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กิจกรรมสมัมนาสมัพนัธค์รัง้ที ่1 ประจ าป ี2558 กลุ่มบรษิทั T.P.GROUP 

วันศุกรท์ี ่27 เดอืนมนีาคม 2558 ณ โรงแรมอเลก็ซานเดอร ์กรุงเทพฯ (ภาคเชา้) 

           รูปแบบกิจกรรมภาคเช้า คณุเจตนนัท์ ใสยเกือ้ กรรมการบริหาร บริษัท TP. Group  พบปะเพ่ือนพนกังาน และ
กล่าวเปิดการสมัมนา, คณุสนธยา  ทิพย์อาภากุล กรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท 
T.P. GROUP แถลงยุทธศาสตร์และนโยบายองค์กรประจ าปี 2558 และหลังจากนัน้ ผู้ จดัการทั่วไปของบริษัท
T.P.Group ,Mmac และ ACT โดยคณุอ านวยการ อบุลสคัคะ, คณุธีรศกัดิ ์ เจริญวฒุิวนพนัธ์ และคณุชยัณรงค์  ถาวรา
นุรักษ์ ชีแ้จงสรุปผลการด าเนินงาน และการบริหารการจัดการในภาพรวมของแต่ละบริษัทในไตรมาสท่ี 1/2558  
ตามล าดบั  

ภาพปก 
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ต่อจากภาพปก....กิจกรรมภาคบ่าย การอบรมเชิงวิชาการเร่ือง “คณุธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความรักสามคัคี” โดย
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนว โส จากวดัสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม Team Building ละลายพฤตกิรรม รูปแบบกิจกรรมเน้นความสนกุสนาน โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้
ผอ่นคลายและได้สาระ รวมทัง้เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสามคัคี และรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 



จดหมายขา่ว / Newsletter 
ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ 

ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม 2558 

3 
Newsletter 3/2558 

ต่อจากภาพปก.... กิจกรรมภาคกลางคืน กิจกรรม Hawaii Night Party โดยคณุสนธยา  ทิพย์อาภากุล กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัท T.P.Group กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับประทานอาหารค ่า 
และชมการแสดงจากทีมท่ีส่งเข้าประกวดในธีม Hawaii Night Party ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดทัง้หมดจ านวน 4 ทีม โดย
ทีมท่ีได้รางวลัชนะเลิศได้แก่ทีมฮาวายรึเปลา่ ล าดบัสองได้แก่ ทีมบลูฮาวาย ล าดบัท่ีสามได้แก่ทีมฮา ฮา ฮา และล าดบั
ท่ีส่ีทีม ฮาวายเอ่ียน 
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เล่นแชร์ผิดกฎหมายหรือหรือไม่มาดูกัน 
           หากจะพูดถึงการเล่นแชร์แล้ว คงเป็นท่ีรู้จกักันดีในหมู่ประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมเล่นกันใน
กลุ่มบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดกันและรู้จกักนัเป็นอย่างดี อาศยัความไว้วางใจซึ่งกนัและกัน เพื่อให้ได้เงินจ านวนหนึ่ง
ไปใช้จา่ยหรือใช้ในการลงทนุธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผลตอบแทนท่ีสงูกวา่ผลตอบแทนในระบบสถาบนัการเงิน  
การเลน่แชร์ผิดกฎหมายหรือไม ่? 
         ประชาชนส่วนมากเข้าใจว่าการเล่นแชร์นัน้เป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย แต่ความจริงแล้วการเล่นแชร์ของ
ประชาชนทัว่ไปท่ีมิได้ด าเนินการเป็นธุรกิจนัน้ ไมถื่อวา่เป็น 
ความผิดตามกฎหมาย ดงันัน้ ประชาชนยงัสามารถเล่นแชร์กนัได้อย่างอิสระ แต่ต้องกระท าภายในขอบเขตท่ี
กฎหมายก าหนดเท่านัน้ โดยมีกฎหมายท่ีควบคมุ ก ากับ ดแูลการเล่นแชร์ ได้แก่ พระราชบญัญัติการเล่นแชร์ 
พ.ศ.2534 ซึ่งได้บญัญัติค านิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่า หมายถึง การท่ีบคุคลตัง้แตส่ามคนขึน้ไปตกลงกนัเป็น
สมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระท่ีจะส่งเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็น งวดๆ เพ่ือให้
สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนัน้ไปโดยการประมูล หรือโดยวิธีอ่ืนใด และให้
หมายความรวมถึงการรวมทนุในลกัษณะอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เล่นแชร์อย่างไร ? ไม่ให้ผิดกฎหมาย 

