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บทค ดั ย่อ
กรรมการบริษัทจากั ดมีบทบาทสาคัญในการบริหารกิจ การของบริ ษัทจากั ดแทนผู้ถื อหุ้ น แต่ในขณะเดี ย วกั น
กรรมการอาจทาให้บริษัทจากัดได้รับความเสียหายได้ เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทได้จึงมีความเสี่ยงที่กรรมการจะนาข้อมูลของบริษัทไปใช้ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องนาหลัก
กฎหมายทั่วไปว่าด้วย “หน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ” มาใช้กาหนดหน้าที่ต่าง ๆของกรรมการไว้เพื่อคุ้มครองบริ ษั ท
จากัดเป็นสาคัญ โดยกรรมการจะต้องจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อบริษัทจากัด ไม่นาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ อื่น แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ กาหนดหน้า ที่ดัง กล่า วของกรรมการ โดยห้ า ม
กรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด ซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ
22 หุ้นส่วนและบริษัท หมวด 4 บริษัทจากัด ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจากัด แต่จากการศึกษายังคงพบข้อบกพร่ อ งบาง
ประการของกฎหมายว่าด้วยการห้ามกรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด ซึ่งมีบทบัญญัติบางตอนที่ไม่ชัดเจนในหน้าที่ของ
กรรมการบางประการจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย และมีข้อเท็จจริงบางเรื่องที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไ ม่
ครอบคลุมถึงซึ่งอาจทาให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายยังไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปราบปรามการกระทาผิดของกรรมการได้ ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาเรื่อง ปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามมิให้กรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด มีประเด็นปัญหากฎหมาย 5 ประการ ดังนี้
1. ปัญหากรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดีย วกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทจากัด
2. ปัญหากรรมการประกอบกิจการไปเพื่อประโยชน์แก่บริษัทจากัด แต่การประกอบกิจการนั้นกลับเข้าลักษณะที่
กฎหมายกาหนดว่าเป็นการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด
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3. ปัญหาศาลไม่มีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด
4. ปัญหาบริษัทจากัดไม่มีสิทธิเรียกเอากาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด
5. ปัญหาไม่มีกฎหมายกาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการ
ค าสาค ญ
ั
หน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ, กรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด, หน้าที่ของอดีตกรรมการ, ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ABSTRACT
Directors of limited companies play significant roles in managing company affairs on behalf of
shareholders, but may at the same time cause damage to limited companies by having access to
information related to company business opportunities; a risk exists of directors using company
information for trade competition with a limited company. So directors are obliged to have fiduciary
duties. Directors must be loyal and honest to the limited company. Thailand has a law stipulating such
duties of directors, prohibiting them from competitive trading with a limited company as stipulated in
Book Three of the Thailand Civil and Commercial Code (CCC) on Specific Contracts, Title 22 Partner and
Company, Category 4 Limited Company, Part 3 on How to Manage the Company. Yet this research found
some defects in the law on prohibiting directors from competitive trading with a limited company. Some
provisions are unclear about duties of certain directors, which may cause problems in interpretation and
some situations are not covered by the law does not cover, creating a potential legal gap. In addition,
legal sanctions are inadequate to deter directorial wrongdoing. Five legal issues exist:
1. Problems of directors becoming directors of other companies operating businesses of the
same nature and in competition with the business of a limited company.
2. Problems with directors operating for the benefit of limited companies but the business
operation is of a kind specified by law as trading competitively with limited companies.
3. Problems with courts lacking power to grant injunctions against the director trading
competitively with limited companies.
4. Problems with limited companies lacking the right to claim all profits that directors earn from
trading competitively with limited companies.
5. Problems with no law existing to stipulate duties of former directors.
Keywords
Fiduciary duties, Director trading competitively, Duties of former directors, Conflict of interest
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บทน า
บริษัทจากัดเป็นเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นมาเท่านั้น ไม่มีมันสมอง ไม่มีอวัยวะเหมือนอย่างบุคคลธรรมดา
ไม่สามารถทานิติกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาดาเนินกิจการของบริ ษั ท
แทน ซึ่งก็คือ กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะทาการลงมติเพื่อเลือกกรรมการที่ตนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อได้ตัวบุคคลที่
จะเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว กรรมการก็จะต้องบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทและให้ มี
ผลประกอบการที่ดี ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นที่จะต้องแสดงข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ ท ราบ
เพื่อให้กรรมการนาไปใช้ในการประกอบธุรกิ จของบริษั ท แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ กรรมการจะไม่ ซื่ อ สั ตย์ ต่ อ
บริษัทโดยการนาข้อมูลที่ เป็นโอกาสทางธุร กิจของบริ ษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิ ควรได้โ ดยชอบเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้1 ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีกฎหมายที่กาหนดหน้าที่ของ
กรรมการเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบั ติหน้ าที่ โดยในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ไ ด้มีการนาหลั กกฎหมาย
ทั่วไปว่าด้วย “หน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ” ซึ่งเป็นหลักที่ได้พัฒนาขึ้นจากความสัมพันธ์ตามหลักกฎหมายทรั ส ต์ ม า
ใช้กับกรรมการเพื่อกาหนดหน้าที่ต่าง ๆ ของกรรมการ2 โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องดาเนินกิจการเพื่อประโยชน์สู ง สุ ดของ
บริษัท โดยใช้ความสามารถประกอบด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริ ต กรรมการจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ อ าจ
ทาให้ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท เช่น กรรมการจะต้องไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท หรือน าข้ อ มู ล
ต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น กรรมการจะต้องไม่ค้าขายแข่งกับบริษัท ฯลฯ ในกรณีที่กรรมการ
ฝ่าฝืนต่อหน้าที่ สภาพบังคับทางกฎหมาย (sanction) ก็จะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปราบปรามการกระทาผิดของ
กรรมการได้ (inadequate deterrence)
นอกจากนี้ เมื่อกรรมการได้พ้นจากการดารงตาแหน่งไปแล้ว อดีตกรรมการผู้นั้นอาจนาข้อมูลที่เป็นโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทจากัดที่ได้ล่วงรู้มาในขณะที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการไปใช้ในการค้าขายแข่งกับบริ ษัทจากั ดได้ เพราะ
ความรู้ในเรื่องข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไม่ได้ระงับสิ้นไปพร้อมกับการหลุดพ้นจากการดารงตาแหน่งแต่อย่า ง
ใด ดังนั้น กฎหมายในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ จึงได้กาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการไว้เพื่อป้อ งกั น มิ ใ ห้
เกิดความเสียหายแก่บริษัทจากัดที่อดีตกรรมการผู้นั้นเคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
จากการศึกษาพบว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการห้ามมิให้กรรมการค้าขายแข่งกับบริ ษั ท จ า กั ด
ยังมีข้อบกพร่องต่อการคุ้มครองบริษัทจากัด โดยมีประเด็นปัญหากฎหมายทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้
ปัญ หาประการที่ 1 ปัญ หากรรมการเข ้าเป็นกรรมการของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่าง
เดีย วกัน และเป็นการแข ง่ ข ันกับกิจการข องบริษ ัท จากัด (บริษัทคู่แข่ง) ปัญหานี้เกิดจากความไม่ชัดเจนแน่นอนของ
มาตรา 1168 วรรคสาม ที่ไม่ได้ห้ามกรรมการบริษัทจากัดเข้าเป็น กรรมการในบริ ษัทอื่ นซึ่งประกอบกิจการมี ส ภาพเป็ น
1

สหธน รัตนไพจิตร, กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษทั (พิมพ์ค รัง้ ที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญ ญูชน 2558)

369-370.
2

จุ ม พล แดงสกุล, ‘การนาหลักกฎหมายว่าด้ว ยความสัม พั นธ์ใ นลั กษณะ Fiduciary มาใช้ บัง คับในประเทศไทย’
(วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551) 1-2.
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อย่างเดียวกันและแข่งขัน กับ กิจ การของบริ ษัท จากัดไว้โดยตรง เมื่อพิจารณากฎหมายบริ ษัทมหาชน จ า กั ด แล้ วพบว่ า
กฎหมายบริษ ั ทมหาชนจ ากัดได้ก าหนดไว้โดยตรงว่ า ห้ า มมิ ให้ ก รรมการ บริษ ัท มหาชนจ ากั ด เข้า เป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือ บริ ษัท อื่นที่ ประกอบกิจ การอั นมีสภาพเป็น อย่างเดีย วกัน และเป็นการแข่งขันกั บ กิ จกา รของบริ ษั ท
มหาชนจากัด3 กรณีจึงทาให้เกิดข้อสงสัยว่า การที่กฎหมายของทั้งสองเรื่องบัญญัติหน้าที่ของกรรมการไว้แตกต่างกันเช่นนี้
จะถื อ ได้ หรือ ไม่ ว่ าเป็ นกรณี ท ี่ กฎหมายในเรื่ อ งหนึ่ งอนุ ญาตให้ท าได้ ส่ ว นกฎหมายอี กเรื ่อ งหนึ ่งไม่ อ นุ ญาตให้ท าได้
เพราะฉะนั้น จึงทาให้เกิดปัญหาการตีความว่า กรรมการบริษัทจากัดมีสิท ธิเข้าเป็นกรรมการของบริ ษัท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทจากัดได้หรือไม่
ปัญ หาประการที่ 2 ปัญหากรรมการประกอบกิจการไปเพือ่ ประโยชน์แก่บริษ ัทจากัด แต่การประกอบกิจการ
นั้น กลับเข ้าลักษณะทีก่ ฎหมายกาหนดว่าเป็นการค ้าขายแข ่งกับบริษ ัท ปัญหานี้เกิดจากกฎหมายไม่ได้กาหนดข้อยกเว้น
ที่ไม่ถือว่าเป็นการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดไว้เลย คงกาหนดแต่เพียงเรื่องกรรมการได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ผู้
ถือหุ้นในอันที่จะค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมการทาเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น4 ดังนั้น จึงทาให้เกิ ด
ปัญหาว่า กรณีที่กรรมการประกอบกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทจากัดเป็นสาคัญ แต่การประกอบกิจการนั้นกลับมี
ที่มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัท กรณีเช่นนี้จะถือว่ากรรมการฝ่าฝืนหรือละเมิ ดต่ อ
หน้าที่โดยการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดเสมอไปหรือไม่
การประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีกลยุทธ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในการประกอบ
ธุรกิจ นั่นก็คือ การครอบงากิจการ (Takeover) โดยเป็นการเข้าไปอาศัยโอกาสซื้อหุ้ นเพื่อครอบงากิจ การของผู้ อื่ น ที่ ไ ด้
ดาเนินกิจการอยู่แล้ว เพื่อให้มีจานวนเพียงพอที่จะเข้าไปบริหารกิจการนั้น โดยหวังที่จะควบคุมกิจการของบริษัทดังกล่ า ว
การเข้าครอบงากิจการเป็นกรณีที่ บริษั ทหนึ่ง ต้องการเข้ าดาเนินกิ จการของอีก บริษั ทหนึ่งโดยไม่ประสง ค์ ที่ จ ะ ควบเป็ น
บริษัทเดียวกัน และไม่มีการเลิกกิจการต่อกัน โดยถ้าบริษัทที่ประสงค์จะควบคุ มกิจการของบริษัทเป้าหมายสามารถเข้า ไป
ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเป้าหมายได้แล้ว กรรมการของบริษัทที่ประสงค์จะควบคุมกิจการของบริษัทอื่นนั้นก็จะกลายเป็น
ผู้บริหารงานของบริษัทเป้าหมายซึ่งมีผลทาให้บริษัททั้งสองมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และอยู่ภายใต้การบริหารของคณะ
บุคคลเดียวกัน แม้ว่าจะมีสภาพนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันและดาเนิน กิจการเป็นอิส ระจากกัน ก็ตาม 5 นอกจากนี้ การ
ครอบงากิจการอาจจะเป็น การซื้อ กิจ การของบริษัท ที่มีสภาพเป็นอย่างเดี ยวกัน และเป็นการแข่งขันซึ่ง กั น และกั น ก็ ไ ด้
เนื่องจากมีประโยชน์ในการลดคู่แข่งทางการค้า หรือเป็นการขยายกิจการโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์6

