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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การประกอบกิจการของบริษัทตางชาติใน 
ประเทศไทย: ชองโหวของกฎหมายหรือ 
ความบกพรองในการบังคับใชกฎหมาย?* 

 

บทนํา 

การเปดเสรีการคาและการลงทุนระหวางประเทศภายใตยุคโลกาภิวัตนสงผลใหบริษัท
ขามชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได แม
ไทยจะมีนโยบายสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางประเทศ แตในขณะเดียวกันก็มีนโยบาย
จํากัดสิทธิของบริษัทตางชาติในการเขามาประกอบกิจการบางประเภทที่เกี่ยวของกับ
ความมั่นคง ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือธุรกิจที่ตองใหการคุมครองผูประกอบการ
ในประเทศที่ยังไมพรอมแขงขันกับตางชาติ ดังนั้นจึงตองมีวิธีการพิจารณาสัญชาติของ
นิติบุคคลวาเปนบริษัทไทยหรือบริษัทตางชาติ   

บทความนี้มุงศึกษา 4 ประเด็นสําคัญดังตอไปนี ้
1. กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการจํากัดสิทธิของผูลงทุนตางชาติในการ

ประกอบกิจการ 
2. การประกอบกิจการของคนตางดาวในประเทศไทย: ผลของการบังคับใช

กฎหมายในทางปฏิบัติ 

                                                   
*  สรุปจากบทความชื่อเดียวกัน และเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “นโยบายการประกอบ

กิจการของบริษัทตางชาติและของไทย: ปากวาตาขยิบ” ของ ดร. เดือนเดน นิคมบริรักษ 
ผูอํานวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และ สุณีพร ทวรรณกุล นักวิจัย  
ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอ
ในการสัมมนาวิชาการกลางป 2549 (2006 Mid-year Conference) เร่ือง “สูความชัดเจน 
ในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเน่ืองจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น” จัดโดย 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค กรุงเทพฯ 
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3. แนวทางการพิจารณาสัญชาติของบริษัทตางชาติ: ประสบการณจาก
ตางประเทศ 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

กฎหมายไทยที่เก่ียวของกับการจํากัดสิทธิของผูลงทุนตางชาตใิน
การประกอบกิจการ 

ในสวนนี้จะวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิของผูลงทุนตางชาติใน
สามกรณีคือ (1) การลงทุน (2) การครอบครองที่ดิน และ (3) การประกอบธุรกิจในราย
สาขา: กรณีธุรกิจโทรคมนาคม  

1. การลงทุน 

กอนป 2515 ไทยไมมีมาตรการกีดกันการลงทุนของคนตางดาว จนกระทั่งในป 
2515 คณะปฏิวัติในขณะนั้นเห็นวามีคนตางดาวมาประกอบธุรกิจในไทยมากขึ้นเปนลําดับ 
จึงไดออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 (ปว.281) ซึ่ง
เปนกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวที่ไทยประกาศใชเพ่ือจํากัดสิทธิ
การลงทุนของตางชาติฉบับแรก โดยจํากัดสัดสวนหุนสวนของคนตางดาวในธุรกิจตาม
บัญชีแนบทายประกาศฯ ไวไมเกินรอยละ 49  และไดระบุความหมายของคนตางดาวไว
ในขอ 3 ของประกาศฯ วาหมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งไมมีสัญชาติไทย
และใหรวมตลอดถึง (1) นิติบุคคล ซึ่งทุนต้ังแตกึ่งหนึ่งของบุคคลนั้นเปนของคนตางดาว  
(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน หรือเปนสมาชิกต้ังแตกึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือ
หุน ผูเปนหุนสวน หรือผูเปนสมาชิก ไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใด 

