ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล:
กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
18 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ
1 พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล

3

2 กรณี ศึกษา

18

3 คาแนะนาสาหรับกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล

24

1

พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทน
นิติบคุ คล

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คล
“พ.ร.บ.เดียว (กรรมการ) เสียวทัง้ ประเทศ”

จะทาให้กรรมการหรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลต้องรับผิดทันทีโดยหมดสิทธิแก้ตวั ?
จะทาให้กรรมการหรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลต้องรับผิดร่วมกันทัง้ หมด?

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิติบคุ คลแท้จริงแล้ว คืออะไร
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติ มบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแ้ ทนนิ ติบคุ คล พ.ศ. 2560
("พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิ ติบคุ คล")
มีผลบังคับตัง้ แต่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

แก้ไขกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลให้เป็ นประโยชน์ต่อผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
มากกว่ากฎหมายเดิมหลาย ๆ ฉบับ

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล
การดาเนิ นคดีอาญา*

นิ ติบุคคล

กรรมการผูม้ ีอานาจ/กรรมการที่เกี่ยวข้อง

(ในฐานะ “ผูก้ ระทาผิด”)

(ในฐานะ “ตัวการ”)

รับโทษทางอาญา
(ปรับ-ริบทรัพย์สิน)

รับโทษทางอาญา
(ประหารชีวิต-จาคุก-กักขัง-ปรับ-ริบทรัพย์สิน)

*ได้แก่ การฟ้อง และการออกหมายเรียกเพื่อทาการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดี
© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
หลักสันนิ ษฐานความเป็ นผูบ้ ริ สทุ ธิ์ ของผูถ้ กู ฟ้ องคดี
(presumption of innocence)

การจะพิจารณาว่าผูใ้ ดเป็ นผูก้ ระทาผิดและรับโทษทางอาญานัน้ ต้องมีการสันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผูท้ ถ่ี ูกฟ้องนัน้ เป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์จนกว่าจะพิสจู น์ให้ศาลปราศจากความสงสัยว่าบุคคลนัน้ มี
ความผิดตามทีฟ่ ้ องจริง (beyond reasonable doubt)

มาตรา 39 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 29 วรรค 2 แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 และ
มาตรา 227 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา พ.ศ. 2477 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 5677/2555
“ในการพิพากษาคดีอาญาหาได้มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายให้ศาลจาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในคาพิพากษาคดีสว่ นอาญาในคดีอ่นื ดังเช่นทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับคดีแพ่งตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 46 นัน้ ไม่ แม้โจทก์ทงั ้ สามกับบริษทั เสรีภณ
ั ฑ์การโยธา
และก่อสร้าง จากัด ซึง่ มีจาเลยเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นคูค่ วามเดียวกันและพยานหลักฐาน
ของจาเลยจะเป็ นชุดเดียวกันกับจาเลยเคยอ้างและนาสืบในคดีอาญาก่อนมาแล้วก็ตาม เพราะใน
คดีอาญาศาลจะต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชังน
่ ้ าหนักพยานหลักฐานทัง้ ปวง จะไม่พพิ ากษาลงโทษ
จาเลยจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทาความผิดจริงและจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิด ทีศ่ าลอุทธรณ์
ภาค 3 วินิจฉัยคดีน้ีโดยฟงั ข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อนซึง่ ถึงทีส่ ุด โดยมิได้
วินิจฉัยตามพยานหลักฐานทีป่ รากฏในสานวนคดีน้ี จึงเป็ นการไม่ชอบ เป็ นการขัดต่อประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 186 (5) และมาตรา 227”

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
ภาระการพิ สจู น์ ในคดีอาญา
(burden of proof)
“ผูใ้ ดกล่าวอ้างข้อเท็จจริ งใด ผูน้ ัน้ ย่อมมีหน้ าที่พิสจู น์ ในสิ่ งที่ตนกล่าวอ้าง”

หลัก:

โจทก์เป็ นผูก้ ล่าวอ้างว่าจาเลยกระทาความผิดอาญา โจทก์จงึ มีภาระการพิสูจน์ให้ศาล
เห็นว่าได้มกี ารกระทาความผิดอาญาเกิดขึน้ และจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิดนัน้

ยกเว้น: กรณีมขี อ้ สันนิษฐาน หากจาเลยได้กระทาการอันเข้าองค์ประกอบความผิดบาง
ประการ ก็มผี ลให้จาเลยต้องข้อสันนิษฐานว่าต้องรับผิดและมีภาระการพิสจู น์วา่ ตน
ไม่ได้กระทาผิด