3

พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 วรรคหนึง่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168 วรรคสาม ตอนท้าย
5
ตรีขวัญ บุนนาค, ‘Merge & Acquisitions’ ในการประชุมทางวิชาการ เรือ่ ง Merge & Acquisitions ครัง้ ที่ 32, จัด
โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537.
6
ปิ่นอนงค์ พืชมงคล, ‘ปัญ หากฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในการประกอบธุรกิจ ’ (วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2559) 14.
4
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หากกรรมการดาเนินการให้บริษัทจากัดเข้าครอบงากิจการของบริษัทอื่นที่มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็ น การ
แข่งขันกับการค้าขายของบริษัทจากัด และเมื่อสามารถครอบงากิจการได้แล้ว กรรมการจะเข้าไปดาเนินกิจการของบริษั ท
ที่ถูกครอบงากิจการ กรณีนี้จะถือว่ากรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดโดยประกอบการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็นอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทจากัด โดยทาเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่นหรือไม่
ปัญ หาประการที่ 3 ปัญหาศาลไม่มอี านาจสั่งให้กรรมการยุต กิ ารค ้าขายแข ่งกับบริษทั จากัด ปัญหานี้เกิดจาก
กฎหมายบริษัทจากัดไม่ได้บัญญัติให้บริษัทจากัดมีสิทธิที่จะขอให้ศาลสั่งให้กรรมการยุ ติการค้าขายแข่งกับบริ ษั ท จ ากั ดไว้
โดยตรง โดยบัญญัติให้สิทธิแก่บริ ษัทจากั ดที่จะร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนจากกรรมการเท่านั้ น7 นอกจากนี้ ยั ง มี คา
พิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัย ว่าศาลไม่มีอานาจสั่งให้ผู้เ ป็นหุ้น ส่วนผู้จัดการยุติการค้า ขายแข่งกับ ห้ า งหุ้ น ส่ วนจ า กั ดไ ด้
เพราะกฎหมายห้างหุ้นส่วนจากัดไม่ได้ให้อานาจศาลในการมีคาสั่งดังกล่าวไว้โดยตรง8 ถึงแม้ว่าคาพิพากษาดังกล่าวจะเป็น
เรื่องหุ้นส่วนผู้จัดการค้าขายแข่ง กับห้ างหุ้นส่ วนจ ากั ด แต่ก็อาจนามาใช้เทียบเคียงกันได้ เพราะลักษณะของเรื่ อ งและ
กฎหมายของทั้งสองเรื่องมีความใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ กฎหมายบริษัทจากัดก็ไม่ ได้บัญญัติให้ศาลมีอานาจในการสั่งให้
กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดไว้โดยตรงเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของกรรมการที่จะไม่ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดนั้นมีลักษณะเป็นหนี้งดเว้นกระทาการ ซึ่ง
เป็นหนี้ที่เกิดจากกฎหมาย ถ้ากรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด บริษัทจากัดในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้น่าจะมีสิทธิขอให้ศาล
สั่งยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดได้อยู่แล้วตามกฎหมายลักษณะหนี้ โดยไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายบริษัทจากัดบัญญัติไว้
โดยตรงอีกชั้นหนึ่ง9 ดังนั้น การที่ศาลตีความถึง อานาจของศาลว่า ศาลไม่มีอานาจสั่งให้ยุ ติการค้าขายแข่ ง นั้ น ชอบด้ วย
กฎหมายหรือไม่
ปัญ หาประการ 4 ปัญ หาบริษ ัทจากัดไม่มสี ทิ ธ เิ รียกเอากาไรทีก่ รรมการหาได้ท ั้งหมดจากการค ้าขายแข ่งกับ
บริษ ัท ปัญหานี้เกิดจากกฎหมายบริษัทจากัดไม่ได้ให้สิทธิแก่บริษัทจากั ดที่จะเรียกเอากาไรที่กรรมการหาได้ ทั้ ง หมดจา ก
การค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด คงให้บริษัทจากัดมีสิทธิที่จะเรียกเอาสินไหมทดแทนจากกรรมการเท่านั้น10 เมื่อพิจารณา
กฎหมายห้างหุ้นส่วนสามัญ และกฎหมายห้างหุ้นส่วนจากัดแล้ว เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวให้สิทธิแก่ห้างหุ้นส่วนที่ จ ะเรี ย ก
เอากาไรทั้งหมดที่ผู้ค้าขายแข่งกับห้างฯได้มา11
การที่กฎหมายบริษัทจากัดไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทจากัดที่จะเรียกเอาผลกาไรที่กรรมการหาได้ทั้ง หมดจาก
การค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดนั้นเท่า กับว่ ากรรมการมี สิทธิไ ด้รับ กาไรที่เ กิ ดจากการกระทาผิดต่ อหน้าที่ ดังนั้ น จึ ง เกิ ด
ปัญหาว่า การที่กรรมการมีสิทธิได้รับกาไรดังกล่า วจะสอดคล้ องกับ วั ตถุประสงค์ข องกฎหมายที่ไม่ต้องการให้ กรรม การ

7

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง.
8
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8532/2559 (deka.supremecourt.or.th).
9
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 และมาตรา 213 วรรคสาม.
10
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง.
11
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1038 วรรคสอง มาตรา 1067 วรรคหนึง่ และมาตรา 1080.
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ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดหรือไม่ และบริษัทจากัดควรที่จะมีสิทธิเรียกเอากาไรที่ กรรมการหาได้ทั้งหมดจา กการค้ า ขาย
แข่งกับบริษัทจากัดหรือไม่
ปัญ หาประการที่ 5 ปัญหาไม่มกี ฎหมายกาหนดหน้าทีข่ องอดีตกรรมการ ปัญหานี้เกิดจากกฎหมายบริษัทจากัด
ไม่ได้กาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการไว้เลย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่อดีตกรรมการนาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริ ษั ท
จากัดซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในขณะที่ยังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอยู่นั้นไปใช้ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดเพื่อประโยชน์ส าหรั บ
ตนเองหรือผู้อื่น กรณีจะเป็นปัญหาว่า อดีตกรรมการผู้นั้นจะมีความรับผิดใดๆต่อบริษัทจากัดหรือไม่
ในบางกรณีอาจมีข้อบังคับของบริษัทจากัด หรือมีข้อตกลงระหว่างกรรมการและบริษั ทกาหนดหน้ า ที่ ข องอดี ต
กรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีเช่นนี้ก็จะไม่เกิดเป็นปัญหากฎหมายแต่อ ย่างใด แต่จะเกิดเป็นปัญหาก็ ต่ อเมื่ อ ไม่ มี
ข้อบังคับของบริษั ทจากั ดก าหนดไว้โดยชั ดแจ้ง นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่กรรมการบริษั ทจากั ดไม่ สุ จ ริ ตพยา ยามที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการลาออกจากตาแหน่ง กรรมการเพื่อ ที่จะนาข้ อมูลที่เป็นโอกาสทางธุร กิจของบริ ษั ท จ า กั ด ไปใช้
ดังเช่นที่ได้เคยเกิดเป็นคดีขึ้นในประเทศญี่ปุ่น12 กรณีจะเป็นปัญหาว่า อดีตกรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดต่อบริ ษั ท จ ากั ด
หรือไม่
1. บททั่วไปว่าด้ว ยหน้าทีข่ องกรรมการบริษ ัทจากัด
1.1 หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วย “หน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ (Fiduciary Duties)”
ศาลสูงในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ไ ด้ส ร้างหลัก การที่ใช้ในการควบคุมทรั สตี (Trustee) เพื่ อ
ให้ทรัสตีปฏิบัติหน้าที่ของตนในการดูแลทรัพย์สิน ของผู้รับ ประโยชน์ให้สาเร็จ ลุล่วงไปได้ ด้วยดี และเพื่อ คุ้มครองสิ ทธิ ข อง
ผู้รับประโยชน์มิให้เกิดความเสียหาย เพราะทรัสตีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้จัดการทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์มีอิสระ
ที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรก็ได้ ด้วยความเป็นอิสระของทรัสตี นี้เองจึงทาให้ อยู่ในลั กษณะที่อาจ ก่ อ ให้ เ กิ ด คาม
เสียหายแก่ผู้รับประโยชน์ได้โดยง่าย
หลักการปฏิบัติห น้าที่ ข องผู้ ที่ได้ รับ ความไว้ว างใจนั้น ศาลสูงได้อาศัยหลัก อิ ควิตี้ (Equity) ในการสร้ า งหลั ก
กฎหมายดังกล่าว โดยคานึงถึงผล 2 ประการ13 ดังนี้
(1) หลักกฎหมายที่สร้างขึ้นจะต้องไม่เป็นการจากัดอานาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของทรัสตี เพราะทรัส ตี
ควรที่จะมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพย์สินภายในทรัสตีนั้นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์เอง
(2) หลักกฎหมายที่สร้างขึ้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์เป็นสาคัญ โดยควบคุมให้ทรัสตี
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะเรื่องการใช้อานาจของทรัสตีเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบเพื่อประโยชน์
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น

12

Sekisui jushi kyappu ai shissutemu, K.K. v. K.K. A no [ 1 8 75] Hanri jiho 19 (Tokyo High Ct. June 24,

13

จุมพล แดงสกุล (เชิง อรรถที่ 2) 12-13.

