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เค้าโครงการบรรยาย

qสาระสําคัญกฎหมายบริษัทมหาชน / กฎหมายหลักทรัพย์

qการเชื> อมโยงตลาดทุน และ หลักทรัพย์แบบใหม่

qกลไกการออกหลักทรัพย์ และ การกํากับธุรกิจหลักทรัพย์

qนักบัญชีควรเตรียมอย่างไรสําหรับ IPO

qMarket Misconduct ความผิดเกี> ยวกับการกระทําอันไม่เป็น
ธรรมในการซื_อขายหลักทรัพย์

qมาตรการลงโทษทางแพ่ง/อาญา

qความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ / 
ผู้บริหาร / นักบัญชี)
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สาระสําคัญ

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด



สาระสําคัญ

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
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• ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 15 คน

• คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 

ครั_ง

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี “ความเห็น
คณะกรรมการ”

• จัดทํารายงานประจําปี (Annual Report)



สาระสําคัญ

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
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• งบการเงินจัดทําแบบ PAE / Consolidation

• มติพิเศษ (ไม่น้อยกว่า 75%) _ ในการประชุม

ผู้ถือหุ้นสําหรับเรื> องต่าง ๆ ที> ต้องใช้ Vote 
แบบพิเศษ 

• ถอดถอนกรรมการบริษัทมหาชน

• เพิ> มทุน / ลดทุน / ควบบริษัท / เลิกบริษัท



6

กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด

(กําลังแก้ไขใหม่)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• บุริมสิทธิw ในหุ้นสามารถเปลี> ยนแปลงได้

• กําหนดหลักเกณฑ์ห้ามถือหุ้นไขว้ในบริษัท

• การจัดทําข้อมูลการถือหุ้นในรายงาน

ประจําปีของคณะกรรมการ

• แก้ไขบทบัญญัติเกี> ยวกับการประชุม
คณะกรรมการ (Tele-Conference Meeting)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดให้ที> ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดจํานวน
กรรมการในกรณีที> ข้อบังคับบริษัทไม่ได้

กําหนดจํานวนกรรมการไว้เป็นการแน่นอน

• กําหนดบทบัญญัติกรณีการแปรสภาพบริษัท

มหาชนจํากัดเป็น “บริษัทเอกชน”



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดให้ประธานกรรมการอาจขอมติจาก
กรรมการ โดยกรรมการแจ้งมติเป็นหนังสือ

แทนการลงมติในประชุมคณะกรรมการ โดย

ไม่ต้องมีการประชุมก็ได้ (Circulate Meeting)

• กําหนดบทบัญญัติเรื> องกรรมการสํารอง 
(Proxy Director)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• กําหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน

หรือค่าปรับแทนประธานกรรมการ หรือ 

กรรมการ (Prohibited Compensation / Penalty)

• กําหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที>

มีอํานาจเปิดเผยการกระทําความผิดและ

ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายนี_ (Social 

Sanction)



กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  
(กําลังแก้ไขใหม่)
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• แก้ไขให้เฉพาะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะ
กระทําได้ต่อเมื> อที> ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย

คะแนนไม่น้อยกว่า ¾ (75%) ของผู้ถือหุ้นซึ> ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• แก้ไขระยะเวลาการคัดค้านการลดทุน

• แก้ไขบทบัญญัติกรณีการห้ามบริษัทให้กู้ยืม
เงินกรรมการ



12

กฎหมายหลักทรัพย์ 

(ใหม่)

ประกาศฯ 11 ธันวาคม 2559

ใช้บังคับ 12 ธันวาคม 2559
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สาระสําคัญ 

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ใหม่)

แก้ไขเพิ> มเติมบทบัญญัติความผิดอันเป็นการ
กระทําอันไม่เป็นธรรมเกี> ยวกับการซื_อขาย
หลักทรัพย์

เพิ> มกลไกทางกฎหมายด้วยการนํามาตรการ
ทางแพ่งมาบังคับใช้
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การเชื> อมโยงตลาดทุน ASEAN

หลักทรัพย์แบบใหม่



หลักทรัพย์แบบใหม่
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• REIT (Real Estate Investment Trust)

• VC (Venture Capital) Trust

• Structure Note (หุ้นกู้อนุพันธ์)

• Perpetual Bond (Equity Treatment)
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Bond / Perpetual Bond / Share

Difference Treatment Bond Perpetual Bond Share

Legal Status Debt Debt Equity

Accounting Status Debt Equity Equity

Tax Status Debt Debt Equity

Ownership / Control No No Yes

Redemption Period Limit No No

Return Interest Interest Dividend

Asset Participation No No Yes

Liquidation Before Before After
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Case Study: Perpetual Bond

• 2542: K Bank – 19,956 M

• 2550: ธนชาต - 14,260 M

• 2549: KTB – 13,866 M /    2549: TMB – 16,000 M

• 2555: PTTEP – 10,000 M

• 2557: IVL – 30,000 M /    2557: PTTEP – 65,280 

M

• 2558: ANANDA – 2,000 M

• 2559: Beyond Green – 156 M  /  2559: CP All – 10,000 M

• 2560: Property Perfect – 1,000 M
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Case Study: Perpetual Bond