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
คาพิ พากษาศาลฎีกาที่ 3388/2536
“พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
มาตรา 75(เดิม) บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทบ่ี ริษทั กระทาความผิดตามมาตรา 70 กรรมการของบริษทั นัน้
ต้องระวางโทษ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้มสี ว่ นในการกระทาความผิดของบริษทั นัน้ ด้วย” ดังนี้ เมื่อ
บริษทั เงินทุนใดกระทาความผิดตามมาตรา 70 กรรมการของบริษทั เงินทุนนัน้ จะต้องมีความผิดทันที
เว้นแต่จะพิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้มสี ว่ นในการกระทาความผิดของบริษทั นัน้ ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟงั ได้ตามที่
โจทก์นาสืบว่า จาเลยทัง้ สามเป็ นกรรมการของบริษทั เงินทุนในขณะทีบ่ ริษทั นัน้ กระทาความผิด และข้อ
นาสืบของจาเลยทัง้ สามมิอาจฟงั ได้วา่ จาเลยทัง้ สามมิได้มสี ว่ นในการกระทาความผิดของบริษทั นัน้
เช่นนี้ จาเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ย่อมไม่พน้ จากการกระทาความผิด”

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)

ความรับผิดทางอาญาของกรรมการ

รับผิดโดยตรง

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

รับผิดร่วมกับนิ ติบุคคล
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
หลักการรับผิดร่วมกับนิ ติบคุ คล

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลมีความรับผิดเด็ดขาด
•

•

มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. กาหนดความผิด
เกีย่ วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริษทั จากัด สมาคม
และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ
พ.ศ. 2509

มักพบในกฎหมายที่ตราขึน้ ช่วงก่อนปี
2500 จนถึงประมาณปี 2510

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลรับผิดร่วมกับนิ ติบุคคล
โดยข้อสันนิ ษฐาน
•
•

•
•
•

มาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514
มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
พ.ศ. 2522
มาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
มาตรา 132 และมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ.
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2537

มักพบในกฎหมายที่ตราขึน้ หรือแก้ไข
เพิ่ มเติ มตัง้ แต่ประมาณช่วงปี 2520 เป็ น
ต้นไปจนประมาณปี 2550
© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลรับผิดร่วมกับนิ ติบุคคล
โดยต้องมีการพิ สูจน์ว่าทาผิด
•
•
•
•

มาตรา 16 วรรค 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556
มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558
มาตรา 300 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิม่ เติมปี
2559)
พระราชบัญญัตติ ่าง ๆ ทีแ่ ก้ไขโดยพ.ร.บ.
ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
มักพบในกฎหมายที่ตราขึน้ หรือแก้ไข
เพิ่ มเติ มตัง้ แต่ปี 2554 เป็ นต้นมา
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หลักเกณฑ์ฟ้องร้อง: การดาเนินคดีอาญาต่อนิติบคุ คล (ต่อ)
หลักการรับผิดร่วมกับนิ ติบคุ คล (ต่อ)

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลมีความรับผิดเด็ดขาด

•

•

ตัวอย่าง:
“ใ น กรณี ที่ บ ริ ษั ท จ ากั ด ใดกระ ท า
ความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24
กรรมการของบริษัทนัน้ หรือบุคคลใด
ซึ่ง รับ ผิด ชอบในการด าเนิ น งานของ
บริษัทนัน้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท”
ผล:
ต้องรับผิดทันทีเมื่อนิตบิ ุคคลได้กระทา
ความผิดตามทีก่ าหนดไว้

•

•

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลรับผิดร่วมกับนิ ติบุคคล
โดยข้อสันนิ ษฐาน
ตัวอย่าง:
“ในกรณีท่ผี ู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษตาม
พระราชบัญ ญัติน้ีเป็ นนิ ติบุค คล กรรมการหรือ
ผู้จดั การหรือผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการของ
นิตบิ ุคคลนัน้ ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่ า ตนมิ ไ ด้ มีส่ ว นในการกระท าความผิ ด ของ
นิตบิ ุคคลนัน้ ”
ผล:
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ ต้องรับ
ผิดร่วมกับนิตบิ ุคคลเสมอ ยกเว้นจะพิสจู น์ได้ว่า
ตนไม่มคี วามผิด (ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลมีภาระหน้าที่
ในการพิสจู น์ความบริสทุ ธิของตน)
์

