชาย นิลก าแหง  PC-center 
         www.tuecpa.com 

http://www.tuecpa.com/
http://www.tuecpa.com/
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 

** ในเว็บไซด์ของตลาดหลกัทรัพย์ https://www.set.or.th/th/faqs/files/unit_02.pdf   

ระบกุรณีไมส่ง่งบการเงินรายไตรมาส 4 เป็นระยะเวลา 60 วนั จึงท าให้วนัครบก าหนด คือ 31 มี.ค. 
SET แจ้งวา่เป็นแนวทางการปฏิบตัิ  
ซึง่ในทางกฎหมายก าหนดระยะเวลา 2 เดือน ตามประกาศ คกท. ที่ ทจ.44/2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5 พรบ.หลักทรัพย์ฯ (10 คะแนน) 
 บริษัท A จ ากัด (มหาชน) เสนอขายหลกัทรัพย์ โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  และหนังสือ               
ชีข้วนมีผลบงัคับใช้ เดือนกุมภาพันธ์ 25x1 และหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เดือน มีนาคม 25x1 ต่อมา เดือนธันวาคม 
25x1 ปรากฏข้อเท็จจริงวา่ แบบฯ และหนงัสอืชีช้วน มีการแตง่งบการเงินท าผู้ลงทนุหลงเข้าใจผิด และราคาหุ้นปรับลดลง  
 ค าถาม อยากทราบว่า ณ ปัจจบุนั ผู้ เข้าซือ้หลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้จะมีสทิธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชดใช้คา่เสียหายได้
หรือไม ่อยา่งไร รวมทัง้ระยะเวลาในการเรียกร้อง  
 1. นาย เก่ง ซือ้หลกัทรัพย์ เมื่อ เดือนกมุภาพนัธ์ 25x1 และจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ไปแล้วในวนัท่ีหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียน  
 2. นาย กาจ ซือ้หลกัทรัพย์ เมื่อ เดือนมีนาคม 25x1 และยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
□ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  
      พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม. 82 และ ม.86 
□ แนวค าตอบ 
 1. สทิธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 
  1.1 บุคคลที่มีสิทธิเรียกร้อง ให้บริษัทฯ  รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสือชีข้วนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ จะต้องมี   
คณุสมบตัิและเง่ือนไขครบทกุข้อ ดงันี ้
   1.1.1 เป็นผู้ซือ้หลกัทรัพย์ และยงัคงถือหลกัทรัพย์นัน้อยู่ 
     1.1.2 ได้รับความเสียหายจากแบบฯ และหนังสือชีช้วน ที่มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จหรือขาดข้อความ                 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
    1.1.3 ได้ซือ้หลักทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า แบบฯ และหนังสือชีช้วน ที่มี ข้อความหรือรายการ                 
เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
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                  1.1.4 จะต้องซือ้หลกัทรัพย์นัน้ ไม่เกินกว่า 1 ปี นบัแต่วนัที่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์        
และร่างหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 
  1.2 จากหลกัการในข้อ 1.1 สรุปได้วา่ 
   1.2.1 นายเก่ง ซือ้หลกัทรัพย์ และจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ไปแล้ว ณ ปัจจบุนั นายเก่ง ไมไ่ด้ถือหลกัทรัพย์อยู ่        
      ดงันัน้ นายเก่งจึงไมม่ีสทิธิเรียกร้อง ให้บริษัทฯ รับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 
   1.2.2 นาย กาจ ซือ้หลักทรัพย์ และยังไม่ได้จ าหน่ายหลักทรัพย์ ไป  นายกาจ ยังเป็นผู้ ถือหลักทรัพย์อยู ่              
นายกาจ เป็นผู้ ได้รับความเสียหาย ตาม ข้อ 1.1.2 และได้ซือ้หลกัทรัพย์ก่อนที่จะปรากฏข้อเท็จจริง ตามข้อ 1.1.3 และซือ้
หลกัทรัพย์นัน้ ไมเ่กินกวา่ 1 ปี ตามข้อ 1.1 4 
    ดงันัน้ นายกาจ จึงมีสทิธิเรียกร้อง ให้บริษัทฯ  รับผิดชดใช้คา่เสยีหาย 
 2. นายกาจ จะต้องใช้สทิธิเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชดใช้คา่เสยีหาย ภายในระยะเวลาข้อใดข้อหนึง่ ดงันี ้
  2.1 ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วน      
มีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง คือ ไมเ่กิน วนัท่ี XX ธนัวาคม 25x2  
  2.2 ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัที่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคับ     
คือ ไมเ่กิน วนัท่ี XX กมุภาพนัธ์ 25x2 
 
        โดย อ.ภมิูชาย นิลก าแหง  PC-center 
         www.tuecpa.com 

http://www.tuecpa.com/