•CP All

– Perpetual Subordinated Bond / หน่วยละ 1,000 บาท

–One time repayment on Liquidation Date

–No security / No conversion to equity

–Early redeemable / Interest 5% ++ special basis

–Public Offering / BBB / Not over THB 10,000 M
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Case Study: Perpetual Bond

•Property Perfect

– Perpetual Subordinated Bond / เลื> อนชําระดอกเบี_ย

ได้ / สะสมดอกเบี_ยจ่ายได้

–One time repayment on Liquidation Date

–No security / No conversion to equity

–Early redeemable 

–Private Placement / Not over THB 1,000 M
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ข้อด้อย: Perpetual Bond
•Prolong and postpone interest payment

•Continuing bond holding unless early redemption

• Incomplete repayment if bankruptcy or liquidation

•Low liquidity in bond market and discount face value

• Interest rate risk in the MKT against bond interest 

rate

•Misunderstanding in Audited F/S: Accounting / Legal 

/ Tax
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หลักเกณฑ์การออกหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์
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รูปแบบการรับหลักทรัพย์  
(หุ้น/หน่วยลงทุน/หน่วยรีท)
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• IPO (Initial Public Offering)

• เสนอขายหุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ครั_งแรก

• RO (Right Offering)

• เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

• PP (Private Placement)

• เสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ “บุคคลในวงจํากัด”



IPO Advantage (1)
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• Upside Gain

• กําไรจากการขายหุ้น _ บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษี

• โอนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ _ ได้รับยกเว้นอากร

แสตมป์

• เงินปันผลจาก “บริษัทจดทะเบียน” ได้รับยกเว้นภาษี

• เมื> อใช้ Family Holding Co ถือหุ้นใน “บริษัทจดทะเบียน”

• Strategic Partner & JV Opportunities

• โอกาสได้ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” และแนวโน้มการ “ร่วมทุน” 

• High Bargaining Power



IPO Advantage (2)
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• Professional & HR Management

• เป็นที> ดึงดูด “มืออาชีพ” และ “พนักงาน” 

• Market Capitalization Valuation

• ทราบมูลค่าของกิจการ

• Anti-Take Over

• ใช้ Family Holding Co เป็นเครื> องมือป้องกันการ “ครอบงํากิจการ”

• Asset Allocation & Wealth Management

• จัดสรรทรัพย์สินใน “กิจการครอบครัว”

• บริหารจัดการ “ความมั> งคั> ง” ในกิจการครอบครัว
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IPO Process

บริษัทมหาชน (PAE)

Listed Co in the SET

Investors
Shareholders

ผู้ถือหุ้นเดิม ออกหุ้นใหม่ (เพิ> มทุน)

Financial Advisorถือหุ้น 
100%

Dividend

บริษัทจํากัด

(NPAE)

แปรสภาพ
เป็น บมจ.

Internal Audit
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
CFO

จ่ายเงินปันผลก่อนยื> น Filing
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Asset IPO

Property Fund

Real Estate Investment Trust (REIT)

Infrastructure Fund
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Property Securitization

SPV (Special Purpose Vehicle)
Listed in the SET

(Property Fund)
(REIT)

Investors
Shareholders

Owner

(Sponsor)

Properties

Unit selling

Lease back  
Manage

Buy / Lease

Cash
Profits
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• Become to ”Asset light (slim) company”

• Restart depreciation of sunk cost

• Net book value come to end at THB 1

• Not reflect fair market value (FMV)

• Rental = Deductible expense

• Utilize tax loss carry forward

• Sold out of balance sheet at FMV over NBV with Gain

• 5 years tax loss carry forward

Sale and Lease-back: Advantage



Sale and Lease-back: 

Advantage
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• Utilize creditable input VAT

• Output VAT of sale price creditable against input VAT carry 

forward

• No limit period of Input VAT carry forward

• No need VAT refundable in cash

• Resume cash to replace sunk asset

• Cash replace asset after write-off it from balance sheet

• Improve Debt : Equity Ratio



เปรียบเทียบ REITs PF IFF

แหล่งรายได้หลัก ค่าเช่า ค่าเช่า รายได้อนาคต

ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื9นฐาน

ลงทุนทรัพย์สินตปท. ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ (ยกเว้นภาษี)

สถานะทางกฎหมาย สัญญาก่อตั9งทรัสต์ นิติบุคคล นิติบุคคล

เงินลงทุนขั_นตํ> า 500 ล้าน 500 ล้าน 2,000 ล้าน

การก่อหนี_ ไม่เกิน 35% ของ NAV / 
60% หากได้ credit 

rating

ไม่เกิน 10% ของ 
NAV

ไม่เกิน 3 เท่าของทุน

ข้อจํากัดการถือหน่วย ไม่เกิน 50% ไม่เกิน 1 ใน 3 ไม่เกิน 1 ใน 3

การจ่ายผลกําไร ขั9นตํ_ า 90 % ขั9นตํ_ า 90 % ขั9นตํ_ า 90 %

ภาษีเก็บจากผลกําไร 10 % 10% ยกเว้น 10 ปี

35
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Dusit Thani REIT

1.	DTPK3.	DTHH

Dusit	Thani	Plc.	-
Owner

REIT

Freehold

Hotel	Management	Service

2.	D2CM

Laguna	Resort	&	Hotel	
Plc.	- Owner

100%	own

Dusit	Management	Co
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Impact Growth REIT