จากคํานิยามนี้ จะเห็นไดวา ปว.281 ไดกําหนดใหมีการพิจารณาหุนสวนของ
คนตางดาวจากทั้งสัดสวนการถือหุนและสัดสวนของเงินลงทุนในบริษัทจริง  ตอมาใน 
ป 2534 คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตีความเรื่องสัดสวนการถือหุนวา การที่บริษัทอื่นเขา
มาถือหุนในบริษัทใดนั้นยอมเปนการถือหุนของนิติบุคคลซึ่งมฐีานะเปนผูถือหุนคนหนึ่ง
เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา การนับจํานวนผูถือหุนจึงนับเฉพาะตัวบริษัทผูถือหุนโดยตรง
เปน 1 หนวย 

สวนเรื่องสัดสวนของเงินลงทุนนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความวาใหพิจารณา
ทุนตางดาวที่นํามาลงทุนในบริษัทตามความเปนจริง โดยพิจารณารวมถึงการถือหุน
ของคนตางดาวในนิติบุคคลไทยทีเ่ปนผูถือหุนของบริษัทดวย   
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การตีความดังกลาวของคณะกรรมการกฤษฎีกาทําใหกรมทะเบียนการคา
ดําเนินการตรวจสอบการถือหุนของคนตางดาวในนิติบุคคลไทยในหลายลําดับช้ันของ
การถือหุน และพบวา มีบริษัทจดทะเบียนจํานวนมากที่มีสัญชาติเปนคนตางดาวหาก
นับรวมการถือหุนทางออมดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนตางดาวมีบทบาทอยางมากใน
เศรษฐกิจไทย ในป 2535 รัฐบาลของนายอานันท ปนยารชุน มีความเห็นวาหากมีการ
ตีความตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก จึงออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 โดย
ใหยกเลิกบทนิยามของคําวา “คนตางดาว” ในขอ 3 (1) แหงประกาศของคณะปฏิวัติฯ 
และใหใชความตอไปนี้แทน  

“‘คนตางดาว’ หมายถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทนุจดทะเบยีน
ต้ังแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยคนตางดาว หรือนิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวลงหุนมี
มูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนัน้”   

การแกไขเพ่ิมเติมนี้กระทําไปเพ่ือใหเกิดความชัดเจนวา การพิจารณาสัดสวน
ของทุนของคนตางดาวในบริษัทใดจะนับจากการถือหุนชั้นเดียวหรือการถือหุนโดยตรง
ในบริษัทนั้นๆ เทานั้น ไมรวมถึงการถือหุนทางออมผานผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทย จึง
เขาหลักเกณฑการถือหุนของคนไทยกับคนตางดาวที่รอยละ 49 : 51 ดังในปจจุบัน 

ตอมาในป 2542 รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ไดออกพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ใหใชแทน ปว.281 ความหมายของคนตางดาว
ตามพระราชบัญญัตินี้คลายคลึงกับใน ปว.281 คือจะพิจารณาสัดสวนหุนสวนตางชาติ
จากการถือหุนและการลงทุนโดยตรงเทานั้น แตกฎหมายฉบับใหมไมมีเง่ือนไขวา นิติบุคคล
ที่มีสัญชาติไทยตองมีจํานวนผูถือหุนชาวไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติ
จํานวนผูถือหุนไมมีผลอยางใดตอการเปนเจาของหรือการมีอํานาจในการบริหารจัดการ
นิติบุคคลหากผูถือหุนไทยถือหุนจํานวนนอยมาก   

แมกฎหมายฉบับนี้มิไดเขมงวดเรื่องการถือหุนทางออมของคนตางดาว (ถือผาน
นิติบุคคลไทย) แตการถือหุนแทนมีความผิดทางอาญาสําหรับทั้งผูถือหุนตางชาติและ 
ผูถือหุนไทยทีเ่ปนนอมนิี อยางไรก็ตาม ในทางปฏบัิติก็ยังมีการถอืหุนดวยการใชนอมินี
กันอยางแพรหลาย   