2004)
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การคานึงถึงผลดังกล่าว จึงทาให้เกิดหลักปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ดังนี้
(1) ทรัสตีจะต้องไม่กระทาการใดๆ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นการขัดกับ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นทรัสตี
(2) ห้ามทรัสตีรับผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากบุคคลที่สามเนื่องจากการที่ตนเป็นทรัสตี ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะอยู่
ในรูปแบบของเงินหรือไม่ก็ตาม ดังที่ศาลได้วินิจฉัยไว้ในคดี Re Macadam14
(3) ห้ามทรัสตีกระทาการใดที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับผู้รับประโยชน์โดยเด็ดขาด เพราะการกระทาดังกล่ า ว
ทาให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตได้ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้ในคดี Re Thomson15
1.2 หน้าที่ของกรรมการบริษัทจากัด
เนื่องจากกรรมการบริษัทจากัดมีฐานะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกับทรัสตี ดังนั้น ศาลในประเทศที่ ใ ช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์จึงได้นาหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้ วย “หน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ” มาใช้กับกรรมการ
บริษัทจากัดเพื่อกาหนดหน้าที่ต่างๆของกรรมการด้วย ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทจากัดและผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท
ดังกล่าวเป็นสาคัญ กรรมการจึงมีหน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ดังนี้
1.2.1 หลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและฝีมื อ หากกรรมการใช้ฝีมือในระดับที่ต่ ากว่ า มาตรฐาน
ทั่วไปและมีความเสียหายเกิดขึ้น กรรมการผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบริษัทจากัดและถือได้ว่ากรรมการผู้นั้นขาดคุณสมบั ติข อง
การเป็นกรรมการ16
หน้าที่ของกรรมการตามข้อนี้ ก่อให้เกิด“หลักการตัดสินในทางธุรกิจ (Business Judgement Rule หรือ BJR)”
เพื่อนามาใช้ประกอบในการตัดสินใจว่า การบริหารงานและการดาเนินกิจ การของบริ ษัทโดยกรรมการนั้น กรรมการได้
กระทาไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังหรือไม่ โดยหลักการตัดสินใจทางธุรกิจนั้น ได้แก่ 17
(1) กรรมการจะต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจนั้น
(2) กรรมการต้องเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า ตนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจทางธุรกิจในครั้งนั้ น
(3) กรรมการต้องเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่า การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยแท้

14

Re Macadam (1946) Ch.73 อ้างถึงใน นาฏยา นมะหุต , ‘ปัญ หาการบังคับใช้พระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญ ญา พ.ศ. 2551: ศึกษากรณีการซื้อขายอสัง หาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ’ (วิทยานิพนธ์ นิต ิศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2559) 23-24.
15
Re Thomson [1930] 1 CH 203 cited in Dominique Le Miere, ‘Can Directors Compete with the
Company?’ (The University of Western Australia Law Review 42) 98.
16
โสภณ รัต นากร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หุ้นส่วนบริษัท, (พิมพ์ค รัง้ ที่ 13, กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์นิตบิ รรณการ 2556) 408.
17
ทิพย์ชนก รัต โนสถ, กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท (พิมพ์ค รั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์เดือนตุลา
2550) 311-317.
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หากกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการตัดสินใจทางธุร กิจครบถ้วนแล้ว กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดในความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นจากการบริหารงานและการดาเนินกิจการของบริษัท เพราะถือว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังแล้ว
ซึ่งกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า หลักนี้เป็น “เกราะป้องกัน (safe harbor)” เพราะเป็นการคุ้มครองการตัดสินใจของกรรมการ
โดยไม่ต้องรับผิดในผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการที่ตนดาเนินกิจการของบริษัทไปโดยระมัดระวังรอบคอบแล้ ว18
สาหรับประเทศไทยนั้ นก็มี กฎหมายที่ กาหนดให้ก รรมการปฏิ บัติหน้า ที่ด้วยความระมั ดระวัง เช่ น กั น 19 ซึ่ ง ได้
กาหนดว่า “ในอันที่จะประกอบกิจ การของบริ ษัท นั้น กรรมการต้องใช้ความเอื้อ เฟื้อ สอดส่ อง อย่ างบุ คคลค้ าขายผู้
ประกอบด้วยความระมัดระวัง ” ดังนั้น ในการบริหารงานของบริษัทจากัด กรรมการจะต้องบริหารงานตามแบบอย่างของ
นักธุรกิจ มิใช่อย่างชาวบ้านหรือบุคคลธรรมดา โดยกรรมการจะต้องใช้ความรอบคอบระมั ดระวัง ไม่กระทาการใดโดย
ประมาทเลินเล่ออันทาให้บริษัทได้รับความเสี ยหาย แต่อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า กรรมการจะตัดสินใจผิ ดพลาด
ไม่ได้เลย เพราะการค้าย่อมมีการคาดการณ์ผิดพลาดได้ ถ้าหากกรรมการได้วินิจฉัยปัญหาด้วยความรอบคอบระมั ดระวั ง
และซื่อสัตย์สุจริตแล้ว หากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพราะเหตุอื่นที่ไม่อาจคาดหมายได้ บริษัท จากัดก็จะเอาผิดกับกรรมการ
ไม่ได้ เพราะกรรมการมิใช่ผู้รับประกันว่าความเสียหายจะไม่เกิ ดขึ้นกับบริษัท20
1.2.2 หลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
กรรมการจะต้องดาเนินกิจการของบริษัทโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชอบ (Proper purpose) จงรักภักดีต่อบริษัท จ ากั ด
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (No-conflict Rule) กรรมการจะต้องไม่นาข้อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการจะต้องไม่ค้าขายแข่งกับบริษัท ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ
จะต้องไม่ทาธุรกรรมกับบริษัท (Self-dealing)
หน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ประกอบด้วยหน้าที่หลายประการ เช่น21
(1) ไม่ค้าขายแข่งกับบริษัท
(2) ไม่แย่งโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
(3) หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท
(4) ไม่ใช้ความลับของบริษัทค้าหุ้นโดยไม่เป็นธรรม (Insider Trading)
(5) ไม่กดขี่ผู้ถือหุ้นส่วน
(6) หน้าที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายอานาจในการควบคุมบริษัท

18

เพิ่ง อ้าง.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168 วรรคหนึ่ง.
20
โสภณ รัตนากร (เชิง อรรถที่ 16) 412.
21
เพิ่ง อ้าง 412.
19

วารสารบัณฑิตศึกษานิตศิ าสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ความขั ดแย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นั ้ น Black’s law Dictionary ได้ ใ ห้ความหมายไว้ว่า
“ความขั ดแย้ ง ระหว่ างผลประโยชน์ส ่ วนตัว กับ ผลประโยชน์ ของส่ว นรวม หรื อ ขัดแย้ งกับ หน้า ที ่ข องผู ้ท ี ่ได้ รั บความ
ไว้วางใจ”22
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้23
(1) ผลประโยชน์ขัดกันโดยตรง (Direct interest) โดยเกิดขึ้นเมื่อกรรมการและบริ ษั ทเป็ นคู่ สัญญ า กั น เช่ น
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกรรมการและบริ ษัท สัญญาที่บริษัทให้กรรมการกู่ยืมเงินของบริ ษัท , สัญญาให้ บ ริ ก าร
อย่างเช่นบริการให้คาปรึกษาทางกฎมาย ฯลฯ การที่กรรมการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันกับบริษัทย่อมก่อให้เกิดความกัง วล
ว่าสัญญานั้นจะไม่ได้ทาเพื่อประโยชน์สูงสูดของบริษัท
(2) ผลประโยชน์ขัดกันทางอ้อม (Indirect interest) ความเสี่ยงที่กรรมการจะหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัท
สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่ากรรมการจะไม่ได้เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับบริษัท ถ้าหากว่าสัญญานั้นเป็นการทาขึ้นระหว่างบริ ษั ท
กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เ กี่ย วโยงกั บกรรมการ หรือกับบริษัทซึ่งกรรมการเป็ นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือการที่ ก รรมกา รเป็ น
กรรมการของทั้งสองบริษัท (Interlocking directors)
ส่วนประเทศไทยนั้นก็มีกฎหมายที่กาหนดหน้า ที่ข องกรรมการที่จะต้ องปฏิ บัติห น้าที่ ด้วยความ ซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต
เช่นกัน ซึ่งนั่นก็คือหน้าที่ไม่ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด โดยสืบเนื่องมาจากหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ24
(1) หลักความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวคือ กรรมการจะต้องกระทาการใดๆโดยอาศัยความสุจริตเป็นที่ตั้ง
(2) หลักการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การที่บุคคลหนึ่งได้เข้าเป็นตัวแทนของอี กบุ ค คล
หนึ่ง บุคคลที่เป็นตัวแทนนั้นมีหน้าที่ต้องปกปักรักษาผลประโยชน์ของตัวการให้ดีที่สุด การที่ตัวแทนไปทากิจการอันใดที่ มี
สภาพ เวลา และสถานที่ดุจเดียวกันกับกิจการของตัวการย่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ตัวแทนจะรักษาผลประโยชน์ของตนยิ่ ง
กว่าผลประโยชน์ของตัว การและจะไม่ปกปัก รัก ษาผลประโยชน์ข องตั วการ เพราะฉะนั้น จึงไม่เหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะ
อนุญาตให้ตัวแทนกระทาการดังกล่าวได้
กฎหมายบริษัทจากัดของต่างประเทศที่ผู้เขียนได้ทาการศึ กษาค้นคว้านั้นมีความแตกต่างกับกฎหมายไทยตรงที่
พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.2006 มาตรา 175 (1) 25 ของอังกฤษและพระราชบัญญัติบริษัท (บทที่ 50) มาตรา 157 (1)26