•

•

ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลรับผิดร่วมกับนิ ติบุคคล
โดยต้องมีการพิ สูจน์ว่าทาผิด
ตัวอย่าง:
“ในกรณีท่ี ผู้กระทาความผิด ตามพระราชบัญ ญัติน้ี
เป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคล
นัน้ เกิดจาก การสังการ
่
หรือการกระทาของบุคคลใด
หรือไม่สงการหรื
ั่
อไม่กระทาการอันเป็ นหน้าที่ท่ตี ้อง
กระทา ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ ต้อง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนัน้ ผู้นัน้
ต้ อ ง รั บ โทษตามที่ บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ ส าหรั บ ความผิ ด
นัน้ ๆ ด้วย”
ผล:
ต้องรับผิดเฉพาะในกรณีทพ่ี สิ จู น์ได้ว่าผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคลทาผิด (โจทก์มภี าระหน้าทีใ่ นพิสจู น์ว่า
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลต้องรับผิด)

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ: พัฒนาการความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ปี 2555 :
-

-

มีการฟ้องร้องดาเนินคดีอาญาต่อกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตขิ ายตรง และตลาดแบบ
ตรง พ.ศ. 2545 ทีก่ าหนดให้กรรมการต้อง
ร่วมรับผิดกับนิตบิ ุคคล (โดยจาเลยได้ต่อสู้
ว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ)
ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ ิจฉัยว่าบทบัญญัติ
มาตราดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญ (หลัก
สันนิษฐานความเป็ นผูบ้ ริสทุ ธิของผู
์ ถ้ ูกฟ้อง
คดี (presumption of innocence))

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

ปี ต่อๆ มา:
- ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มคี าวินิจฉัยในลักษณะ
เดียวกันกับพระราชบัญญัตฉิ บับอื่นทีม่ ี
บทบัญญัตเิ ช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
ขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
-

แต่คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนัน้ มีผล
ผูกพันแค่พระราชบัญญัตทิ ศ่ี าลรัฐธรรมนูญ
ได้วนิ ิจฉัยดังทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้น ไม่ได้
ผูกพันกฎหมายฉบับอื่น

ปี 2559:
- มีการผลักดันให้เกิดร่าง พ.ร.บ. ความรับผิด
ทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลขึน้ เพื่อแก้ไข
บทบัญญัตขิ องกฎหมายฉบับต่าง ๆ ทีม่ ี
จานวน 76 ฉบับ แทนทีจ่ ะต้องแก้ไข
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีละฉบับซึง่ จะ
เสียเวลามาก
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สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิติบคุ คล
ข้อความใน กฎหมาย 76 ฉบับดังกล่าว จะถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขความรับผิดของ
ผูแ้ ทนนิ ติบคุ คลให้มีลกั ษณะดังนี้
(โดยอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยขึน้ อยู่กบั กฎหมายแต่ละฉบับแต่ทงั ้ หมดมีหลักการเดียวกัน)

“ในกรณีทผ่ี กู้ ระทาความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิตบิ ุคคลนัน้ เกิดจากการสังการหรื
่
อการกระทา
ของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ หรือในกรณีทบ่ี ุคคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสังการหรื
่
อกระทาการและละเว้นไม่สงการหรื
ั่
อไม่กระทาการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนัน้ กระทา
ความผิด ผูน้ นั ้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย”

• เฉพาะกรรมการหรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลทีก่ ระทาการดังกล่าวเท่านัน้ จึงจะเป็ นผูต้ อ้ งรับผิด ไม่ใช่กรรมการหรือ
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลทุกคนจะถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีทน่ี ิตบิ ุคคลกระทาความผิด
• หากมีการฟ้องร้องกรรมการให้รบั ผิดทางอาญา โจทก์จะมีหน้าทีต่ อ้ งนาสืบ ไม่ใช่ให้กรรมการหรือผูแ้ ทนนิติ
บุคคลต้องมารับภาระการพิสจู น์ความบริสุทธิ ์ของตนว่าตนไม่ได้เกีย่ วข้อง

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (ต่อ)
องค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล: จากบทบัญญัตทิ แ่ี ก้ไขใหม่นนั ้ ในกรณี ที่นิติ
บุคคลกระทาความผิด ผู้แทนนิติบุคคลจะมีความรับผิดทางอาญาเพียง 2 กรณี เท่านัน้

