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ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2558

ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

กิจกรรมสัมมนาสัมพันธ์ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2558 กลุ่มบริษท
ั T.P.GROUP
วันศุกร์ที่ 27 เดือนมีนาคม 2558 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ (ภาคเช้า)

รูปแบบกิจกรรมภาคเช้ า คุณเจตนันท์ ใสยเกื ้อ กรรมการบริ หาร บริ ษัท TP. Group พบปะเพื่อนพนักงาน และ
กล่าวเปิ ดการสัมมนา, คุณสนธยา ทิพย์อาภากุล กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัท
T.P. GROUP แถลงยุทธศาสตร์ และนโยบายองค์กรประจาปี 2558 และหลังจากนัน้ ผู้จดั การทั่วไปของบริ ษั ท
T.P.Group ,Mmac และ ACT โดยคุณอานวยการ อุบลสัคคะ, คุณธีรศักดิ์ เจริ ญวุฒิวนพันธ์ และคุณชัยณรงค์ ถาวรา
นุรักษ์ ชี แ้ จงสรุ ปผลการดาเนินงาน และการบริ หารการจัดการในภาพรวมของแต่ละบริ ษัทในไตรมาสที่ 1/2558
ตามลาดับ
www.themegallery.com
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ต่อจากภาพปก....กิจกรรมภาคบ่าย การอบรมเชิงวิชาการเรื่ อง “คุณธรรม จริ ยธรรม และเสริ มสร้ างความรักสามัคคี ” โดย
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวโส จากวัดสร้ อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม Team Building ละลายพฤติกรรม รูปแบบกิจกรรมเน้ นความสนุกสนาน โดยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้
ผ่อนคลายและได้ สาระ รวมทังเป็
้ นกิจกรรมที่เสริมสร้ างความสามัคคี และรวมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
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ต่อจากภาพปก.... กิจกรรมภาคกลางคืน กิจกรรม Hawaii Night Party โดยคุณสนธยา ทิพย์อาภากุล กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่มบริ ษัท T.P.Group กล่าวเปิ ดงาน พร้ อมร่ วมรับประทานอาหารค่า
และชมการแสดงจากทีมที่ส่งเข้ าประกวดในธีม Hawaii Night Party ซึ่งมีผ้ สู ่งเข้ าประกวดทังหมดจ
้
านวน 4 ทีม โดย
ทีมที่ได้ รางวัลชนะเลิศได้ แก่ทีมฮาวายรึเปล่า ลาดับสองได้ แก่ ทีมบูลฮาวาย ลาดับที่สามได้ แก่ทีมฮา ฮา ฮา และลาดับ
ที่สี่ทีม ฮาวายเอี่ยน
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เล่ นแชร์ ผิดกฎหมายหรื อหรื อไม่ มาดูกัน
หากจะพูดถึงการเล่นแชร์ แล้ ว คงเป็ นที่ร้ ู จกั กันดีในหมู่ประชาชนทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นที่นิยมเล่นกันใน
กลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ ชิดกันและรู้จกั กันเป็ นอย่างดี อาศัยความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ ได้ เงินจานวนหนึ่ง
ไปใช้ จา่ ยหรื อใช้ ในการลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผลตอบแทนที่สงู กว่าผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงิน
การเล่นแชร์ ผิดกฎหมายหรื อไม่ ?
ประชาชนส่วนมากเข้ าใจว่าการเล่น แชร์ นัน้ เป็ นการ
กระท าที่ ผิ ด กฎหมาย แต่ค วามจริ ง แล้ ว การเล่ น แชร์ ข อง
ประชาชนทัว่ ไปที่มิได้ ดาเนินการเป็ นธุรกิจนัน้ ไม่ถือว่าเป็ น
ความผิดตามกฎหมาย ดังนัน้ ประชาชนยังสามารถเล่นแชร์ กนั ได้ อย่างอิสระ แต่ต้องกระทาภายในขอบเขตที่
กฎหมายกาหนดเท่านัน้ โดยมีกฎหมายที่ควบคุม กากับ ดูแลการเล่นแชร์ ได้ แก่ พระราชบัญญัติการเล่นแชร์
พ.ศ.2534 ซึ่งได้ บญ
ั ญัติคานิยามของการเล่นแชร์ ไว้ ว่า หมายถึง การที่บคุ คลตังแต่
้ สามคนขึ ้นไปตกลงกันเป็ น
สมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้ าเป็ นทุนกองกลางเป็ น งวดๆ เพื่อให้
สมาชิ ก วงแชร์ ห มุน เวี ย นกัน รั บ ทุน กองกลางแต่ล ะงวดนัน้ ไปโดยการประมูล หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด และให้
หมายความรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

