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ข้อ 1 (2/56) 
บรษิัทพาจนจ ากัด (มหาชน) ออกหุ้นใหม่เพิ่มทุน มูลค่าหุ้นๆ ละ 20 บาท แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
และหนังสือชี้ชวนมีผลใชบ้ังคับในเดือน มีนาคม 2556 มีนายรวยผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินใน 
แบบแสดงรายการฯ และหนังสือชี้ชวนดังกล่าว 
บริษัท ไดเ้ริ่มขายหุ้นในเดือน เมษายน 2556 และต่อมาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2556 มีข้อเท็จจริงปรากฏว่ารายการและ
ข้อความในแบบแสดงรายการฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ โดยบริษัทตกแต่งบัญชีลูกหนี้ จึงท าใหบ้ริษัทมรีายได้มากกว่า
ความจริงกว่า 100 ล้านบาท 
หลังจากข่าวนี้ได้ปรากฏ หุ้นของบริษัท ราคาลดลงจาก 21 บาท เหลือ 16 บาท ท าใหม้ีผูซ้ื้อหุ้น จ านวน 3 ราย ไดเ้รียกร้อง
ค่าเสียหายต่อนายมารวยผู้สอบบัญชี ดังนี ้
 รายที่ 1 นายเฮง ผู้ลงทุนได้ซ้ือหุ้นจากการเพิ่มทุนในราคา 20 บาทต่อหุ้น และได้ขายหุ้นไปแล้วทั้งหมดเมื่อเดือน  
                    มิถุนายน 2556 ในราคา 19 บาทต่อหุ้น 
 รายที่ 2 นายเก่ง ได้ซ้ือหุ้นในราคา 22 บาทต่อหุ้น เมื่อเดือนเมษายน และยังคงเป็นเจ้าของหุ้นอยูท่ั้งหมด 
 รายที่ 3 นายเจ๋ง เป็นผู้ถือหุ้นเดิมไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มจากการเพิ่มทุน ราคา 20 บาทต่อหุ้น และยังคงเป็นเจ้าของหุ้นอยู ่
                    ทั้งหมด 
นายรวยผู้สอบบัญชีไดม้าปรึกษาท่าน โดยแจ้งว่าได้ท าหน้าที่อย่างระมัดระวังแล้ว แต่ไม่พบข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จนั้น 
ค าถาม  
ประเด็นที่ 1 ผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อนายรวยผู้สอบบัญชไีด้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
ประเด็นที่ 2 นายรวยผู้สอบบัญชี จะสามารถยกข้อต่อสู้ใดได้บ้าง จึงท าใหไ้ม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องของผู้ถือหุ้น          
                เหล่านั้นร่วมกับบริษัท (20 คะแนน) 
□ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ; พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.82 - ม.86 
□ หลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปหลักกฎหมายได้ ดังนี ้
 1. (ม.82) ในกรณีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และหนังสือชี้ชวน มีข้อความหรือรายการที่เป็น
เท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ 
    ให้บุคคลใดๆ ที่ซื้อหลักทรัพย์ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้
  1.1 ได้ซ้ือหลักทรัพย์ก่อนจะปรากฏข้อเท็จจริงข้างต้น และ ยังคงเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ 
    และ  1.2 ต้องเรียกค่าเสียหาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช ้

http://www.tuecpa.com/


 

 