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

กรณี ที่เกิดจากการ
สังการหรื
่
อ
การกระทาการ

•
•

นิตบิ ุคคลกระทาความผิด
โดยการกระทาความผิดของนิตบิ คุ คลเกิดจากการสัง่
การหรือการกระทาการของ (ก) กรรมการ (ข) ผูจ้ ดั การ
หรือ (ค) บุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคลดังกล่าว

กรณี ที่เกิดจากการ
ไม่ส ั ่งการหรือ
ไม่การกระทาการ

•
•

นิตบิ ุคคลกระทาความผิด
โดยการกระทาความผิดเกิดจากการละเว้นไม่สงการ
ั่
หรือไม่กระทาการของ (ก) กรรมการ (ข) ผูจ้ ดั การ หรือ
(ค) บุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของนิตบิ ุคคล
ซึง่ มีหน้าทีต่ อ้ งสังการหรื
่
อกระทาการดังกล่าว
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สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิติบคุ คล (ต่อ)
("พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผูแ้ ทนนิ ติบคุ คล")
มีผลบังคับตัง้ แต่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

เป็ นกฎหมายทีด่ กี บั กรรมการเพราะเป็ นการจากัดความรับผิดของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลไม่ให้ตอ้ ง
รับผิดร่วมกับนิตบิ ุคคลทุกกรณี โดยเป็ นการลดความเสีย่ งในความรับผิดทางอาญา
ได้ดกี ว่ากฎหมายเดิมมาก

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

17

2

กรณี ศึกษา

กรณี ศึกษา : บริษทั อาหารกระป๋อง จากัด (ฎ. 1620/2508)
ข้อกล่าวหา
ประเด็นสาคัญ
กรรมการผูจ้ ดั การเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินหรือ
ปฏิบตั งิ านของบริษทั เมือ่
ข้อเท็จจริงฟงั ได้ว่าบริษทั กระทา
ผิด ก็ได้ช่อื ว่าเป็นการกระทา
ของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย

โจทก์กล่าวหาว่า บริษทั จากัดและกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันผลิตอาหารกระป๋องซึง่ เป็ นอาหารปลอมโดยฝ่า
ฝืนกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหาร
มูลคดี
จาเลยที่ 1 เป็ นบริษทั จากัด มีวตั ถุประสงค์ทาการค้าประเภททา ขายและจาหน่ ายอาหารบรรจุกระป๋อง โดย
จาเลยที่ 1 และกรรมการผูจ้ ดั การร่วมกันผลิต ทาเพื่อขาย และมีไว้เพื่อขายและจาหน่ ายซึง่ อาหารกระป๋อง
อันเป็ นอาหารไม่บริสุทธิ ์และเป็ นอาหารปลอมโดยฝ่าฝื นกฎหมาย
ข้อโต้แย้ง
กรรมการผูจ้ ดั การโต้แย้งว่าไม่มกี ฎหมายบัญญัตวิ ่า ถ้านิตบิ ุคคลทาผิดทางอาญาแล้วผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลจะต้อง
ร่วมรับผิดด้วยเสมอ

คาพิ พากษา

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

บริษทั เป็นเพียงบุคคลสมมติโดยอาศัยอานาจของกฎหมายเท่านัน้ ดาเนินงานด้วยตนเองไม่ได้ ต้องดาเนิน
หรือปฏิบตั งิ านโดยผูแ้ ทน กรรมการผูจ้ ดั การจึงเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินงานหรือปฏิบตั งิ านของบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินหรือปฏิบตั งิ านของบริษทั เมือ่ ข้อเท็จจริงฟงั ได้ว่าบริษทั
กระทาผิด ก็ได้ช่อื ว่าเป็นการกระทาของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย (พิพากษาให้ปรับบริษทั เป็นเงิน 5,000 บาท
และจาคุกกรรมการผูจ้ ดั การ 1 ปี และปรับ 5,000 บาท โดยรอการลงโทษไว้ 2 ปี)
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กรณี ศึกษา : บริษทั นมข้นหวาน จากัด (ฎ. 556/2530)
ข้อกล่าวหา
ประเด็นสาคัญ
กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิน
หรือปฏิบตั งิ านของบริษทั เมือ่
บริษทั กระทาผิด ก็ได้ช่อื ว่าเป็น
การกระทาของกรรมการผูม้ ี
อานาจด้วย

โจทก์กล่าวหาว่า บริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจร่วมกันผลิตอาหารปลอมขึน้ เพื่อจาหน่ าย โดยขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 26
มูลคดี
นมข้นหวานทีบ่ ริษทั ผลิตขึน้ มีจลุ นิ ทรียเ์ กินกว่าจานวนตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อโต้แย้ง
จาเลยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิดตามทีโ่ จทก์ฟ้อง