           การเลน่แชร์อนัจะเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ได้นัน้ จะต้องเป็นการเล่น
แชร์ท่ีขดัตอ่ข้อจ ากดัตามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
            บคุคลธรรมดา หรือประชาชนทัว่ไป มีข้อก าหนดห้ามมิให้เป็นนายวงแชร์  (ท้าวแชร์) หรือจดัให้มีการ
เลน่แชร์ รวมกนัมากกวา่ 3 วง หรือมีจ านวนสมาชิกวงแชร์รวมกนัทกุวงมากกว่า 30 คน หรือมีทนุกองกลางตอ่ 
1 งวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาท หรือจดัให้มีการเล่นแชร์ โดยท้าวแชร์ได้รับประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืน นอกจากสิทธิท่ีจะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ในงวดหนึ่งงวดใดได้ โดยไม่ต้องเสีย
ดอกเบีย้ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามดงักลา่ว ต้องระวางโทษจ าคกุหรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดักรณีอ่ืนๆ ได้แก่ ห้ามมิให้ผู้ ใดโฆษณาชีช้วนให้ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์ 
หากผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และห้ามมิให้ผู้ ใดใช้ช่ือหรือค าแสดงช่ือในธุรกิจท่ีมีค า
ว่า “แชร์” หรือค าอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช่นเดียวกัน หากผู้ ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
และปรับอีกไมเ่กินวนัละ 500 บาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู ่

สาระนา่รู้ 
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สาระนา่รู้ 

กรณีท้าวแชร์หนีหรือโกงแชร์มี 2 กรณี ได้แก่ 

2. มีเจตนาจะไม่ท าวงแชร์มาตัง้แต่ต้น แต่อ้างว่าจะท าวงแชร์ 
หลังจากนัน้เม่ือได้เงินแล้วก็เชิดเงินหลบหนีไปสมาชิกหรือลูกวงแชร์
สามารถไป แจ้งความร้องทกุข์ด าเนินคดีอาญากบัท้าวแชร์ได้ เน่ืองจาก
ถือวา่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 

1. มีเจตนาท าวงแชร์จริง แตด้่วยสาเหตใุดหรือมีความจ าเป็นใดๆ ก็ตามท่ีท าให้ไมส่ามารถบริหารเงินให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการเลน่แชร์ สมาชิกวงแชร์หรือลกูแชร์สามารถฟ้องร้องบงัคบัคดีกนัในทางแพง่ 
โดยน าพยานบคุคลมาสืบได้ แม้ไมมี่หลกัฐานเป็นหนงัสือ เน่ืองจากตามกฎหมายแล้ว การเลน่แชร์นัน้ไมถื่อ
เป็นการกู้ ยืมท่ีจะต้องมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  
 

เม่ือสมาชกิวงแชร์(ลูกแชร์) หนีวงแชร์จะท าอย่างไร? 
          ถ้าลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหนีวงแชร์ วงแชร์นัน้จะต้องด าเนินการต่อไป ซึ่งท้าวแชร์
จะต้องรับผิดชอบโดยการส ารองจ่ายแทนไปก่อน แล้วท้าวแชร์ก็ไปใช้สิทธิฟ้องร้องบงัคบัคดีกนัในทาง
อาญาฐานยกัยอกทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 หรือฟ้องร้องฐานผิดสญัญาในทาง
แพง่ แล้วแตก่รณี เพ่ือใช้สิทธิไลเ่บีย้เอากบัลกูแชร์ท่ีหนีวงแชร์ ซึ่งการฟ้องคดีดงักล่าวสามารถน าพยาน
บคุคลมาสืบได้ ไมจ่ าต้องมีเอกสารหรือมีหลกัฐานเป็นหนงัสือ  
          แม้ประชาชนจะสามารถเล่นแชร์กนัได้อย่างอิสระ แตก่ฎหมายก็ก าหนดให้กระท าได้ในขอบเขต
ท่ีจ ากดัเทา่นัน้ จงึเป็นเร่ืองท่ีเราควรศกึษาท าความเข้าใจ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถกูหลอกลวง 
และหากท่านใดได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาได้ท่ี กลุ่มงานป้องปราม
การเงินนอกระบบ ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั โทร . 0-2273-9021 ตอ่ 2627-
35 หรือศนูย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359 หรือส่งจดหมายมาได้ท่ี ตู้ป.ณ.1359 ปณจ.บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 หรือทางเว็บไซต์ ปัจจุบนัได้มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นนายวงแชร์กว้างขวาง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศรวมทัง้ยังปรากฏว่ามีผู้ ประกอบธุรกิจ พยายามด าเนินการให้
ใกล้เคียงกบัธุรกิจเงินทนุซึ่งมีกฎหมาย ควบคมุอยู่แล้ว แตใ่นส่วนของประชาชนยงัสามารถเล่นแชร์กนั
ได้อย่างอิสระเจตนารมณ์ ใช้บงัคบักับผู้จดัให้มีการเล่นแชร์ (ท้าวแชร์) ในส่วนของผู้ เล่นแชร์ (ลูกวง
แชร์) 

ที่มา: เว็บไซต์ปรึกษากฎหมายฟรี 