Impact	
Arena

Exhibition	
Center

REIT	Trustee	- KSAM

Impact	

REIT

Freehold

Property	Management

Impact	Forum

B	Land	- Owner100%	own

REIT	Manager	- RMI

Freehold

Freehold
Impact	

Challenger

Property	Manager	– Impact	Exhibition	Management
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กอง REIT ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

1.กองทรัสต์อิมแพ็คโกรทเพื> อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลงทุนในกรรมสิทธิw ของศูนย์จัดการแสดงอิมแพ็คอารีน่า, ศูนย์

แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ, ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค

ฟอรั> ม และอาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ (20,000 ล้านบาท)

2. กองทรัสต์เพื> อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ลงทุนในกรรมสิทธิw และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้า สิทธิเช่า

ช่วงที> ดิน กรรมสิทธิw ที> ดินและอาคารโรงงาน (4,285 ล้านบาท) 

หน่วยทรัสต์ 3,425 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 860 ล้านบาท

3. กองทรัสต์เพื> อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี> ยมโก
รท

ลงทุนในกรรมสิทธิw และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการ

ศูนย์กระจายสินค้า WHA ลาดกระบัง / บางนา-ตราด กม. 18/23

(4,481 ล้านบาท) หน่วยทรัสต์ 3,208.4 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 
1,370 ล้านบาท / เงินประกันการเช่าและบริการ 125 ล้านบาท
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

4. กองทรัสต์เพื> อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช ช้อปปิ_ ง เซ็นเตอร์ 
TERMINAL 21

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิi ใน
สังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. 

แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี9 เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่า
ดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที_  31 สิงหาคม 2583 มีพื9นที_ รวม 
97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื9นที_ ให้เช่า 34,058 ตร.ม. (6,227 ล้าน
บาท) หน่วยทรัสต์ 5,027 ล้านบาท / กู้ยืมเงิน 1,200 ล้านบาท

5. กองทรัสต์เพื> อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าอมตะซัมมิทโกรท AMATA 
SUMMIT

ลงทุนในกรรมสิทธิw และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาคาร
โรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี / 
อมตะซิตี_ ระยอง (3,700 ล้านบาท) หน่วยทรัสต์ 3,578 ล้าน
บาท / กู้ยืมเงิน 1,200 ล้านบาท / เงินประกันการเช่ารับโอน 

90 ล้านบาท
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

6. LHHOTEL : ทรัสต์

เพื_ อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 

เอช โฮเทล

LHHOTEL ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิi ใน

สังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี9 เป็น

ระยะเวลา 25 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที_  31 

สิงหาคม 2583 มีพื9นที_ รวม 47,298 ตร.ม. เป็นพื9นที_ ให้เช่า 21,090 
ตร.ม. โดย LHHOTEL นําอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล 
แมเนจเมนท์ จํากัด (LHH) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนดเงื_ อนไข

การต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดย LHH ได้แต่งตั9งบริษัท 

แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
(3,136,649,000.00 บาท)
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

7. MIT : ทรัสต์เพื_ อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัส
เตรียล

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จํากัด (APUK) 100 % ของ
จํานวนหุ้นที_ จําหน่ายได้ทั9งหมด ซึ_ ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิi ใน

ที_ ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที_ ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล 
(Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื9นที_ ให้
เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั9งอยู่ที_ เขตชาร์ลตัน กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (975 ล้านบาท)

8. GVREIT : ทรัสต์เพื_ อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์

ลงทุนใน(1) สิทธิการเช่าพื9นที_ บางส่วนในอาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อี
โคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื9นที_ ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ)

ตั9งอยู่ที_ หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที_ ดินและ
อาคาร สาทร สแควร์ ตั9งอยู่ที_ หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-
สาทร (8,148 ล้านบาท)
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

9. HREIT : ทรัสต์เพื_ อ

การลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เหมราช

ลงทุนในสิทธิการเช่าที_ ดินและอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ของบริษัท เหมราชพัฒนาที_ ดิน จํากัด (มหาชน), บริษัท 

เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด, 

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล (ระยอง) จํากัด และ

บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี_  จํากัด (Filing)

10. TPRIME : ทรัสต์เพื_ อ

การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม 

พร็อพเพอร์ตี9

ลงทุนใน  1. สิทธิการเช่าโครงการเมอร์คิวรี_  ทาวเวอร์

              2. หุ้นของบริษัทเอ็กเชน ทาวเวอร์ จํากัด ซึ_ งถือ

กรรมสิทธิi โครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ สัดส่วนไม่น้อยกว่า 

99.99%
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กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กอง REIT ทรัพย์สินที> ลงทุน

11. SHRREIT : ทรัสต์

เพื_ อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าสตราทีจิก 

ฮอสพิทอลลิตี9

ลงทุนในหุ้นของบริษัทโฮลดิ9ง ซึ_ งบริษัทลงทุนในสินทรัพย์

ต่างประเทศที_ เป็นกรรมสิทธิi  และ/หรือ สิทธิการเช่าของทรัพย์สิน
โดยเข้าลงทุนครั9งแรก ประกอบด้วยโรงแรมทั9งหมด 9 แห่ง ได้แก่ 