คาพิ พากษา
นิตบิ ุคคลจะดาเนินงานหรือปฏิบตั งิ านตามวัตถุประสงค์ดว้ ยตนเองไม่ได้ ต้องกระทาโดยผูแ้ ทน กรรการ
ผูจ้ ดั การเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินหรือปฏิบตั งิ านบริษทั เมือ่ บริษทั กระทาผิด ก็ได้ช่อื ว่าเป็นการกระทา
ผิดของกรรมการผูจ้ ดั การด้วย (พิพากษาให้ปรับทัง้ บริษทั และกรรมการคนละ 20,000 บาท)

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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กรณี ศึกษา : บริษทั แก๊สไทย จากัด (ฎ. 3446/2537)
ข้อกล่าวหา
ประเด็นสาคัญ
กรรมการจะอ้างว่าไม่มหี น้าที่
และได้มกี ารรับผิดชอบทางแพ่ง
เพื่อให้พน้ จากความรับผิดทาง
อาญาไม่ได้

โจทก์กล่าวหาว่า บริษทั และกรรมการ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ งุ่ คุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน
เป็นการกระทาโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง
มูลคดี
กรรมการรูอ้ ยูแ่ ล้วว่ารถบรรทุกทีข่ ายให้แก่บริษทั นัน้ ไม่สามารถนามาใช้บรรทุกก๊าซส่งให้ลกู ค้าได้
ข้อโต้แย้ง
กรรมการไม่ได้เป็นผูข้ บั รถขนก๊าซ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารหรือมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ อีกทัง้ ยัง
ได้รบั ผิดชอบทางแพ่งแล้ว ดังนัน้ จึงไม่ควรต้องรับผิดทางอาญาอีก

คาพิ พากษา
กรรมการต้องร่วมรับผิดฐานทาให้คนตายโดยประมาทเพราะเหตุมาจากการไม่ใช้ความระมัดระวังของ
กรรมการ ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องและไม่แก้ไขรถยนต์ทใ่ี ช้ประกอบกิจการ (พิพากษาให้จาคุก
2 ปี และปรับ 2 หมืน่ บาท แต่โทษจาคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อน)
© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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กรณี ศึกษา : คดีลิขสิทธ์ ิ (ฎ. 5410/2546)
ข้อกล่าวหา

ประเด็นสาคัญ

ความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์ มี
เจตนารมณ์ให้ลงโทษกรรมการ
หรือผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคลด้วย
โดยให้ถอื ว่าบุคคลดังกล่าวและ
นิตบิ ุคคลเป็นตัวการด้วยกันตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83 แต่ความเป็นนิตบิ ุคคลนัน้
เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจาก
กรรมการ การทีโ่ จทก์รอ้ งทุกข์
ให้ดาเนินคดีต่อบริษทั อย่างเดียว
โดยไม่ได้รอ้ งทุกข์ให้ดาเนินคดี
แก่กรรมการ จึงถือไม่ได้ว่ามีการ
ร้องทุกข์ให้ดาเนินคดีแก่
กรรมการด้วย
© 2017 Baker & McKenzie Ltd.

โจทก์กล่าวหาว่า จาเลยซึง่ เป็นกรรมการผูม้ อี านาจทาการแทนของ บริษทั ก. และบริษทั ก. ได้ทาการ
คัดลอก เลียนแบบ ทาสาเนา บันทึกภาพจากสาเนาภาพวาดทีผ่ เู้ สียหายเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ และนาไปใช้
เพื่อการค้า โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ สียหาย

มูลคดี
กรรมการและบริษทั ก. ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ ์ในงานศิลปกรรมภาพพิมพ์ของโจทก์โดยทาซ้าเพื่อการค้า