22

Bryan A. Garner, Black’s Law dictionary, 8th edition (St. Paul, MN : Thomson West, 2004) 1315.
ทิพย์ชนก รัตโนสถ (เชิง อรรถที่ 17) 316.
24
สหธน รัตนไพจิตร (เชิงอรรถที่ 1) 369.
25
Companies Act 2006 § 175 (1) Duty to avoid conflicts of interest
“(1) A director of a company must avoid a situation in which he has, or can have, a direct or indirect
interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interests of the company.”
26
Companies Act (Chapter 50) § 157 (1) As to the duty and liability of officers
“(1) A director shall at all times act honestly and use reasonable diligence in the discharge of the duties
of his office.”
23
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ของสิงคโปร์มิได้กาหนดไว้โดยตรงว่าห้ามกรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด แต่จะกาหนดในลักษณะกว้างๆว่า ห้ามมิให้
กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือห้ามกรรมการนาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น มิได้กาหนดเจาะจงลงไปว่า ห้ามกรรมการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดอย่างกฎหมายไทย
2. วิเคราะห์ปญ
ั หากฎหมาย
2.1 ปัญหากรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทจากัด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หน้าที่ ของกรรมการที่จะต้ องไม่ค้า ขายแข่งกับ บริ ษัทจากั ดนั้น สื บเนื่อ งมาจ ากหลั ก การ
สาคัญ 2 ประการ คือ (1) หลักความซื่อสัตย์สุ จริ ต และ (2) หลักการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาเหตุ ที่
กรรมการจะต้องไม่ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดก็เพราะว่า เมื่อบุคคลใดมีฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะต้องซึ่ง
สัตย์สุจริตและปกปักรักษาผลประโยชน์ของบุคคลนั้นให้ดีที่สุ ด หากยอมให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทคู่แข่ ง จะ
เรียกว่ากรรมการผู้นั้นปกปักรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจากัดให้ดีที่สุดไม่ได้ เพราะกรรมการอาจนาข้อมูลของบริษัท ไป
ใช้เพื่อประโยชน์แก่บริษัทคู่แข่งได้และถือได้ว่ากรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในประเทศอังกฤษเคยมีคดีที่ศาลตัดสิน ว่า กรรมการมีสิทธิที่จะเข้าเป็นกรรมการไปบริษัทคู่แข่งได้ แต่คาตั ดสิ น
ดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่า หากนาคาตัดสินในคดีดังกล่า วมาใช้ย่อมจะต้องก่อให้เกิดความเสี ย หาย
ต่ อ ระบบกฎหมายบริษ ั ทอั นเกี ่ย วกั บหน้ าที่ ข องผู ้ท ี่ ได้ร ับ ความไว้ว างใจ (corporate fiduciary law) เป็ นอย่ างมาก
คาตัดสินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แนวคิดทางกฎหมายให้ความสาคัญกับข้ อตกลงตามสัญญาเป็นอย่างมาก ดัง นั้ น
คาตัดสินดังกล่าวจึงปฏิเสธที่จะใช้หลักอิควิตี้ในการกาหนดหน้าที่ ของกรรมการโดยให้ ความสาคัญ กับข้อ ตกลงตามสั ญ ญา
มากกว่า ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ คาตัดสินดังกล่าวไม่เหมาะกับแนวคิดที่เปลี่ยนไป และกฎหมายบริษัทในปัจจุบันแล้ว27
เมื่อกรรมการเป็นผู้ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุร กิจตลอดจนนโยบายต่างๆของบริษัท จากั ดได้ จึ ง มี
ความเสี่ยงที่กรรมการจะนาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น 28 เพราะฉะนั้น การที่กรรมการเข้า
เป็นกรรมการของบริษัท คู่แ ข่ง โดยสภาพย่อมต้องถือว่า กรรมการมีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บริ ษั ทที่ ตน ดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการอยู่ก่อ น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่กรรมการจะนาข้ อมูลที่เ ป็นโอกาสทางธุร กิจของบริ ษั ท ไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ของบริษัทคู่แข่งได้ ทั้งนี้เพราะลักษณะของกิจการที่เหมือนกันและเป็นการแข่งขันกันของทั้งสองบริษัท จึงทาให้
ข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทนั้นมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน และหากบริษัทหนึ่งรู้ข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของอีกบริษัทหนึ่ง ก็ย่อมจะทาให้บริษัทนั้นเสียเปรียบในทางการค้าอย่างแน่นอน

27

London & Mashonaland Exploration Co Ltd v New Mashonaland Exploration Co Ltd [1891] WN 165
cited in Michael Christie, “The Director’s Fiduciary D uties Not to Compete,” The Modern Law Review 55, pp.506512 (1992).
28
ทิพย์ชนก รัตโนสถ (เชิง อรรถที่ 17) 121-122.17.
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า กรรมการไม่มีสิทธิเข้าเป็นกรรมการของบริษั ทคู่ แข่ง ได้ โดยถือเป็ น กรณี ที่ ก รรม การ
ประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้า ขายของบริ ษัทจากั ด โดยท าเพื่ อ
ประโยชน์ของผู้อื่น29 ซึ่งคาว่า “ประโยชน์ของผู้อื่น” หมายถึง ประโยชน์ของบริษัทคู่แข่งซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั่ น เอง
นอกจากนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่ า กรรมการไม่มีสิท ธิเ ข้าเป็น ที่ป รึ กษาของบริ ษัท คู่ แข่ง ด้ ว ย เพราะเป็ น กรณี ที่ กรรม การ
ประกอบการค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทอื่น เพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น (บริษัทคู่แข่ง) เช่นกัน เพราะการเข้าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทคู่แข่งนั้น กรรมการอาจนาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุ ร กิ จ
ของบริษัทที่ตนดารงตาแหน่งเป็นกรรมการไปใช้เ พื่อประโยชน์ ของบริ ษัท คู่แข่งได้ในฐานะที่ตนมีหน้า ที่ให้ คา ปรึ ก ษาแก่
บริษัทคู่แข่ง
บทความนี้ชี้ให้เห็นว่า กรรมการบริษัทจากัดซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รั บเลือ กจากผู้ ถือหุ้นให้ เข้ามาเป็น ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท
ต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นที่ไ ว้วางใจได้เป็น อย่างดี ดังนั้น เมื่อกรรมการบริษัททราบข้อ มู ล ต่ า งๆของ
บริษัท ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินอันมีมูลค่ามหาศาล การยอมให้ไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นอีกเช่นนี้ ย่อมทา
ให้กรรมการบริษัทอาจนาข้อมูลของบริษัทเดิมไปให้บริษัทอื่น ซึ่งมีการค้าขายอย่างเดียวกันย่อมเป็นการแข่งขันกันในทาง
ธุรกิจอย่างแน่นอน ปัญหานี้จึงมีเหตุอันสมควรที่จะต้องแก้ไขกฎหมายในลักษณะห้ามกรรมการบริษัทเดิมไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นดังที่ได้กล่าวมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่ต้องตีความอีก
2.2 ปัญหากรรมการประกอบกิจการเพื่อประโยชน์แก่บริษัทจากัด แต่การประกอบกิจการนั้นกลับเข้า ลั ก ษณะที่
กฎหมายกาหนดว่าเป็นการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลักปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประกอบด้วยหน้าที่ที่สาคัญ สองประการ คือ (1) หลักปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (2) หลักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากกรรมการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเพี ย ง
หน้าที่เดียว ย่อมต้องถือว่ากรรมการฝ่าฝืน ต่ อหน้าที่ และต้องรับ ผิดต่ อบริ ษัทจากัดในความเสียหายที่เ กิดขึ้ น แต่ ใ นทาง
กลับกัน หากกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองประการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แม้การปฏิบัติหน้าที่ นั้ น
จะทาให้บริษัทจากัดและผู้ถือหุ้นได้รับ ความเสียหาย กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดต่อบริ ษัทจากัด เพราะกรรมการมิ ใ ช่ ผู้ รั บ
ประกันว่าความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัท30
ดังนั้น กรณีปัญหาดังกล่าวจะต้องพิจารณาเสียก่อนว่า กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักปฏิบั ติห น้ า ที่
ทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้วหรือไม่ หาใช่ว่าเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการดังกล่าวเข้าลักษณะตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดว่าเป็นการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดแล้วจะต้องถือว่า กรรมการฝ่าฝืน ต่อหน้าที่โดยการค้าขายแข่งกับบริ ษั ท จ า กั ด
เสมอไปไม่