 2. (ม.83) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ต้องร่วมรับผิดตาม ม.82 กับ บริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย ์
             เว้นแต ่พิสูจน์ได้ว่า ตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยต าแหน่งหน้าที่ไม่อาจรู้ถึงความจริงแท้ของข้อมูล หรือการขาด
ข้อความที่ควรแจ้ง นั้น 
  2.1 กรรมการผู้มีอ านาจ ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือชี้ชวน 
  2.2 ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือชี้ชวน 
  2.3 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ  
                 และหนังสือชี้ชวน 
  2.4 ผู้สอบบัญช ีซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ  
                 และหนังสือชี้ชวน 
  2.5 ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ  
                 และหนังสือชี้ชวน 
  2.6 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ  
                 และหนังสือชี้ชวน 
 3. (ม.84)  บริษัท เจ้าของหลักทรัพย ์และบุคคลตาม ม.83 ไม่ต้องรับผิดค่าเสียหายตาม ม.82 ในกรณี ดังต่อไปนี ้
  3.1 ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ควรรู้หรือควรจะได้รู้ ว่าข้อความเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
     หรือ 3.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ัน มิใช่เป็นผลมาจาก การได้รับข้อความ หรือรายการที่เป็นเท็จ หรือการไม่แจ้ง 
                 ข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ 
 4. (ม.85) ความรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ตาม ม.82 ดังนี้ 
    เท่ากับส่วนต่างของราคาค่าหลักทรัพย์ที่ได้จ่ายไป กับ ราคาที่ควรจะเป็นหากมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง  
                        ครบถ้วน 
                ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า ; มูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์นั้น + ดอกเบี้ยของส่วนต่าง (อัตราดอกเบี้ยจ่ายคืนตั้งแต่ 
   1 ปีขึ้นไป โดยคิดเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ตามที่ สนง. ก าหนด) 
 5. (ม.86) อายุความ เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ตาม ม.82 
                  ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือชี้ชวน มีข้อความหรือ 
                        รายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้ง 
                แต่ ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช ้
□ แนวค าตอบ 
    จากหลักกฎหมายที่ได้สรุปไว้ข้างต้น ขอตอบค าถาม ดังนี ้
 1. ประเด็นที่ 1 นายรวยผู้สอบบัญชี จะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น กับบริษัทฯ หรือไม ่
     จากหลักกฎหมาย ที่ได้ก าหนดให้ บริษัทพาจนฯ จะต้องรับผิดต่อผู้หุ้น ในกรณีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จนั้น หากปรากฏว่านายรวยผู้สอบบัญชีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อ
รับรองในงบการเงินในแบบแสดงฯ และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวแล้ว นายรวยย่อมจะต้องร่วมรับผิดต่อผู้ซื้อหุ้นในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นด้วย  
     และ จากข้อเท็จจริง ที่นายรวยผู้สอบบัญชีไดม้าปรึกษาโดยแจ้งว่าได้ท าหน้าที่อย่างระมัดระวังแล้วแต่ไม่พบ
ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จนั้น แม้นายรวยไม่มีความจงใจในการรับรองงบการเงินที่เป็นเท็จ แต่การที่ข้อความและรายการที่เป็นเท็จ
นั้นมีนัยส าคัญเป็นผลให้บุคคลผู้ซ้ือหุ้นส าคัญผิดในฐานะการเงินของบริษัทที่มีมูลค่าผิดไปจากความจริง กว่า 100 ล้านบาท 
นั้น ถือได้ว่านายรวยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ฯ และหนังสือชี้ชวนแล้ว นายมารวยจะอ้างว่าหลักข้อยกเว้นกรณีตนไม่มีส่วนรู้เห็น หรือโดยต าแหน่งหน้าที่ไม่อาจรู้ถึงความ
จริงแท้ของข้อมูลดังกล่าว มิได ้
     ดังนั้น นายรวยผู้สอบบัญชี จะต้องร่วมรับผิดต่อผู้ซื้อหุ้นในความเสียหายที่เกิดขึ้น ร่วมกับบริษัท 
 
 
 



 

 