(1) โรงแรม Pullman Jakarta Central Park (2) โรงแรม Sofitel 

Bali Nusa Dua Beach Resort (3) โรงแรม Raffles Le Royal 
Phnom Penh (4) โรงแรม Raffles Grand Siem Reap (5) 

โรงแรม Victoria Hoi An Beach Resort & Spa (6) โรงแรม 
Victoria Sapa Resort & Spa (7) โรงแรม Victoria Can Tho 

Resort & Spa (8) โรงแรม Capri by Fraser, Ho Chi Minh City 
และ (9) โรงแรม IBIS Saigon South (Filing)
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Future Revenue: Securitization

SPV (Special Purpose Vehicle)

Listed in the SET
(Infrastructure Fund)

Investors
Shareholders

Owner

(Sponsor)

Unit selling

Manage & Collection

Cash

Profits

Future Revenue

(Cash Flow)
Buy
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กอง Infrastructure Fund 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กองทุนรวมโครงสร้างพื_นฐาน ทรัพย์สินที> ลงทุน

1. กองทุนรวมโครงสร้างพื_นฐานระบบขนส่ง

มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ลงทุนในรายได้สุทธิที> จะเกิดขึ_นจากการดําเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

กรุงเทพสายหลัก (ได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ> ม ซึ> ง

ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร
จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจาก

สถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจาก
วันที> ทําการซื_อขายเสร็จสิ_นจนถึงวันสิ_นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที>  4 

ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ> งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี (62,510

ล้านบาท)

2. กองทุนรวมโครงสร้างพื_นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์

กองทุนรวมจะทําการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้ากับบริษัทอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จํากัด (บี.กริม 1) และบริษัทอมตะ บี. 

กริม เพาเวอร์ 2 จํากัด (บี.กริม 2) ซึ> งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยระยะเวลาของสัญญาโอน

ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าจะเริ> มตั_งแต่วันที> กองทุนรวมชําระ
ราคาซื_อให้แก่บี.กริม 1 และ บี.กริม 2 จนถึงวันที>  16 กันยายน 2562 และ 27 

กันยายน 2565 (6,300 ล้านบาท)
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กอง Infrastructure Fund 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กองทุนรวมโครงสร้างพื_นฐาน ทรัพย์สินที> ลงทุน

3. กองทุนรวมโครงสร้าง

พื_นฐานพลังงานแสงอาทิตย์

เอสพีซีจี

สิทธิในการรับผลประโยชน์จากรายได้ใน

อนาคตสุทธิจากการดําเนินกิจการผลิตและ

จําหน่ายกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ขนาดเล็กมาก (VSPP) 7 โรงในเขต

จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นของเจ้าของ

ทรัพย์สิน 7 แห่ง ซึ> งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) สิทธิดังกล่าวมี

ระยะเวลา 10 ปีนับจากวันแรกของเดือนที> มี

การซื_อขายรายได้ในอนาคตเสร็จสมบูรณ์

(5,200 ล้านบาท)
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กอง Infrastructure Fund 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
กองทุนฯ ทรัพย์สินที> ลงทุน

4. กองทุนรวมโครงสร้าง

พื_นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท

(ก) กรรมสิทธิw ในเสาโทรคมนาคมจํานวน 6,000 เสา และโครงสร้างพื_นฐาน

โทรคมนาคมประเภท Passive อื> นที> เกี> ยวข้องที> ใช้สําหรับการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื> อนที>   (ข) กรรมสิทธิw ในระบบใยแก้วนําแสงหลัก (core fiber optic cable 
grid) และอุปกรณ์ระบบสื> อสัญญาณ (transmission equipment) ที> เกี> ยวข้อง และ

ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื_นที> ต่างจังหวัด และ  (ค) สิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สุทธิที> เกิดขึ_นตั_งแต่และรวมถึงวันเริ> มคํานวณรายได้จนถึงวันครบกําหนด

สัญญา HSPA ที> เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังต่อไปนี_ของ BFKT และ AWC เสา

โทรคมนาคมและโครงสร้างพื_นฐานโทรคมนาคมประเภท  Passive อื> นที> เกี> ยวข้องที>  

BFKT เป็นเจ้าของและที>  AWC เป็นเจ้าของ และ

ระบบใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์ระบบสื> อสัญญาณบางส่วนที> อยู่นอกเขตพื_นที>

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที>  BFKT เป็นเจ้าของ รวมทั_งกรรมสิทธิw ในทรัพย์สิน

ดังกล่าวจํานวนหนึ> งของ BFKT และ AWC ภายหลังจากวันครบกําหนดสัญญา HSPA 

ซึ> งกองทุนจะซื_อหรือรับโอนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิรายได้ที> จะเข้าทํา

ระหว่างกองทุนและนิติบุคคลผู้โอน (6-8 หมื> นล้านบาท)
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กอง Infrastructure Fund 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กองทุนรวมโครงสร้างพื_นฐาน ทรัพย์สินที> ลงทุน