29

สหธน รัตนไพจิตร (เชิงอรรถที่ 1) 370.
30
ทิพย์ชนก รัตโนสถ (เชิง อรรถที่ 17) 319.
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ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศนั้น ผู้เขียนพบว่า ประเทศอังกฤษมี พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 มาตรา
175 (4) และประเทศสิงคโปร์มีพระราชบัญญั ติบ ริษั ท (บทที่ 50) มาตรา 156 (4) (b)32 ที่ได้กาหนดไว้ชัดเจนว่า ถ้ า
สถานการณ์ที่กรรมการเข้าไปพัวพันนั้นไม่มีเหตุอันสมควรที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นการกระท า
ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ กรณีไม่ถือว่ากรรมการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ นอกจากนี้ ศาลสิงคโปร์ยังได้วางหลักว่า ศาล
สามารถควบคุมตรวจสอบได้เ ฉพาะแต่ ความชอบด้ วยกฎหมายของการปฏิ บั ติหน้ าที่ข องกรรมการเท่ านั้น แต่ ศาลไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของกรรมการได้ เพราะกรรมการเป็นผู้ที่ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เ กิ ดขึ้ น กั บ
บริษัทและทราบว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไป (the benefit of hindsight) ได้ดีที่สุดมากกว่าที่ศาลจะตระหนักรู้ได้33
ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้น แม้จะไม่มีกฎหมายที่บัญญัติถึงข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ไว้โดยตรง แต่มีคาพิพากษาศาลสูงญี่ปุ่น
วินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการตัดสินใจทางธุ รกิจไว้ว่ า หากการตัดสินใจทางธุรกิจ ของกรรมการได้ กระท าไปโดยมี เ หตุ ผลอั น
สมควรและไม่มีความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ ก็ไม่ถือว่ากรรมการฝ่าฝื นต่ อหน้า ที่ แต่หากการตัดสิน ใจ ทาง ธุ ร กิ จ นั้ น
กรรมการได้กระทาไปโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (extremely unreasonable) และมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่บริษั ท
จากัด กรรมการก็จะต้องรับผิดต่อบริษัทจากัด34
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเริ่มต้นจากความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต เช่น กรรมการมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฯลฯ กรณีก็ต้องถือว่ากรรมการฝ่าฝืนต่ อหน้าที่ และต้ องรับผิดต่อบริษัทจากัดในความเสี ย หายที่
เกิดขึ้นเสมอ แต่หากกรรมการได้ปฏิบั ติห น้าที่ไปโดยซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้ ง สิ้ น กรณี
จะต้องพิจารณาแต่เพียงว่า กรรมการได้ใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้ วยความระมัดระ วั ง แล้ ว
31

31

Companies Act 2006 § 175 (4) Duty to avoid conflicts of interest
“(4) This duty is not infringed—
(a) if the situation cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest... ”
32
Companies Act (Chapter 50) § 156 (4) (b) Disclosure of interests in contracts, property, offices, etc.
“(4) A director or chief executive officer of a company shall not be deemed to be interested or to
have been at any time interested in any transaction or proposed transaction by reason only —
… (b) in the case where the transaction or proposed transaction has been or will be made with or for
the benefit of or on behalf of a corporation which by virtue of section 6 is deemed to be related to the
company — that he is a director or chief executive officer (as the case may be) of that corporation,
and this subsection shall have effect not only for the purposes of this Act but also for the purposes
of any other law, but shall not affect the operation of any provision in the constitution of the company.”
33
Vita Health Laboratories Pte Ltd v Pang (2004) SGHC 158 cited in Robson Lee, Directors’ Duties &
Responsibilities (Singapore), (Marina Bay : Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 2015), p.16.
34
[Apamanshop Derivative Litigation], 2091 Hanrei jiho 90 (Sup. Ct. July 15, 2010) cited in J. Mark
Ramseyer, Masayuki Tamaruya, “Fiduciary Principles in Japanese Law,” Oxford Handbook of Fiduciary Law 935,
pp.4-5 (September 2017).
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หรือไม่ การพิจารณาว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวังหรื อไม่ อาจพิจารณาจากการที่ กรรมการประเมิ น
สถานการณ์ต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากัดในอนาคต โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆในวงกว้าง อาทิเช่น ความจาเป็ น ที่
จะต้องดาเนินการทางธุ รกิ จอย่างราบรื่ นในภายภาคหน้า ฯลฯ หากการดาเนิน การนั้ น กรรมการไม่ไ ด้ ก ระ ท าไปโ ดย
ปราศจากเหตุผลอันสมควร กรณีก็ไม่ถือว่ากรรมการละเมิดต่อหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจ ริ ต
และถึงแม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะทาให้บ ริษัท และผู้ ถือหุ้ นได้รับ ความเสียหาย กรรมการก็ไ ม่ ต้อ งรั บ ผิ ดต่ อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะกรรมการมีสิทธิที่จะประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากัดในอนาคต และตัดสินใจ
เพื่อดาเนินการทางธุรกิจอย่างใดเพื่อประโยชน์แก่บริษัทจากัดได้
การที่กรรมการดาเนินการให้บริษัทจากัดครอบงากิจการของบริษัทคู่แข่งจะถือว่ากรรมการฝ่าต่อหน้าที่หรือไม่นั้ น
จะต้องพิจารณาตามหลัก เกณฑ์ ข้างต้นเสี ยก่ อนว่า กรรมการได้ดาเนิน การไปด้ ว ยความซื่ อ สัตย์ สุ จ ริ ตและรอบคอบ
ระมัดระวังหรือไม่เสียก่อน จะถือว่ากรรมการฝ่าฝืนต่อหน้าที่เสมอไม่ได้ เพราะการครอบงากิจการของบริษัทคู่แข่งถือ เป็ น
กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการครอบงากิจการที่แตกต่ า งกั น
ไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกาลังผนึกของกิจการ (Synergies) การสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการขยายกิจการ การนา
ธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) การลดคู่แข่งทางการค้า ผลประโยชน์ในด้ า น
ภาษี (Tax Consideration) ฯลฯ35 หากกรรมการเห็น ว่า การครอบงากิ จการจะส่ง ผลดี ต่อบริ ษัท จากัดใ นระ ยะ ยาว
กรรมการก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิจของตนในการดาเนิน การให้บริ ษัทจ ากั ดเข้า ครอบงากิจการของบริ ษัท อื่นได้ เพราะ
กรรมการต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและรอบรู้ในกิจการของบริษัทนั้น เพื่อให้เอื้อเฟื้อสอดส่องกิจการของบริ ษั ท
จากัดให้ลุล่วงไปด้วยดี มิฉะนั้นกรรมการก็ไม่อาจเอื้อเฟื้อสอดส่องกิจการให้ดีได้36 เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าการปฏิบัติหน้ า ที่
ของกรรมการจะทาให้บริษัทจากัดได้รับความเสียหาย แต่หากกรรมการได้กระทาไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและรอบคอบ
ระมัดระวังแล้ว กรรมการก็ไม่มีความรับผิดใดๆต่อบริษัทจากัดเลย
บทความนี้ ช ี้ ให้ เห็น ว่า การตีความกฎหมายที ่เ คร่ งครั ดจนเกิน ไปอาจท าให้ ก รรมการไม่ก ล้า ที ่จ ะตั ดสิ นใจ
ดาเนินการใดๆทางธุรกิจ อันเป็นการไม่สนับสนุนให้กรรมการตัดสินใจในการดาเนินกิจการใหม่ๆ โดยไม่ต้องพะวงกับการ
ต้องรับผิดเป็นการส่วนตั วหากเกิ ดการตัดสิ นใจผิดพลาด อีกทั้งการตีความอย่างเคร่งครัดย่ อมจะทาให้ไ ม่ มี ผู้ บ ริ ห ารคน
ใหม่ๆที่อยากเข้ามารับหน้าที่เป็นกรรมการคนต่อไปอีกได้37 ปัญหานี้จึงมีเหตุอันสมควรที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดย
กาหนดข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่ต้องตีความอีกต่อไป
2.3 ปัญหาศาลไม่มีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนเห็นว่า ศาลเป็นองค์กรสาคัญที่จะต้องปราบปรามการกระทาที่ผิดปกติ ซึ่ ง เป็ น การ
ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้หมดไป เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทจากัดเป็นสาคัญ38
35

ปิ่นอนงค์ พืชมงคล (เชิงอรรถที่ 6) 44.
ค าพิพากษาฎีกาที่ 2191/2541 (deka.supremecourt.or.th).
37
ทิพย์ชนก รัตโนสถ (เชิง อรรถที่ 17) 315.
38
Michael Christie, supra note 27, 520.
36
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ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่า ประเทศอังกฤษมีพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 มาตรา 178
(1) และประเทศสิงคโปร์มีพระราชบัญญัติบริษัท (บทที่ 50) มาตรา 216A (5)40 ให้อานาจศาลที่จะมีคาสั่งต่างๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร ซึ่งศาลอังกฤษได้วางหลักว่า ศาลมีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการกระทาที่ถูกร้องฟ้องได้ 41 ส่วนศาลสิงคโปรก็ได้
วางหลักไว้เช่นเดียวกันว่า ศาลอาจมีคาสั่งห้ามหรือระงับการกระทาที่ถูกฟ้องร้อง ซึ่งเป็นเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์หรือหน้าที่ได้ 42 ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้น มีพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 มาตรา 360 (1) 43 บั ญ ญั ติไ ว้
โดยตรงว่า ศาลมีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการกระทาที่ฝ่าฝืนต่อหน้าที่ได้
สาหรับกฎหมายไทยนั้น ผู้เขียนเห็นว่า หน้าที่ของกรรมการที่จะต้องไม่ค้าขายแข่งกับบริษัทเป็นหนี้งดเว้นกระท า
การที่เกิดจากกฎหมายอย่างหนึ่ง หนี้ดังกล่าวก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบริษัทจากัดและกรรมการ โดยบริษัท จ ากั ด
อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ และกรรมการอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วพบว่ า
กฎหมายลักษณะหนี้ได้บัญญัติรับรองว่า44 หนี้งดเว้นกระทาการเป็นหนี้ที่สามารถมีได้ในระบบกฎหมาย และด้วยอานาจ
แห่งมูลหนี้นั้นเอง เมื่อลูกหนี้ละเลยไม่ชาระหนี้ เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ลูกหนี้ชาระหนี้ง ดเว้ น
กระทาการนั้นให้ถูกต้องได้45
เพราะฉะนั้น ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงเห็นว่า คาวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ ว่า ศาลไม่มีอานาจสั่ ง ให้ ยุ ติ
การค้าขายแข่ง โดยให้เหตุผลว่าไม่มีกฎหมายที่ให้อานาจศาลในการมีคาสั่งดังกล่าวโดยตรงนั้น ถือเป็นการตีความกฎหมาย
39