จนกระทั่งเกิดการรองเรียนใหมีการตรวจสอบสัญชาติของบริษัทชิน คอรปอเรชั่น 
ซึ่งมีการขายหุนใหกับเทมาเส็กซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจสิงคโปรในเดือนมกราคม 2549 จึงได
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มีการหยิบยกประเด็นเรื่องนอมินีข้ึนมาอีกครั้ง  วันที่ 29 กรกฎาคม 2549 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาไดออกคําสั่งใหบริษัทจํากัดที่ตองการจดทะเบียนที่มีหุนสวนตางชาติต้ังแต
รอยละ 40 แตไมถึงรอยละ 50 หรือที่มีคนตางดาวถือหุนนอยกวารอยละ 40 แตมีคน
ตางดาวเปนผูมีอํานาจในการกระทําการแทนบริษัทนั้น ตองใหผูถือหุนที่เปนคนไทย
แสดงหลักฐานแหลงที่มาของเงินลงทุนประกอบคําขอจดทะเบียนบริษัท  โดยตองแสดง
จํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่ลงทุน  

ผูวิจัยมีความเห็นวา มาตรการนี้อาจไมไดผลมากนักในทางปฏิบัติ เนื่องจาก 
ผูถือหุนตางดาวอาจลดการถือหุนใหตํ่ากวารอยละ 40 เพ่ือมิใหเปนเปาในการตรวจสอบ 
และเพ่ิมการถือหุนผานนอมินีคนไทยที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะสามารถเปน
นอมินีได 

2.  การครอบครองที่ดิน 

กอนป 2535 ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 97 ไดบัญญัติความหมายของ  
“นิติบุคคลเสมอืนคนตางดาว” ไวดังนี้  

มาตรา 97 นิติบุคคลดังตอไปนี้ใหมีสิทธิในที่ดินไดเสมือนคนตางดาว  
(1)  บริษัทจํากัดที่มีทุนของคนตางดาวเกินกวารอยละ 49 หรือผูถือหุนเปนคน

ตางดาวเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุน แลวแตกรณี  
เพ่ือประโยชนแหงหมวดนี้ บริษัทจํากัดใดออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือ1 ใหถือ

วาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
ตามความในมาตรานี้ ทําใหบุคคลธรรมดาที่เปนคนตางดาวและนิติบุคคลที่มี

ทุนตางดาวเกินรอยละ 49 หรือมีจาํนวนผูถือหุนตางดาวเกินกึง่หนึ่งไมสามารถครอบครอง
ที่ดินได  

อยางไรก็ตาม เชนเดียวกับใน ปว.281 นิยามของคนตางดาวไมมีความชัดเจน
วา ในการพิจารณาสัดสวนทุนของคนตางดาวตองนับรวมถึงการถอืหุนทางออมของคน
ตางดาวหรือไม ในป 2534 คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตีความไปในทาํนองเดียวกับกรณี
ปญหาเรื่องการลงทุนของคนตางดาวภายใต ปว.281 กลาวคือ ในแงของผูถือหุนนั้น
หากมีบริษัทอื่นเขามาถือหุนดวย ใหถือเปนผูถอืหุนคนหนึ่ง นับจํานวนผูถือหุนเฉพาะ
                                                   
1  หมายถึงใบหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุนโดยไมระบุชื่อซ่ึงจะกระทําไดตอเม่ือมีการอนุญาต

ไวในขอบังคับของบริษัทเทานั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูถือหุนบอยครั้ง บริษัทอาจเลือกที่
จะออกใบหุนชนิดออกใหแกผูถือเพื่อความสะดวก 
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บริษัทผูถือหุนโดยตรงเปน 1 หนวย  สวนในแงทนุนั้น ใหพิจารณาทุนของตางดาวที่
นํามาลงทุนในบริษัทตามความเปนจริง โดยพิจารณาไปถึงสัดสวนของทุนตางดาวใน 
นิติบุคคลอื่นที่เขามารวมลงทุนในบริษัทนั้นดวย เพราะหากพิจารณาเฉพาะทุนที่นํามาลง
โดยตรง อาจทําใหคนตางดาวมีสิทธิในที่ดินในประเทศไทยเกินกวาที่กฎหมายกําหนดได   