5. กองทุนรวมโครงสร้าง

พื_นฐานโรงไฟฟ้าพระนคร

เหนือ ชุดที>  1 การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย EGAT

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื_นฐาน และ สิทธิใน

รายได้ค่าความพร้อมจ่าย อายุ 20 ปี 

(20,855 ล้านบาท)
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Tax Implications Property Co REIT Infrastructure Fund

Net Profit 100 100 100

Corporate Tax 
(20%)

20 0 0

Dividend / Profit 
Sharing

80 100 100

Dividend Tax 
(10%)

8 10 10            
*(ยกเว้น 10 ปี)

Balance 72 90 90

Property Co vs. REIT 
Infrastructure Fund
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หลักทรัพย์ประเภทใหม่ 
Crypto Currency

Digital Money

(Bitcoin)

กฎหมายประกาศ 13 พฤษภาคม 2561
รอกฎหมายลําดับรอง (ประกาศ ก.ล.ต.)
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Crypto Currency 

(Digital Money)
•อะไรคือ ”เงินดิจิตอล” ตามกฎหมาย ?

–ใครเป็นผู้ออกหลักทรัพย์

– ใครเป็นผู้ควบคุมการออกหลักทรัพย์

– การรายงาน

– การคุ้มครองนักลงทุนผู้ถือเงินดิจิตอล

•ภาษีที> เกี> ยวข้อง ?

•มาตรฐานบัญชี ?
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ความผิดอันเกีhยวกับการกระทํา

อันไม่เป็นธรรมเกีhยวกับการซืnอ

ขายหลักทรัพย์

(Market Misconduct)
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ความผิดเกี> ยวกับการกระทําอันไม่ 
เป็นธรรมเกี> ยวกับการซื_อขายหลักทรัพย์ 

กลุ่ม 1 เปิดเผยข้อมูลที_ อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้

ลงทุนและตลาดทุน

กลุ่ม 2 เอาเปรียบผู้ลงทุนในตลาดทุนรายอื_ นโดยการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลที_ ตนล่วงรู้มา

กลุ่ม 3 สร้างราคาหลักทรัพย์ให้ผิดไปจากสภาพปกติ

ของตลาด

กลุ่ม 4 อื_ นๆ
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ห้าม บอก
กล่าว

เผยแพร่

ให้คํารับรอง

ข้อความอันเป็น
เท็จ

ข้อความอันอาจ

ก่อให้เกิด
ความสําคัญผิดใน

สาระสําคัญ

• ฐานะทาง

การเงิน

• ผลการ
ดําเนินงาน

• ราคาซื_อขาย
หลักทรัพย์

• ข้อมูลอื> นใด

ที> เกี> ยวกับ
บริษัทที> ออก

หลักทรัพย์

โดยประการที> น่าจะ

มีผลกระทบต่อ

• ราคา
หลักทรัพย์ 

• การตัดสินใจ

ลงทุนใน

หลักทรัพย์

1. ความผิด “เปิดเผยข้อมูล” 

มาตรา 240  “ห้ามบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ หรือที> ทําให้สําคัญผิด”
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. 

1.2 มาตรา 241  “ห้ามวิเคราะห์ หรือคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลเท็จ หรือบิดเบือนอันมี

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือการตัดสินในลงทุน”

ห้าม วเิคราะห์

คาดการณ์

• ฐานะทาง

การเงิน

• ผลการ

ดําเนินงาน

• ราคาซื_อ

ขาย

หลักทรัพย์

• ข้อมูลอื> น

ใดของ

บริษัทที>

ออก

หลักทรัพย์

ใชข้อ้มูลที+รู้วา่เป็นเทจ็

หรือไม่ครบถว้น อนัอาจ

ก่อใหเ้กิดความสาํคญัผดิ

ในสาระสาํคญั

ละเลยที+จะพิจารณา

ความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล

บิดเบือนขอ้มูลที+

นาํมาใช้

โดย

เปิดเผย 

หรือแสดงความเห็นต่อประชาชน

น่าจะมีผลกระทบ

ต่อราคา

หลกัทรัพย์

น่าจะมีผลกระทบ

ต่อการลงทุนใน

หลกัทรัพย์

1. ความผิด “เปิดเผยข้อมูล”
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2. ความผิด ”เอาเปรียบผู้ลงทุน” โดยการ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที> ตนล่วงรู้มา 

บุคคลซึ> งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูล

ภายใน

ซื_อหรือขายหลักทรัพย์ 
หรือเข้าผูกพันตาม

สัญญาซื_อขายล่วงหน้าที>
เกี> ยวข้อง

เปิดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลอื> น

. 