39

Companies Act 2006 § 178 (1) Civil consequences of breach of general duties
“(1) The consequences of breach (or threatened breach) of sections 171 to 177 are the same as would
apply if the corresponding common law rule or equitable principle applied.”
40
Companies Act (Chapter 50) § 216A (5) Derivative or representative actions
“(5) In granting leave under this section, the Court may make such orders or interim orders as it thinks
fit in the interests of justice... ”
41
David Cabrelli, The reform of the law of directors' duties in UK company law, (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2008), pp.43-44.
42
Robson Lee, supra note 33, p.21.
43
Companies Act (Act No. 86 of 2005) Article 360 (1) Enjoinment of Acts of Directors by Shareholders
“(1) In cases where a director engages, or is likely to engage, in an act outside the scope of the purpose
of a Stock Company, or other acts in violation of laws and regulations or the articles of incorporation, if such
act is likely to cause substantial detriment to such Stock Company, shareholders having the shares
consecutively for the preceding six months or more (or, in cases where a shorter period is prescribed in the
articles of incorporation, such period or more) may demand that such director cease such act.”
44
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 และมาตรา 213 วรรคสาม.
45
ไพโรจน์ วายุภาพ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (พิมพ์ค รัง้ ที่ 10, กรุงเทพมหานคร : สานัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2555) 179.
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ที่เคร่งครัดจนเกินไปและไม่สอดคล้องกับกฎหมายลักษณะหนี้ เนื่องจากกฎหมายลักษณะหนี้ได้บัญญัติรับรองถึงหนี้งดเว้น
กระทาการดังกล่าวอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองถึงหนี้ดังกล่าวอีก
บทความนี้ก่อให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้ วยบริษั ทจากั ดโดยการ
บัญญัติให้เห็นถึงสิทธิของบริษัทจากัดและอานาจของศาลในอันที่จะมีคาสั่งให้กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริ ษั ทจ ากั ด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่ต้องตีความกฎหมายอีกต่อไป
2.4 ปัญหาบริษัทจากัดไม่มีสิทธิเรียกเอากาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขายแข่งกับบริษัท จากัด
การที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทจากัดในการเรียกเอาก าไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากกา รค้ า ขาย
แข่งกับบริษัทจากัดอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและส่งผลเสีย ดังนี้
(1) ปัญหากฎหมายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทจากั ด
ที่จะเรียกเอาผลกาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดนั้น มีผลทาให้กรรมการผู้ที่ฝ่าฝืนต่อหน้าที่
นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับผลกาไรทั้งหมดที่ตนหาได้จากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด จึงทาให้กรรมการผู้นั้นย่อมจะต้ อ ง
ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดอยู่ต่อไป อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการปราบปรามการกระทาผิดของกรรมการโดยกฎหมายนั้น
มีไม่เพียงพอ จึงทาให้สภาพบังคับทางกฎหมายไร้ประสิทธิภาพ
(2) ปัญหากฎหมายสร้างภาระการพิสูจน์ให้แก่บริษัทจากัดมากเกินไป เมื่อบริษัทจากัดมีเพียงสิทธิฟ้องร้องเรี ย ก
เอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการเท่านั้น กรณีจึงอาจเกิดเป็นปัญหาเมื่อมีคดีความขึ้นสู่ศาลว่า “ค่าสินไหมทดแทน” นั้น มี
ความหมายรวมถึงผลกาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทจากัดซึ่ง
เป็นโจทก์จึงมีภาระที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่า กาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้ าขายแข่งกั บบริษั ทจากัดเป็ นค่ า สิ น ไหม
ทดแทนที่บริษัทโจทก์ชอบที่จะได้รับการชดใช้จากจาเลยซึ่งเป็นกรรมการ ซึ่งการพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวกระทาได้ยากมาก
เพราะกาไรที่กรรมการหาได้จากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดนั้นไม่มีลักษณะเป็นค่าสินไหมทดแทนเลย
(3) ถึงแม้ว่าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะมีอานาจในการปลดกรรมการผูท้ ี่ค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดออกจากการเป็ น
กรรมการได้46 แต่การที่ศาลไม่มีอานาจสั่งให้กรรมการชดใช้ก าไรทั้งหมดที่ กรรมการหามาได้จากการค้าขา ยแข่ ง ให้ แ ก่
บริษัทจากัดนั้น ก็ยังคงก่อให้เกิดความเสียแก่บริษัทจากั ดอยู่ ดี เพราะกรรมการดังกล่าวย่อมจะต้องค้าขายแข่ ง กั บ บริ ษั ท
จากัดต่อไปอย่างแน่นอน เนื่องจากเขายังคงมีสิทธิที่จะได้รับกาไรที่เกิดจากการค้าขายแข่งกับบริษัท อีกทั้ง ในปัจจุบันนี้ยัง
มีแนวคาวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า ศาลไม่มีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัดด้วย47 นอกจากนี้ เมื่อ
กรรมการดังกล่าวถูกปลดออกจากการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการแล้ ว เขาก็จะกลายเป็นอดีตกรรมการซึ่งไม่มี ห น้ า ที่ ต่อ
บริษัทจากัดอีก กฎหมายบริษัทจากัดก็จะไม่สามารถนามาบังคับใช้แก่ อดี ตกรรมการผู้นั้นได้อี ก ซึ่งก็จะก่อ ให้ เ กิ ดความ
ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นที่จะเอาผิดกับอดีตกรรมการผู้นั้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทีย บกับ กฎหมายห้างหุ้น ส่ว นสามัญทั้ง ที่ไม่จ ดทะเบี ยนและจดทะเ บี ย นเป็ นนิ ติ บุ คคล
กฎหมายห้างหุ้นส่วนจากัดแล้ว จะเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วน กฎหมายดังกล่าวได้
46

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1151.
47
ค าพิพากษาฎีกาที่ 8532/2559 (deka.supremecourt.or.th).
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ให้สิทธิแก่ห้างหุ้นส่วนในอันที่จะเรียกเอากาไรที่ ผู้เป็น หุ้นส่ วนดัง กล่า วหามาได้ทั้งหมดได้ ด้ว ย ลักษณะของค่ า เสี ย หาย
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) เพราะนอกจากจะเป็นการเยียวยาความเสี ย หาย
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนแล้ว ยังเป็นการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการป้องปรามและเป็นการชดเชยความเสียหายในกรณีที่ยังตรวจจั บ
ไม่ได้แน่ชัด (undetected torts) ด้วย ในขณะที่กฎหมายบริษัทจากัดนั้น ลักษณะของค่าเสียหายเป็นเพียงการชดใช้ ค่ า
สินไหมเชิงทดแทน (Compensation Damages) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่บริษั ทจากั ดแต่ เ พี ย ง
อย่างเดียวเท่านั้น
ผู้เขียนขอให้ข้อสังเกตว่า รูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจากัดนั้นมีลั กษณะเป็นการระดมทุ น ของ กลุ่ ม
บุคคลที่มีจานวนมากกว่าองค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่ว น เพราะกฎหมายบริษัทจากัดนั้นได้กาหนดให้มีผู้เริ่ม ก่ อ การใน
การจัดตั้งบริษัทจากัดจานวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป48 ในขณะที่กฎหมายห้างหุ้นส่วนนั้น กฎหมายกาหนดว่า สัญญาจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนจะต้องประกอบไปด้วยบุ คคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน เพื่อกระทากิจการร่วมกันด้วยประสงค์ จ ะแบ่ ง ปั น
กาไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทานั้น49 อีกทั้งแนวคิดการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจากั ดนั้นเป็นการระดมทุ น จาก
เจ้าของแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องการที่จะดาเนินกิจการด้วยตนเอง ด้วยสาเหตุที่อาจจะไม่มีเวลา หรือไม่มีความเชี่ยวชา ญใน
กิจการประเภทนั้น ฯลฯ การประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจากัดนั้นจึงเป็นการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นสามารถเข้ า มา
เป็นเจ้าของกิจการได้โดยการนาเงินมาซื้อหุ้นเพื่อที่กรรมการจะได้นาเงินนั้นไปใช้ในการบริหารจัดการงานของบริษัทต่อไป
ในขณะที่การประกอบธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้น ส่วนนั้น บุคคลที่เข้ามาทาสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้ น ส่ ว น
ใหญ่เป็นญาติมิตรสหายที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกั นและได้ ตกลงเพื่อเข้า ดาเนิน กิจการร่วมกัน โดยผู้เป็น หุ้ น ส่ ว นทุ ก คน
จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้น โดยกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงหุ้ นด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน หรือ
จะลงด้วยแรงงานก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของการประกอบธุรกิจในสองรูปแบบนี้แล้ ว จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เป็น เจ้ า ของ
กิจการในบริษัทจากัดนั้นมีจานวนเยอะกว่า และผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนไม่ใช่ญาติมิตรสหายเหมือนอย่างกรณีของห้างหุ้ นส่วน
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้เป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง แต่จะมอบหมายการงานให้กรรมการดาเนินการแทน แตกต่างกั บ
ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งหากสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนไม่ได้กาหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุ ก
คนย่อมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และมีอานาจดาเนินกิจการแทนห้างหุ้นส่วนได้
จากที่กล่าวมานี้ แสดงเห็นได้ว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริ ษัทจากั ดนั้นอาจมี ความเสี่ ย งที่ จ ะ
เสียหายได้ง่ายกว่าการประกอบธุรกิจในรู ปแบบขอห้ างหุ้นส่วน เพราะผู้ที่มาร่วมระดมทุนในบริษัทจากัดส่ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ช่
ญาติ ม ิ ตรสหายเหมื อ นอย่า งกรณีข องห้ างหุ้ นส่ วน ดั ง นั ้น มาตรฐานในการป้อ งกัน มิให้ก รรมการมีความขั ดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทจากัดจึงควรที่จะมีระดับมาตรฐานในระดับที่เท่ากัน หรือควรจะดีกว่ากรณีของห้างหุ้นส่ ว นด้ ว ยซ้ า
แต่กฎหมายบริษัทจากัดกลับกาหนดมาตรฐานไว้ในระดับที่ต่ากว่ากฎหมายห้างหุ้นส่วน