 2. ประเด็นที่ 2 พิจารณาความรับผิดต่อผู้ซื้อหุ้นแต่ละรายที่เรียกร้องค่าเสียหาย และข้อต่อสู้ของนายรวยผู้สอบบัญช ี
       จากหลักกฎหมายข้างต้น ได้ก าหนดสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ และข้อต่อสู้ของ
บุคคลที่จะต้องรับผิดไว้ ดังนี ้
       2.1 บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้อง และอายุความเรียกร้อง 
   2.1.1 บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้อง คือบุคคลผู้ซื้อหุ้นและได้รับความเสียหายจากการซ้ือหุ้นโดยต้องซื้อหุ้นไม่ 
                       เกิน 1 ปี นับแต่แบบแสดงรายการฯ และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ และต้องซื้อหุ้นก่อนที่จะปรากฏ 
                               ข้อเท็จจริงในข้อความและรายการเท็จนั้น 
                               นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังต้องมีสถานะเป็นเจ้าของหุ้นอยู่ในขณะที่เรียกร้องค่าเสียหายนั้น ด้วย 
   2.1.2 บุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้อง จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลา ดังนี ้
     ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการฯ และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ 
   หรือ  ภายใน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการฯ และหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช ้
  2.2 ข้อต่อสู้ของนายรวยผู้สอบบัญชี มีดังนี้     
           2.2.1 ยกข้อต่อสู้ ในเรื่องสิทธิเรียกร้องและอายุความเรียกร้อง ตาม ข้อ 2.1 
  2.2.2 ยกข้อต่อสู้ ว่าผู้ซื้อหุ้นได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าข้อความและรายการที่เป็นเท็จก่อนการซื้อหุ้น  
              หรือ   2.2.3 ยกข้อต่อสู้ ว่าความเสียหายของผู้ซื้อหุ้นน้ัน ไม่ได้เกิดจากการได้รับข้อความและรายการ ที ่
                              เป็นเท็จนั้น                
□ สรุปค าตอบ  
 สรุปความรับผิดต่อผู้ซื้อหุ้นแต่ละรายที่เรียกร้องค่าเสียหายจาก นายรวยผู้สอบบัญชีในฐานะที่ต้องร่วมรับผิดกับบริษัท
ได้ดังนี้ 
 รายที่ 1 นายเฮง ผู้ลงทุนได้ซ้ือหุ้นจากการเพิ่มทุนในราคา 20 บาทต่อหุ้น และได้ขายหุ้นไปแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 
2556 ในราคา 19 บาทต่อหุ้น 
          นายเฮง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ซื้อหุ้นแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นได้ เนื่องจากนายเฮงได้ขายหุ้นไปแล้ว 
เมื่อเดือน มิถุนายน 2556 จึงไม่อยู่ในฐานะบุคคลผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  
         แต่หากนายเฮงยังคงเรียกร้องอีก นายรวยก็สามารถยกเหตุที่นายเฮงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นอยู่เป็นข้อต่อสู้ได ้
 รายที่ 2 นายเก่ง ได้ซ้ือหุ้นในราคา 22 บาทต่อหุ้น เมื่อเดือนเมษายน และยังคงเป็นเจ้าของหุ้นอยูท่ั้งหมด 
 นายเก่ง มีเงื่อนไขครบถ้วนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้ซ้ือหุ้นแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็น  ดังนั้น นายเก่งจึงเป็นบุคคล
ผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยค่าเสียหายที่จะเรียกร้องได้มีจ านวนเท่ากับ (ราคาซ้ือ 22 บาท - ราคาที่ควรจะเป็นหากมี
การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแต่ต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าของหุ้น 20 บาท) 2 บาทต่อหุ้น และดอกเบี้ยอีกจ านวนหนึ่ง 
 ส าหรับข้อต่อสู้ที่นายรวยจะยกขึ้นต่อสู้กรณีนายเก่งได้น้ัน เห็นว่าคงมีเพียง 2 ประเด็น คือ 
  1) ยกข้อต่อสู้ว่า นายเก่งได้รู้ หรือควรจะได้รู้ว่าข้อความและรายการที่เป็นเท็จก่อนการซื้อหุ้น 
     และ 2) ยกข้อต่อสู้ว่า ความเสียหายของนายเก่งไม่ได้เกิดจากการได้รับข้อความและรายการที่เป็นเท็จ นั้น                
 รายที่ 3 นายเจ๋ง เป็นผู้ถือหุ้นเดิมไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มจากการเพิ่มทุน ราคา 20 บาทต่อหุ้น และยังคงเป็นเจ้าของหุ้นอยู่
ทั้งหมด 
 กรณีนายเจ๋ง แม้ว่าเมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิเรียกร้อง (โดยที่ยังมิได้พิจารณาค านวณความเสียหายที่
แท้จริง) จะเห็นว่ามเีงื่อนไขครบถ้วนที่จะเรียกร้องค่าเสียหายที่ไดก้็ตาม แต่หากเมื่อพิจารณาค านวณความเสียหายปรากฏว่า 
นายเจ๋งได้ซ้ือหุ้นมาในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ดังนั้น การค านวณค่าเสียหายที่ได้รับ (ราคาซ้ือ 20 บาท - ราคาที่ควรจะ
เป็นหากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแต่ต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าของหุ้น 20 บาท) คือ 0 บาทต่อหุ้น  
 จึงถือว่านายเจ๋งไม่ได้รับความเสียหายจากการซ้ือหุ้นแต่อย่างใด แต่หากนายเจ๋งยังคงเรียกร้องอยู่อีก นายรวยก็ย่อม
ยกเหตุที่นายเจ๋งมิได้รับความเสียหายจากการซ้ือหุ้นนั้นเป็นข้อต่อสู้ได ้
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