สรุปคำถำม-คำตอบ (Q&A)
งานสัมมนา “ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล : กฎหมายใหม่ดกี ว่าเดิมจริงหรือ?”
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น.

กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ ของกรรมกำรและผู้แทนบริ ษทั กรณี ใดบ้ำงที่ กฎหมำยกำหนดให้ต้องรับผิ ดทำงอำญำ
คำตอบ:
 พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
พ.ศ. 2560 กาหนดลักษณะการกระทาทีท่ าให้กรรมการและผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลมีควมรับผิดทางอาญาร่วมกับ
นิตบิ ุคคลไว้ 2 กรณี
1. กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั เป็ นผูส้ งการและท
ั่
าให้บริษทั มีการกระทาความผิด
2. กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั มีหน้าทีต่ ้องกระทาหรือสังการ
่
แต่ละเว้นไม่กระทาหรือสังการ
่
จนเป็ นเหตุให้
บริษทั มีการกระทาความผิด

กรรมกำรและผู้แทนบริ ษทั ควรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ อย่ำงไรเพื่อไม่ให้มีควำมรับผิ ดทำงอำญำ
คำตอบ:
 หลักการสาคัญทีท่ าให้กรรมการและผูแ้ ทนบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดทางอาญาร่วมกับบริษทั คือ ต้องบริหารงานของ
บริษทั ไม่ให้ผดิ หน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนด เมื่อบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย กรรมการและผูแ้ ทนบริษทั
ก็จะไม่มคี วามผิดทางอาญาด้วย
 กรรมการและผูแ้ ทนบริษทั ควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต (due care)
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ถอื หลักว่าหากกรรมการและผูแ้ ทน
บริษทั ต้องปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ๆ สาหรับตนเองหรือบริษทั ทีต่ นเป็ นเจ้าของอย่างไร ก็ควรปฏิบตั กิ บั บริษทั ทีต่ นทา
หน้าทีก่ รรมการและผูแ้ ทนบริษทั ในลักษณะเช่นเดียวกัน
 การตัดสินใจของกรรมการและผูแ้ ทนบริษทั ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ข้อมูล และข้อกฎหมายที่
เพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษัท ตามหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Business Judgment Rule)
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ควำมรับผิ ดของกรรมกำรและผู้แทนบริ ษทั ในกรณี ที่อนุมตั ิ หรือมอบหมำยให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำรแทน
มีควำมแตกต่ ำงกับกรณี ที่กรรมกำรและผู้แทนบริ ษัทให้ สตั ยำบันหรือรับทรำบกำรดำเนิ นกำรของฝ่ ำย
บริ หำรหรือไม่
คำตอบ:
 การปฏิบต
ั หิ น้าทีข่ องกรรมการและผูแ้ ทนบริษทั ทัง้ กรณี “การอนุ มตั ”ิ “การมอบหมาย” “การให้สตั ยาบัน” และ
“การรับทราบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร” ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยรับผิดชอบและความระมัดระวัง (due care)
เช่นเดียวกัน
การอนุ มตั หิ รือมอบหมายงาน ในกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารดาเนินการตามขอบเขตงานทีไ่ ด้รบั อนุ มตั หิ รือมอบหมาย
จากกรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ยังต้องรับผิด ในการดาเนินการของฝ่ ายบริหาร
แต่หากฝ่ ายบริหารดาเนินการนอกขอบเขตงานทีอ่ นุ มตั หิ รือมอบหมาย ถือเป็ นกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารจัดการงาน
นอกสัง่ ฝ่ ายบริหารต้องเป็ น ผู้ร บั ผิด ในกรณีน้ี แต่ ถ้ากรรมการหรือผู้แ ทนบริษัทรู้ว่ า มีการด าเนิ น การนอก
ขอบเขตงานและละเลยไม่ดาเนินการใดๆ หรือปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดว่าเป็ นการกระทาในนามของ
บริษทั (ตัวแทนเชิด) กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ยังมีความรับผิดอยู่
การให้สตั ยาบันหรือรับทราบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร ในกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารมีการดาเนินงานใด ๆ แล้วได้
รายงานการดาเนินงานดังกล่าวให้กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั เพื่อให้สตั ยาบันหรือรับทราบการปฏิบตั งิ านนัน้
กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ควรพิจารณาหรือตรวจสอบการดาเนินการของฝ่ ายบริหารก่อนให้ส ตั ยาบัน
ทัง้ นี้ หากกรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั รับทราบเรือ่ งแล้วพบว่าฝ่ ายบริหารมีการดาเนินการทีไ่ ม่ถูกต้องหรือฝ่ าฝื น
กฎหมาย แต่ไม่ดาเนินการใดๆ กรณีน้เี ป็ นเรือ่ งทีก่ รรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ละเว้นไม่กระทาหรือสังการจนเป็
่
น
เหตุให้บริษทั มีความรับผิด กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ต้องร่วมรับผิดกับบริษทั ด้วย

หำกกรรมกำรหรือผู้แทนบริ ษัทถูกดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยก่ อนกฎหมำยควำมรับผิ ดทำงอำญำของ
กรรมกำรและผู้แทนนิ ติบคุ คลใช้บงั คับ และปัจจุบนั อยู่ระหว่ำงกำรพิ จำรณำชัน้ สอบสวน จะสำมำรถปรับ
ใช้กบั กฎหมำยนี้ เลยได้หรือไม่
คำตอบ: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทน
นิติบุคคล พ.ศ. 2560 เป็ นกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ ก็จะใช้บงั คับ
กับคดีของกรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ทีถ่ กู ดาเนินการทางกฎหมายก่อนหน้ากฎหมายใช้บงั คับด้วย
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บริ ษทั ควรปรับปรุงหรือเพิ่ มเติ มวิ ธีกำรปฏิ บตั ิ งำนอย่ำงไรเพื่อไม่ให้กรรมกำรหรือผู้แทนบริ ษทั มีควำมรับผิ ด
ทำงอำญำ
คำตอบ: 1. ควรมีขอ้ บังคับหรือระเบียบภายในทีช่ ดั เจนว่าการดาเนินการต่างๆ ต้องเป็ นไปตามกฎหมาย
2. ควรมีขอ้ บังคับหรือระเบียบภายในแบ่งแยกหน้าทีภ่ ายในบริษทั ให้ชดั เจนทัง้ กรรมการและผู้ แทน
บริษทั ว่าผูใ้ ดมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในด้านใดบ้าง
3. ควรให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดาเนินการต่อกรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั เพื่อจะได้ตรวจสอบการ
ดาเนินการของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปขอบเขตงานทีไ่ ด้มอบหมาย
4. ควรทบทวนขอบเขตงานทีก่ รรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ได้มกี ารมอบหมายอย่างสม่าเสมอ
5. ควรจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
หรือระเบียบภายในทีไ่ ด้กาหนดไว้

ประกันภัยควำมรับผิ ดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ ำที่ ระดับบริ หำร (Directors and Officers Liability
Insurance) (D&O) สำมำรถใช้กบั คดีอำญำได้หรือไม่
คำตอบ: D&O เป็ นประกันภัย ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองคดีอาญาด้วย โดยบริษทั ประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่า ย
และค่าว่าจ้างทนายความในการต่อสูค้ ดีให้กรรมการหรือผูแ้ ทนบริษทั ทีไ่ ม่มกี ารกระทาความผิด
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