2.1 มาตรา 242 “การซื_อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน”
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2.2 มาตรา 244/1  “การซื_อขายหลักทรัพย์ตัดหน้าลูกค้า โดยใช้ข้อมูลคําสั> งซื_อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ที>

นายหน้าซื_อขาย
หลักทรัพย์ /พนักงาน

หรือลูกจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์

ประเภทจัดการกองทุน/
พนักงานหรือลูกจ้าง

ห้ามใช้ประโยชน์ข้อมูลซึ> งรู้
หรือครอบครองอันเกี> ยวกับ
การซื_อหรือขายหลักทรัพย์

ของลูกค้าในบริษัท

2. ความผิด ”เอาเปรียบผู้ลงทุน” โดยการ 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที> ตนล่วงรู้มา 
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3.ความผิดเกี> ยวกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

(ปั> นหุ้น)

3. (มาตรา 224/3) การสร้างราคาหลักทรัพย์

ส่งคําสั_ งซื9อ หรือขายหลักทรัพย์ 
/ ซื9อหรือขายหลักทรัพย์ 

ทําให้คนทั_ วไปเข้าใจผิดในราคา 
หรือ 

ปริมาณซื9อขายหลักทรัพย์

กระทําในลักษณะต่อเนื_ อง 
เพื_ อให้ราคา หรือ ปริมาณ ซื9อ

ขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด
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4. ความผิดอื> นๆ

• ส่ง แก้ไข หรือยกเลิกคําสั> งซื_อขาย
หลักทรัพย์

• โดยรู้ หรือควรจะรู้ว่าจะทําให้ราคา
หลักทรัพย์หรือปริมาณการซื_อขาย
ผิดไปจากสภาพตลาด

• และเป็นเหตุให้ระบบซื_อขาย
หลักทรัพย์ล่าช้า หรือหยุดชะงัก

มาตรา 
244/7
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4. ความผิดอื> นๆ

มาตรา  
297

• เจ้าของบัญชียอมให้คนอื> นใช้
บัญชี

• บัญชีหลักทรัพย์/ บัญชีธนาคาร
ที> ใช้ ในการซื_อขายหลักทรัพย์

• โดยผู้ใช้บัญชีใช้บัญชีปกปิด
ตัวตนเพื> อกระทําความผิดอัน
ไม่เป็นธรรมเกี> ยวกับการซื_อ
ขายหลักทรัพย์

มาตรา  
297
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โทษทางอาญา

มาตรา  
297

• กรณีบุคคลทั> วไป

โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี 

ปรับตั_งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ทั_งจําทั_ง

ปรับ

• กรณีกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการ

ดําเนินการของบริษัท

โทษจําคุกไม่เกิน 5  ปี 

ปรับตั_งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท ทั_งจําทั_ง

ปรับ
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โทษทางอาญา

มาตรา  
297

เว้นแต่ความผิด

1. ทําให้ราคาหุ้นผิดปกติ (มาตรา 244/3(2)) และซื_อ

หลักทรัพย์ตัดหน้าลูกค้า (มาตรา 244/7)

โทษจําคุกไม่เกิน 5  ปี  ปรับตั_งแต่ 1,000,000 บาท ถึง 

5,000,000 บาท ทั_งจําทั_งปรับ

2. Nominee (มาตรา 296)

โทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี  ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ทั_งจําทั_งปรับ
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มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

(Civil Sanction)
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มาตรการลงโทษทางแพ่ง

คืออะไร

มาตรการลงโทษทางเลือกเพิ> มเติมจากการดําเนินคดีทาง
อาญา

ข้อดี

1. การพิจารณารวดเร็วและคล่องตัว 

2. บทลงโทษที> เหมาะสมกับความผิดทางเศรษฐกิจ



มาตรการลงโทษทางแพ่ง

มาตรการลงโทษทางแพ่งแบ่งเป็น 5 ประการ

ชําระค่าปรับทางแพ่ง

ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที> ได้รับจากการกระทํา
ความผิด (Claw Back)

ห้ามซื_อขายในตลาดหลักทรัพย์/ศูนย์ซื_อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 
5 ปี

ห้ามเป็นกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทที> ออกหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ชดใช้ค่าเสียหายในการตรวจสอบให้กับสํานักงาน ก.ล.ต. 
65
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มาตรการลงโทษทางแพ่ง

สํานักงาน ก.ล.ต. 
เห็นควรใช้

มาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง

สํานักงาน ก.ล.ต.
เสนอต่อ 

“คณะกรรมการ
พิจารณามาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง”

ทําบันทึก

ยินยอม

ศาลแพ่ง
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ผลกระทบที> จะเกิดขึ_นจาก  
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

Corporate	
Governance

Insider	
Trading

Civil	
Sanction
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ผลกระทบที> จะเกิดขึ_นจาก  
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่

68

“ Corporate Governance ”

พัฒนาการลงทุนไปในทางที> สอดคล้องกับหลัก Corporate 
Governance

เพิ> มการแข่งขันในตลาดหลักทรัพย์ 

มีการลงทุนมากขึ_น เนื> องจากผู้ลงทุนเชื> อมั> นในความ
โปร่งใส
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หลักกฎหมายที> กําหนดบทบาทหน้าที>

กรรมการและผู้บริหาร (Fiduciary Duty)

“กรรมการ”

“ผู้บริหาร”

“เลขานุการบริษัท”

“นักบัญชี”



Trustee ====> Pass-Through Mechanism =====> Beneficiary

Director

Trustee

Company

Property 
Fund

REIT

Shareholders

Unitholders

Trust & Corporate Concept

Duty of Care

Duty of Loyalty
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ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

ตามกฎหมายบริษัทมหาชน
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ความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร

ความรับผิด
ทางอาญา

ความรับผิด
ทางแพ่ง

ความรับผิด
ทางละเมิด

ความรับผิด
ทางปกครอง



ความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร บมจ.