48

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1097.
49
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012.
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ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่า ประเทศอังกฤษมีพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006 มาตรา 178
(1)50 ให้อานาจศาลในอันที่จะมีคาสั่งตามที่เห็นสมควร ซึ่ง ศาลอังกฤษได้วางหลักไว้ว่า ศาลมีอานาจสั่งให้กรรมการที่ฝ่าฝืน
ต่อหน้าที่ชดใช้เงินให้แก่บริษัทจากกาไรที่กรรมการผู้นั้นหามาได้จากการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ51 ส่วน
ประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นนั้น ต่างมีกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยตรงว่า บริ ษัทจากัดมี สิทธิ ที่จะเรี ยกกาไรที่ กรรมการหาได้
ทั้งหมดจากการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ได้ โดยกฎหมายสิงคโปร์ปรากฏในพระราชบัญญัติบริษัท (บทที่ 50) มาตรา 157 (3)(a)52
กฎหมายญี่ปุ่นปรากฏในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 มาตรา 423 (2)53
ผู้เขียนขอให้ข้อ สังเกตว่า การร่างกฎหมายไทยในส่ วนที่ กาหนดหลัก การปฏิบั ติห น้า ที่แ ละ ความรั บผิ ดของ
กรรมการบริษัทจากัดนั้น กรมร่างกฎหมายไทยได้อาศัยกฎหมายต่ างประเทศเป็นหลั กในการร่างกฎหมายดังกล่าว โดย
กฎหมายของประเทศหนึ่งที่ถูกนามาใช้เป็นหลักในการร่างกฎหมายนั้น คือประมวลกฎหมายพาณิชย์ญี่ปุ่น (Commercial
Code)54 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ประมวลกฎหมายพาณิชย์ญี่ปุ่นในส่วนที่เป็นกฎหมายบริษัทจากั ดได้ ถูกยกเลิกเสียแล้ ว และใช้
พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005 (Companies Act) บังคับแทนกฎหมายดังกล่าว ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2005
มาตรา 423 (2) ได้กาหนดว่า ค่าเสียหายที่กรรมการจะต้องชดใช้ให้แก่บริษัทร่ วมทุน ได้แก่กาไรทั้งหมดที่กรรมการผู้ นั้ น
หรือบุคคลที่สามได้มาจากกิจการที่ทานั้น โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นค่าเสียหายที่บริษัทได้รับ ซึ่งแตกต่างจากเดิ ม ที่
กฎหมายญี่ปุ่นได้กาหนดไว้ว่ากรรมการต้ องรับผิ ดต่ อบริ ษัทโดยการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน (payment of damages)

50

Companies Act 2006 § 178 (1), (2) Civil consequences of breach of general duties
“(1) The consequences of breach (or threatened breach) of sections 171 to 177 are the same as would
apply if the corresponding common law rule or equitable principle applied.”
51
David Cabrelli, supra note 41, 43-44.
52
Companies Act (Chapter 50) § 157 (3)(a) as to the duty and liability of officers
“(3) An officer or agent who commits a breach of any of the provisions of this section shall be —
(a) liable to the company for any profit made by him or for any damage suffered by the company as
a result of the breach of any of those provisions… ”
53
Companies Act (Act No. 86 of 2005) Article 423 (2) Liability for Damages of Officers, Etc. to Stock
Company for Damages
“(2) If a director or executive officer engages in a transaction listed in item (i) of Article 356(1) in
violation of the provisions of Article 356(1) (including cases where applied mutatis mutandis under Article
419(2). The same shall apply hereinafter in this paragraph), the amount of the profits obtained by the director,
executive officer or a third party as a result of such transaction shall be presumed to be the amount of the
damages under the preceding paragraph.”
54
ภาสกร ชุณหอุไร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท (มาตรา 1012
ถึง 1273/4), กองทุนศาสตรจารย์จิตติ ติงศภัทิย,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา 2553) 299.
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เท่านั้น55 สาเหตุที่ต้องมีการแก้กฎหมายดังกล่าวก็เพราะกรมร่างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเห็น ว่า การกาหนดให้บ ริ ษั ท
จากัดชอบที่จะได้รั บชดใช้แ ต่เฉพาะค่ าสินไหมทดแทนจากกรรมการเท่านั้ นจะมีผ ลท าให้ สภาพบัง คั บ ทาง กฎหมาย ที่
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้นลดลง หรือไม่มีประสิทธิภาพ 56 แต่กฎหมายบริษัทจากัดของประเทศไทย
นั้น ตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการปฏิ บั ติ
หน้าที่และความรับผิดของกรรมการนั้นยังไม่เคยได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดเลย ในขณะที่กฎหมายของประเทศอื่นในหลาย
ประเทศ รวมทั้งกฎหมายญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขกฎหมายบริษัทจากัดไปเป็นจานวนมากมายหลายฉบับ
บทความนี้ก่อให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจากัดซึ่งมีม าช้ า
นานแล้วและยังไม่มีการปรับปรุงให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยให้บริษัทจากัดมีสิท ธิ
ที่จะเรียกเอาผลกาไรที่กรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด เพราะถึงแม้ว่ากาไรที่กรรมการหามาได้
นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่บริษัทจากัดได้รับโดยตรง แต่กาไรที่กรรมการหามาได้นั้นก็เกิ ดจากการที่ กรรม การ
นาเอาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจากัดไปใช้ อันถือได้ว่าเป็นกาไรที่บริษัทจากัดควรมีสิทธิที่จะได้รับเช่นกัน
2.5 ปัญหาไม่มีกฎหมายกาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการ
จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนเห็นว่า การที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่กาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการอาจส่ง ผล
เสียต่อบริษัทจากัด ดังนี้
(1) กรรมการอาจอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการกระทาผิด โดยการลาออกจากตาแหน่งจากการเป็นกรรมการ
เพื่อที่จะนาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทจากัดที่ตนได้ล่วงรู้มาในขณะที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการไปใช้ โดยอาจ
มีกรณีที่กรรมการโน้มน้าวลูกจ้ างและลูก ค้า ของบริ ษัทเดิมไปเป็ นลู กจ้างและลู ก ค้าของบริษั ทที่ ตนได้ ก่ อตั้ ง ขึ้ นใหม่ ใน
ภายหลังที่ตนได้ลาออกจากบริษัทเดิมด้วยเคยเกิดเป็นคดีขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว57
(2) ถึงแม้ผู้เขียนจะเห็นว่า การที่กรรมการอาจอาศัยช่ องว่างทางกฎหมายในการกระทาผิ ดดังกล่าวเป็ น กา รใช้
สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสีย หายแก่ผู้ อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอันมิชอบด้ วยกฎหมาย อันเป็นการละเมิ ดต่ อ บริ ษั ท
จากัด58 แต่การไม่มีกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่ และความรั บผิ ดของอดี ตกรรมการไว้โ ดยตรงอาจทาให้สภาพบั ง คั บ ทาง
55

Japanese Commercial Code, Sec. 266 (a)(v)

“Directors who commit any of the following actions shall be jointly and severally liable
to the corporation: … in the case of actions given in subsection (iv) or (v), for damages suffered
by the corporation. …
(v) Actions that violate the law of the corporation’s articles of incorporation”
56

Hideki Kanda, Curtis J. Milhaupt, ‘Re-examining Legal Transplants: The Director's Fiduciary Duties in
Japanese Corporate La’ The American Journal of Comparative Law, 51, 896.
57
Sekisui jushi kyappu ai shissutemu, K.K. v. K.K. A no [1875] Hanri jiho 19 (Tokyo High Ct. June 24,
2004).
58
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ประกอบมาตรา 420.
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กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปราบปรามการกระทาผิดของอดีตกรรมการ เพราะบริษัทจากัดคงมีสิทธิเรี ย กให้
อดีตกรรมการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น ไม่มีสิทธิเรียกเอากาไรที่อดีตกรรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้าขา ยแข่ ง กั บ
บริษัทจากัดได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้
(3) อดีตกรรมการอาจนาข้อมูลที่ ตนได้ ล่วงรู้มาในขณะดารงตาแหน่งเป็น กรรมการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส าหรั บ
ตนเองหรือผู้อื่น กรณีนี้อดีตกรรมการอาจจะไม่ได้มีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่แรก แต่เพิ่งมาเกิดเจตนาในการใช้ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทในภายหลัง ซึ่งก็ทาให้บริษัทจากัดและผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเช่นกัน
(4) การที่ไม่มีกฎหมายที่กาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการไว้โดยตรง จะทาให้ อดีตกรรมการไม่สามารถทราบได้ว่า
ตนมีหน้าที่อย่างไรหรือไม่เมื่อตนได้พ้นจากการดารงตาแหน่งไปแล้ว และอาจทาให้เข้าใจไปได้ว่าตนมีสิทธิที่จะนาข้อมู ล ที่
เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทที่ตนได้ล่ วงรู้มาในขณะดารงตาแหน่งไปใช้ได้ เพราะเข้าใจว่าตนไม่มีความผูกพันอย่ า งใด
ตามกฎหมายอีกต่อไปแล้ว
(5) ในบางกรณีอาจมีข้อบังคับของบริษัทจากัด หรือมีข้อตกลงระหว่างกรรมการและบริษัทกาหนดหน้าที่ของอดีต
กรรมการไว้อย่างชัดเจน แต่ผู้เขียนเห็นว่า ถ้าต้องให้บริษัทจากัดมีหน้าที่ต้องกาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการให้ชัดเจนเสี ย
เอง ดูเหมือนจะเป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทจากัดมากจนเกินไป โดยเฉพาะบริษัทที่เปิดใหม่ (Startup) ซึ่งไม่มีความรู้
ทางด้านกฎหมาย ทาให้บริษัทที่เปิดใหม่ต้องจ้างนักกฎหมายเพื่อกาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการเสียเอง ทาให้มีค่าใช้จ่าย
ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ทั้งๆที่ควรจะเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่ต้องกาหนดหน้าที่ของอดีตกรรมการ
นอกจากนี้ ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่า ประเทศอังกฤษมีพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006
มาตรา 170 (2)59 และประเทศสิงคโปร์มีพระราชบัญญัติบริษั ท (บทที่ 50) มาตรา 157 (5) 60 ที่กาหนดหน้าที่ข องอดี ต
กรรมการไว้โดยตรงในทานองเดียวกันว่า ห้ามอดีตกรรมการนาทรัพย์สิน ข้อมูล หรือโอกาสทางธุรกิจที่กรรมการผู้ นั้ น ได้
ล่วงรู้ในขณะที่เขายังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอยู่ไปใช้โดยมิชอบ ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้น แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายที่กาหนด
หน้าที่ของอดีตกรรมการไว้โดยตรงเลย แต่ปรากฏว่าศาลสูงญี่ปุ่นได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ โดยมีข้อเท็จจริงว่า กรรมการ
ของบริษัทจากัดแห่งหนึ่งมีความคิดที่ไม่สุจริ ตประสงค์ที่ จะใช้โอกาสทางธุร กิจของบริ ษัทจากัด จึงวางแผนลาออกจาก
59