ข้อโต้แย้ง
กรรมการและบริษทั ก. ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ ์ตามฟ้องแต่โจทก์รว่ มมิได้รอ้ งทุกข์ให้ดาเนินคดีแก่กรรมการ
ภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีร่ เู้ รือ่ งความผิดและรูต้ วั ผูก้ ระทาผิด คดีโจทก์ทเ่ี กีย่ วกับกรรมการจึงขาดอายุ
ความ
คาพิ พากษา
ความเป็นนิตบิ ุคคลของบริษทั ก. จาเลยที่ 1 เป็นส่วนต่างหากจากความเป็ นบุคคลของจาเลยที่ 2 ทีม่ ฐี านะ
เป็นกรรมการ แม้ว่าพ.ร.บ. ลิขสิทธิ ์ จะบัญญัตใิ ห้ถอื ว่าจาเลยที่ 2 ร่วมกระทาความผิดกับนิตบิ ุคคลจาเลยที่
1 ด้วยก็ตาม แต่ในขณะทีไ่ ปร้องทุกข์ดงั กล่าวโจทก์รว่ มไม่ได้รอ้ งทุกข์ให้ดาเนินคดีแก่จาเลยที่ 2 ด้วย คดี
โจทก์ทเ่ี กีย่ วกับจาเลยที่ 2 จึงขาดอายุความ (พิพากษายกฟ้องส่วนทีเ่ กีย่ วกับจาเลยที2่ )
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กรณี ศึกษา : คดีลิขสิทธ์ ิ (ฎ. 5410/2546) (ต่อ)
มาตรา 74 พ.ร.บ. ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
(เดิ ม)

มาตรา 74 พ.ร.บ. ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537
(ที่ได้รบั การแก้ไขเพิ่ มเติ ม)

เปรียบเทียบ
ข้อกาหนด

“ในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้ถอื ว่ากรรมการหรือผูจ้ ดั การทุกคนของนิตบิ ุคคลนัน้ เป็นผู้
ร่วมกระทาผิดกับนิตบิ ุคคลนัน้ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่าการ
กระทาของนิตบิ ุคคลนัน้ ได้กระทาโดยตนมิได้รเู้ ห็นหรือ
ยินยอมด้วย”

“ในกรณีทผ่ี กู้ ระทาความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทา
ความผิดของนิตบิ ุคคลนัน้ เกิดจากการสังการหรื
่
อการกระทา
ของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบใน
การดาเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ หรือในกรณีทบ่ี ุคคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสังการหรื
่
อกระทาการและละเว้นไม่สงั ่
การหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้นิตบิ ุคคลนัน้
กระทาความผิด ผูน้ นั ้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับ
ความผิดนัน้ ๆ ด้วย”

เปรียบเทียบ
ภาระการพิ สจู น์

ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลมีภาระหน้าทีใ่ นการพิสจู น์ความบริสุทธิ ์
ของตน

โจทก์มภี าระหน้าทีใ่ นพิสูจน์ว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลต้องรับผิด

หัวข้อ

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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3

คาแนะนาสาหรับกรรมการและผูแ้ ทนนิติ
บุคคล

คาแนะนาสาหรับกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล

1. นิติบคุ คลควรมีข้อบังคับหรือระเบียบภายในที่ชดั เจนว่าการดาเนินการต่าง ๆ
ต้องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึง พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คล ด้วย

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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คาแนะนาสาหรับกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล (ต่อ)

2. นิติบคุ คลควรมีข้อบังคับหรือระเบียบภายในแบ่งแยกหน้ าที่ภายในบริษทั ให้
ชัดเจนทัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารว่าผูใ้ ดมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในด้านใดบ้าง

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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คาแนะนาสาหรับกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล (ต่อ)

3. กรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คลควรจะปฏิบตั ิ หน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและ
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริต รักษาผลประโยชน์ ของนิติบคุ คลและ
ผูถ้ ือหุ้นทุกคนได้เท่าเทียมกัน ปฏิบตั ิ ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นและ
มติกรรมการอยู่เสมอ

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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คาแนะนาสาหรับกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล (ต่อ)

4. การตัดสินใจของกรรมการและผูแ้ ทนนิติบคุ คล ควรตัดสินใจบนพืน้ ฐานของ
ข้อเท็จจริง ข้อมูล และข้อกฎหมายที่เพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ตามหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Business Judgment Rule) เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนได้ปฎิบตั ิ หน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบและความระมัดระวังแล้วและเพื่อเป็ นภูมิค้มุ กันให้หลุดพ้นจากความ
รับผิดในความผิดที่ต้องการเจตนาพิเศษ

© 2017 Baker & McKenzie Ltd.
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บทสรุป

ถ้าทุกท่านสามารถปฏิบตั ิ ตามข้อเสนอแนะข้างต้นได้ ความรับผิดชอบทางอาญา
ของกรรมการก็จะลดน้ อยลง ซึ่งท่านที่เข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั และบริหาร
กิจการอย่างมีธรรมาภิบาลไม่ต้องกลัวความรับผิดทางอาญาจนเกินเหตุ
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