73

กลุ่ม 1 ความรับผิดต่อหน้าที> ซื> อสัตย์สุจริต เช่น ค้า

แข่ง / ทําธุรกรรมกับบริษัท / กู้ยืมเงินบริษัท / แจ้งข้อความ
เท็จในการขายหุ้น / ทํางบดุลเท็จ

กลุ่ม 2 ความรับผิดต่อหน้าที> ระมัดระวัง เช่น ทําผิด

กฎหมาย / ทําผิดข้อบังคับและวัตถุประสงค์บริษัท

กลุ่ม 3 ความรับผิดต่อหน้าที> ตามคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กลุ่ม 4 ความรับผิดอื> น
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กรณีศึกษา

คดีหมอ อ. 

• นายแพทย์ อ. ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้จัดการให้

บริษัทขายหุ้นธนาคาร K ที> บริษัทลงทุนไว้ออกไปเมื> อ

ปลายปี 55 ในราคาตํ> ากว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสําคัญ

ให้แก่บุคคลอื> นที> ตนมีส่วนเกี> ยวข้องและมีผลประโยชน์ร่วม 

ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายเบื_องต้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 

300 ล้านบาท และนายแพทย์ อ. ยังได้รับประโยชน์จาก

การกระทําอื> นที> เกี> ยวข้องด้วย
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กรณีศึกษา
คดีหมอ อ.

• การกระทําข้างต้นเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที> ตาม

มาตรา 89/7 ซึ_ งมีระวางโทษตามมาตรา 281/2 วรรคสอง 

มาตรา 307 มาตรา 311 และมาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• แม้ว่าต่อมาเมื_ อเดือน ธ.ค.57 นายแพทย์ อ. ได้ชดเชยความ

เสียหายที_ เกิดขึ9นกับ R แล้ว แต่เป็นการชดเชยความเสียหาย

หลังจากที_  ก.ล.ต. ตรวจพบความผิด



76

กรณีศึกษา
คดีหมอ อ.

• ตลอดระยะเวลาการกล่าวโทษดํา เ นินคดี  ทําใ ห้

นายแพทย์ อ. เ ข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่า

ไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ที> ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน จึงไม่สามารถ

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที_ ออกหลักทรัพย์และ

บริษัทจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ลักษณะ

ของการลงโทษทางปกครอง คือ Disqualified Director 

& Executive)



“Civil	Sanction”
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การป้องกันความรับผิด
กรรมการ และ ผู้บริหาร

Safe Harbor: Attend meeting / Questions / 
Minute-Taking / Record

D/O Insurance: Civil liabilities / 
Indemnification / Bond for bail (not for jail)
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ข้อกําหนดตามกฎหมายที>  

นักบัญชี พึงปฏิบัติ



ข้อกําหนดตามกฎหมายที>   
CFO / นักบัญชี พึงปฏิบัติ

79

• Preparer => First Line of Defense => Economic 

Substance

• รายงานทางการเงินคุณภาพดี สะท้อนสถานะทางการเงิน
ที> แท้จริง และคาดการณ์ผลตอบแทนอนาคตได้

• CFO / สมุห์บัญชีต้องมีความรู้ผ่านหลักสูตรอบรมด้าน

บัญชี / ประสบการณ์ทํางาน / รับรองรายงานทางการเงิน
ร่วมกับกรรมการบริษัท



คุณสมบัติของ CFO / สมุห์บัญชี
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• การศึกษา / การอบรม

• จบปริญญาตรี / เทียบเท่า

• อบรมหลักสูตร Orientation / Update

• ประสบการณ์ทํางานก่อน Filing (IPO) _ ใช้บังคับปี 2561

• ทํางานด้านบัญชี หรือ การเงิน (ล่าสุด) หรือ ด้านใด ๆ ที> เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทภายในกําหนดเวลา

• ดํารงตําแหน่ง CFO ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อน Filing หรือสมุห์บัญชี/
บุคลากรทางบัญชีเข้าใจในระบบบัญชี/ผ่านการจัดทํา/นําส่งงบ
การเงินล่าสุดได้ถูกต้อง/ทันกําหนดเวลา และ ไม่มีประวัติกระทํา

ผิดกฎหมายหลักทรัพย์
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การเปิดเผยข้อมูลที> สําคัญ



สารสนเทศสําคัญที> ต้องเปิดเผย
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• สารสนเทศที> มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุน 

หรือ สารสนเทศที> มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

• สารสนเทศที> รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic 

Reports) 

• งบการเงิน

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

• รายงานประจําปี

• สารสนเทศที> รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports)

• การได้มา/จําหน่ายไปซึ> งสินทรัพย์ / รายการเกี> ยวโยงกัน



สารสนเทศสําคัญที> ต้องเปิดเผย
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• กรอบเวลาของการเปิดเผยสารสนเทศเมื> อมีเหตุการณ์