เล่ นแชร์ อย่ างไร ? ไม่ ให้ ผิดกฎหมาย
การเล่นแชร์ อนั จะเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ได้ นนั ้ จะต้ องเป็ นการเล่น
แชร์ ที่ขดั ต่อข้ อจากัดตามกฎหมายดังต่อไปนี ้
บุคคลธรรมดา หรื อประชาชนทัว่ ไป มีข้อกาหนดห้ ามมิให้ เป็ นนายวงแชร์ (ท้ าวแชร์ ) หรื อจัดให้ มีการ
เล่นแชร์ รวมกันมากกว่า 3 วง หรื อมีจานวนสมาชิกวงแชร์ รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน หรื อมีทนุ กองกลางต่อ
1 งวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาท หรื อจัดให้ มีการเล่นแชร์ โดยท้ าวแชร์ ได้ รับประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น นอกจากสิทธิ ที่จะได้ รับทุนกองกลางในการเข้ าร่ วมเล่นแชร์ ในงวดหนึ่งงวดใดได้ โดยไม่ต้องเสีย
ดอกเบี ้ย หากผู้ใดฝ่ าฝื นข้ อห้ ามดังกล่าว ต้ องระวางโทษจาคุกหรื อปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดกรณีอื่นๆ ได้ แก่ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดโฆษณาชี ้ชวนให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าร่วมในการเล่นแชร์
หากผู้ใดฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดใช้ ชื่อหรื อคาแสดงชื่อในธุรกิจที่มีคา
ว่า “แชร์ ” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน หากผู้ใดฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นอยู่
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กรณีท้าวแชร์ หนีหรื อโกงแชร์ มี 2 กรณี ได้ แก่
1. มีเจตนาทาวงแชร์ จริง แต่ด้วยสาเหตุใดหรื อมีความจาเป็ นใดๆ ก็ตามที่ทาให้ ไม่สามารถบริหารเงินให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเล่นแชร์ สมาชิกวงแชร์ หรื อลูกแชร์ สามารถฟ้องร้ องบังคับคดีกนั ในทางแพ่ง
โดยนาพยานบุคคลมาสืบได้ แม้ ไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสือ เนื่องจากตามกฎหมายแล้ ว การเล่นแชร์ นนไม่
ั ้ ถือ
เป็ นการกู้ยืมที่จะต้ องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ
2. มี เ จตนาจะไม่ ทาวงแชร์ มาตัง้ แต่ ต้น แต่อ้างว่าจะทาวงแชร์
หลังจากนัน้ เมื่อได้ เงินแล้ วก็ เชิดเงิ นหลบหนีไ ปสมาชิ กหรื อลูกวงแชร์
สามารถไป แจ้ งความร้ องทุกข์ดาเนินคดีอาญากับท้ าวแชร์ ได้ เนื่องจาก
ถือว่าเป็ นความผิดฐานฉ้ อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

เมื่อสมาชิกวงแชร์ (ลูกแชร์ ) หนีวงแชร์ จะทาอย่ างไร?
ถ้ าลูกแชร์ คนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนหนีวงแชร์ วงแชร์ นนจะต้
ั้
องดาเนินการต่อไป ซึ่งท้ าวแชร์
จะต้ องรับผิดชอบโดยการสารองจ่ายแทนไปก่อน แล้ วท้ าวแชร์ ก็ไปใช้ สิทธิฟ้องร้ องบังคับคดีกนั ในทาง
อาญาฐานยักยอกทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 หรื อฟ้องร้ องฐานผิดสัญญาในทาง
แพ่ง แล้ วแต่กรณี เพื่อใช้ สิทธิไล่เบี ้ยเอากับลูกแชร์ ที่หนีวงแชร์ ซึ่งการฟ้องคดีดงั กล่าวสามารถนาพยาน
บุคคลมาสืบได้ ไม่จาต้ องมีเอกสารหรื อมีหลักฐานเป็ นหนังสือ
แม้ ประชาชนจะสามารถเล่นแชร์ กนั ได้ อย่างอิสระ แต่กฎหมายก็กาหนดให้ กระทาได้ ในขอบเขต
ที่จากัดเท่านัน้ จึงเป็ นเรื่ องที่เราควรศึกษาทาความเข้ าใจ เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายหรื อถูกหลอกลวง
และหากท่านใดได้ รับความเสียหาย สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนมาได้ ที่ กลุ่มงานป้องปราม
การเงินนอกระบบ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9021 ต่อ 262735 หรื อศูนย์รับแจ้ งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 หรื อส่งจดหมายมาได้ ที่ ตู้ป.ณ.1359 ปณจ.บางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 หรื อทางเว็บไซต์ ปั จ จุบนั ได้ มีผ้ ูประกอบธุรกิจเป็ นนายวงแชร์ กว้ างขวาง ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ของประเทศรวมทัง้ ยัง ปรากฏว่ามี ผ้ ูประกอบธุ รกิ จ พยายามดาเนินการให้
ใกล้ เคียงกับธุรกิจเงินทุนซึ่งมีกฎหมาย ควบคุมอยู่แล้ ว แต่ในส่วนของประชาชนยังสามารถเล่นแชร์ กนั
ได้ อย่างอิสระเจตนารมณ์ ใช้ บงั คับกับผู้จดั ให้ มีการเล่นแชร์ (ท้ าวแชร์ ) ในส่วนของผู้เล่นแชร์ (ลูกวง
แชร์ )
ที่มา: เว็บไซต์ ปรึกษากฎหมายฟรี
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