Companies Act 2006 § 170 (2) Scope and nature of general duties
“(2) A person who ceases to be a director continues to be subject—
(a) to the duty in section 175 (Duty to Avoid Conflicts of Interest) as regards the exploitation of any
property, information or opportunity of which he became aware at a time when he was a director, and
(b) to the duty in section 176 (Duty Not to Accept Benefits from Third Parties) as regards things done
or omitted by him before he ceased to be a director.
To that extent those duties apply to a former director as to a director, subject to any necessary
adaptations.”
60
Companies Act (Chapter 50) § 157 (5) as to the duty and liability of officers
“(5) In this section —
“officer” includes a person who at any time has been an officer of the company;”
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ตาแหน่งเพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่เพื่อทาการอค้าขายแข่งกับ บริษั ทที่ตนลาออกจากตาแหน่ง และมีการโน้มน้าวลู ก จ้ า งและ
ลูกค้าของบริษัทที่ตนได้ลาออกจากตาแหน่งไปเป็นลูกจ้างและลู กค้าของบริษัทใหม่ที่ตนก่อ ตั้งขึ้นด้ว ย ด้วยความไม่ สุ จ ริ ต
ของอดีตกรรมการดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะลาออกจากตาแหน่ง จึงทาให้ศาลสูงญี่ปุ่นมีแนวคาพิพากษาที่ไปในทาง
ทิศทางเดียวกันว่า กรณีดังกล่าวถือว่าอดีตกรรมการละเมิดต่อหลักการปฏิบัติหน้าที่ข องกรรมการ และเป็นการค้าขายแข่ง
ที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย61
การที่อดีตกรรมการบริษั ทเดิมไปดารงตาแห่งเป็น กรรมการในบริษั ทใหม่ หรืออาจเป็นตาแหน่งอื่นก็ตาม จึ ง มี
ความเสี่ยงที่อดีตกรรมการจะนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการบริหารของบริษัทเดิมไปใช้ประโยชน์ในบริษัทใหม่ได้และมีผล
ทาให้บริษัทเดิมต้องเสียประโยชน์ที่ควรได้ไม่มากก็น้อย ในหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารหน่วยงานซึ่งจากตาแหน่งไปแล้ว จะ
มีกฎหมายห้ามไม่ให้ไปดารงตาแหน่งในบริษัทเอกชนโดยกาหนดเงื่ อนเวลาไว้ เช่น ภายในกาหนดเวลาหนึ่งปี ห รื อ สองปี
หลังจากพ้นตาแหน่ง โดยห้ามไม่ให้ดารงตาแห่งในหน่วยงานของเอกชน เช่น เลขาธิการ กสทช. เป็นต้น กฎหมายที่ เ ป็ น
ตัวอย่างสาหรับในเรื่องนี้ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.
2561 มาตรา 127 ประกอบมาตรา 126 (4) โดยห้ามมิให้อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตผู้
ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ อดีตผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูง อดีตผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไว้ว่า เข้าไปมีส่วนได้เสี ย ใน
ฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรื อ
ตรวจสอบของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้เคยสังกัดหรือปฏิ บัติหน้า ที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่ อ
ความมีอิสระในการปฏิบั ติหน้ าที่ข องเจ้าพนั กงานของรัฐ ผู้นั้น ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้น จากตาแหน่ง เนื่ อ งจากเจ้ า
พนักงานของรัฐมีหน้าที่ใช้อานาจของรัฐเพื่อรั กษาประโยชน์ส่ วนรวม แต่กิจการที่กฎหมายก าหนดห้ า มไ ว้ นั้ น มี ความ
เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ซึ่งอาจทาให้ประชาชนหรือสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ได้ว่าจะมีการใช้อานาจหน้าที่หรือการดาเนินการใด ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่ 62
อย่างไรก็ตาม อดีตกรรมการของบริษัทเอกชนไม่มีกฎหมายเขียนห้ามไว้อย่างหน่วยงานของรัฐ แต่อาจทาได้โ ดย
การให้กรรมการบริษัทเดิมทาสัญญาไว้กับบริษัทเดิมว่าจะไม่ไปดารงตาแห่นงในบริษัทอื่น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือเมื่อพ้นจาก
ตาแหน่งเดิมไปแล้ว
บทความนี้ก่อให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจากัดซึ่งมีม าช้ า
นานแล้วและยังไม่มีการปรับปรุงให้ทั นต่ อ สภาวการณ์ปัจ จุบัน ทั้งเป็นการเสนอแนวคิ ดเพื่อให้ เกิ ดการต่ อยอดใ นเชิ ง
วิชาการต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ หน้าที่ ของอดีตกรรมการควรมีข อบเขตจ า กั ดแต่
61

Yamazaki seipan, K.K. v. Iijima [1015] Hanrei jiho 27 (Tokyo D. Ct. Mar. 26, 1981) cited in J. Mark
Ramseyer, Masayuki Tamaruya, supra note 34, pp.12-13.
62
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ‘พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 126 และ มาตรา 127 ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม’ <https://www.nacc.go.th> สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564.
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เฉพาะข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทจากัดที่ อดี ตกรรมการได้ล่ วงรู้มาในขณะที่ ดารงตาแหน่งเป็น กรรม การอยู่
เท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มากจนเกินไป อันไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ63
บทสรุป และข ้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ การห้ามกรรมการค้า ขายแข่งกั บบริ ษัทจากั ดนั้ น ยั ง มี
ข้อบกพร่องอยู่หลายประการ สมควรที่จะต้องมีการชาระสะสางแก้ไขปรับปรุง บทกฎหมายดังกล่าว ดังนี้
ปัญหาประการที่ 1 ปัญหากรรมการเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจ การอันมี ส ภาพเ ป็ น อย่ า ง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจ การของบริษั ทจากัด ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมา ยแพ่ ง และ
พาณิชย์ มาตรา 1168 วรรคสาม โดยการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีข้อความว่า “อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการ
ค้าขายใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับการค้าขายของบริษัทนั้น ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อ
เพื่อประโยชน์ผู้อื่น หรือไปเข้าหุ้นส่วนไม่จากัดความรับ ผิดในห้างค้า ขายอื่นหรื อเป็น กรรมการในบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดนอกจากกรรมการ ซึ่ง
การดารงตาแหน่งนั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ”
ปัญหาประการที่ 2 ปัญหากรรมการประกอบกิจการไปเพื่อประโยชน์แก่บริษัทจากัด แต่การประกอบกิจการนั้ น
กลับเข้าลักษณะที่กฎหมายกาหนดว่าเป็น การค้าขายแข่งกับ บริษั ท ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168 วรรคสาม โดยเพิ่มข้อความในตอนท้ายของวรรคสามในมาตราดังกล่าวว่า “เว้นแต่ที่เ ป็ น
การกระท าไปเพื่ อ ประโยชน์ข องบริษ ั ท จ ากั ด เป็ น ส าคัญ และไม่ม ีเ หตุ อ ั นสมควรที ่ จะก่อ ให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์”
ปัญหาประการที่ 3 ปัญหาศาลไม่มีอานาจสั่งให้กรรมการยุติการค้าขายแข่งกับบริษัทจากัด ผู้เขียนขอเสนอแนว
ทางการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องอานาจของศาล
โดยเพิ่มเติมข้อความว่า “และอาจเรียกร้องให้กรรมการยุติการกระทาที่ถูกฟ้องร้องนั้นก็ได้”
ปัญหาประการที่ 4 ปัญหาบริษัทจากัดไม่มีสิทธิเรีย กเอากาไรที่ก รรมการหาได้ทั้งหมดจากการค้ า ขายแข่ ง กั บ
บริษัทจากัด ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1169 วรรคหนึ่ง โดยแก้ ไ ข
เพิ่มเติมให้มีข้อความว่า “ถ้ากรรมการทาให้เกิดเสียหายแก่บริษัทๆ จะฟ้องร้องเรียกเอาผลกาไรอันผู้นั้นหาได้ทั้งหมดหรื อ
จะฟ้องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่ผู้นั้นก็ได้”
ปัญหาประการที่ 5 ปัญหาไม่มีกฎหมายกาหนดหน้า ที่ข องอดี ตกรรมการ ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ ไ ข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168 โดยเพิ่มวรรคห้าของมาตราดังกล่าวให้มีข้อความว่า “กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งไปแล้วยังคงมีหน้าที่ไม่นาข้อมูลที่เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ที่ตนได้ ล่วงรู้มาในขณะที่ ยังดารงตา แหน่ ง เป็ น
กรรมการไปใช้ค้าขายแข่งกับบริษัทจากั ด หากอดีตกรรมการฝ่าฝืนต่ อหน้าที่ ดังกล่ า ว บริษัทจากัดสามารถดาเนิ น คดี แ ก่
อดีตกรรมการผู้นั้นได้ตามสิทธิที่บทบัญญัติมาตรานี้กาหนดไว้”
63

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 วรรคหนึง่ .
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