สําคัญ

• ภายในวันที> คณะกรรมการมีมติ หรืออย่างช้าภายใน 

9.00 น. ของวันทําการถัดไป

• ต้องเปิดเผย “นอกเวลาการซื_อขายหลักทรัพย์” คือ 

ก่อนซื_อขาย 1 ชั> วโมง หรือ หลังการซื_อขาย

หลักทรัพย์



เวลา/ข้อมูลนําส่งงบการเงิน

84

• งบปี _ ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ_นรอบบัญชี

• งบไตรมาส _ ภายใน 45 นับแต่วันสิ_นรอบไตรมาส

• เอกสารที> ต้องจัดส่งพร้อมงบการเงิน

(1) งบการเงินฉบับเต็ม 

(2) รายงานสรุปผลการดําเนินงาน (F-45) 
(3) คําชี_แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีกําไรแตกต่างจากงวดเดียวกัน 

ของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 (4)คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ หรือ MD&A (Management Discussion and Analysis) สมัครใจ
ในการนําส่ง 
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กฎหมายใหม่ “ความรับผิดอาญากรรมการ”
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศฯ 11 กุมภาพันธ์ 2560 _ ใช้บังคับ 12 กุมภาพันธ์ 2560 กฎหมาย 76 ฉบับ

“ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทํา 

ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือ

กระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติ

บุคคลนั้นกระทําความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับ

ความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
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การหลีกเลี> ยงภาษี  
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน” 

กฎหมายใหม่นี_ (พรบ. ฉบับที>  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560

ผลที> ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าที> เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี และ

ความผิดนั_นเกี> ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีที> หลีกเลี> ยงหรือฉ้อโกงตั_งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ_นไป _ 

หรือ

2. จํานวนภาษีที> ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ "อุบาย" หรือ 

"วิธีการอื> นใดทํานองเดียวกัน" ตั_งแต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึ_นไป และ 

3. ผู้มีหน้าที> เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําในลักษณะเป็น "กระบวนการ" 

หรือ "เป็นเครือข่าย" โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึง

ประเมินหรือรายได้ _ เพื> อหลีกเลี> ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ
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การหลีกเลี> ยงภาษี  
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน” 

4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที> เกี> ยวกับการกระทําความผิด _ 
เพื> อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั_นได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตามกฎหมายฟอกเงิน

6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรื> องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตามความเห็นชอบ
ของ "คณะกรรมการพิจารณากลั> นกรองความผิดทางภาษีอากรที> เข้าข่าย
ความผิดมูลฐาน" 

กรณีนี_ Taxpayer / ผู้มีหน้าที> หักภาษี ณ ที> จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ> มความ
ระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนั_น อาจเข้าไปมี "ส่วนเกี> ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้
_จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนี_ใช้บังคับตั_งแต่ 2 
เมษายน 2560 _ จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านี_
ได้ _ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที> รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหาข้อเท็จจริง" 
ได้
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Corporate Governance

หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที> ดี ปี 
2555 Corporate 

Governance (CG) 
(ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)

เกณฑ์การประเมิน
Corporate 

Governance 
Report (CGR)
(สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย)

หลักการบริหาร
กิจการที> ดี 
(สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับ
ตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย)

หลักการบริหารกิจการที> ดี 

(CG Code)
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• หลักปฏิบัติหลัก เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการพิจารณา
นําไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและความจําเป็นของธุรกิจของ
บริษัทจดทะเบียนตามความเหมาะสม (หลัก Apply or Explain) 

• แนวปฏิบัติและคําอธิบายของหลักปฏิบัติ ซึ_ งเป็นแนวทางหรือ
คําแนะนําให้คณะกรรมการนําไปปรับใช้ (Best Practice) ตาม
ความเหมาะสม

การใช้การบริหารกิจการที> ดี

หลักการบริหารกิจการที> ดี 

(CG Code)
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2559

รับฟังความ
คิดเห็นร่าง 
CG Code

2560

ออกคู่มือ 
หลักเกณฑ์

2561

เริ> มใช้ apply 
CG Code 
ทดลอง
เปิดเผย

2562

เริ> มเปิดเผย 
(apply or explain) 
ทดลองเปิดเผย

2563

ประเมินด้วย
เกณฑ์ใหม่

หลักการบริหารกิจการที> ดี 

(CG Code)



CG Code 2560
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• CG Code ใช้กับ “คณะกรรมการ” 

• ดําเนินตามแนว Best Practice 2555

• ความเป็นผู้นําของคณะกรรมการเรื> อง 

”การกํากับดูแล” 



CG Code 2560
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• เพิ> มบทบาทหน้าที> ของ ”ประธานกรรมการ”

• ดูแลพนักงานให้รู้เรื> องการบริหารเงิน / PVD 

Fund

• กํากับดูแล Market Sensitive Information

• เพิ> มหน้าที> คณะกรรมการ Liquidity / Debt 
Payment



CG Code

95

• คณะกรรมการควรพิจารณาทบทวนนํา CG 
Code ไปใช้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั_ง

• บันทึกการพิจารณาไว้ใน “มติคณะกรรมการ”

• เปิดเผยข้อมูลใน “รายงานประจําปี” และ 
แบบ 56-1



CG Code
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• โดยมีข้อความยืนยันว่า “คณะกรรมการได้ 

พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติตาม
CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ

บริษัทแล้ว สําหรับรายงานที> ต้องจัดส่งในปี 
2561 เป็นต้นไป” 
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