เนื่องจากการถือครองที่ดินเกี่ยวโยงโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ รัฐบาลใน
ขณะนั้นจึงเห็นวาจําเปนตองตีความคําจํากัดความของคําวา “คนตางดาว” ใหสอดคลอง
กับคําจํากัดความตามพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ปว.281 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  
มิฉะนั้นแลว หากนิยามในประมวลกฎหมายที่ดินเขมงวดกวา ผูประกอบการจํานวน
มากที่เปนบริษัทไทยตาม ปว.281 (ฉบับแกไข) แตเปนบริษัทตางชาติตามการตีความ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไมสามารถครอบครองที่ดินที่เปนที่ต้ังของโรงงานและ
สถานที่ประกอบการได ซึ่งจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในวงกวาง  ดังนั้น จึงไดมี
การออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535 ใน
เวลาไลเล่ียกัน โดยเปลี่ยนแปลงคํานิยามของคนตางดาวตามมาตรา 97 ของประมวล
กฎหมายที่ดินจาก “บริษัทจํากัดที่มีทุนของคนตางดาวเกินกวารอยละ 49” เปน “บริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียนถือโดยคนตางดาวเกินกวา
รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน” เพ่ือสรางความชัดเจนวาในการคํานวณหุนสวนตางดาว
นั้น ใหคํานวณเฉพาะการถือหุนทางตรงเทานั้น   

อยางไรก็ดี ในลักษณะเดยีวกับ ปว.281 ประมวลกฎหมายที่ดินหามมิใหคน
ไทยเปนนอมินีใหชาวตางชาติ โดยมาตรา 113 ระบวุา ผูใดไดมาซึ่งที่ดินในฐานะตัวแทน
ของคนตางดาวจะมีโทษปรับไมเกนิ 20,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และมาตรา 94 กําหนดวา บรรดาที่ดินที่คนตางดาวไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหคนตางดาวจัดจําหนายภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด 

3.  การประกอบธุรกิจในรายสาขา: กรณีธุรกจิโทรคมนาคม  

นอกจากกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวแลว ประเทศไทย 
ยังมีกฎหมายในรายสาขาอีกหลายฉบับที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหุนสวนตางชาติที่อาจมี
การตีความนิยามของคนตางดาวที่เหมือนหรือแตกตางออกไปจากกฎหมายหลัก เชน 
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 กําหนดวา ผูประกอบการตองมีสัญชาติ
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ไทย โดยตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
และตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดดวย 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เปนกฎหมายหลัก
ที่ควบคุมการประกอบกิจการโทรคมนาคมของนักลงทุนตางดาวในประเทศไทย แตเดิม
มาตรา 8 ของกฎหมายกําหนดวา  ผูขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สองและแบบที่สามจะตองมีสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางชาติไมเกินรอยละ 25 
และมีกรรมการที่เปนคนไทยไมนอยกวาสามในสี่2  ตอมาในเดือนมกราคม 2549 ไดมี
การแกไขกฎหมายเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการถือครองหุนของคนตางดาวจากเดิมกําหนดไวที่
รอยละ 25 เปนรอยละ 49  โดยใหเหตุผลวากิจการโทรคมนาคมบางประเภทตองพ่ึงพา
ทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
(ฉบับที่ 2) ระบุวา 

“ผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและผูขอรับใบอนุญาตแบบที่สามตองมิใชเปน
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในการนี้คณะกรรมการ
อาจกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการบางลักษณะหรือบาง
ประเภทที่เปนนิติบุคคลจะตองกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํา
กิจการโดยคนตางดาวดวยก็ได”  

เนื่องจากคํานิยามของคําวาคนตางดาวในกฎหมายฉบับแกไขนี้อิงกับคํานิยาม
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ยอมหมายความวา
การคํานวณสัดสวนหุนสวนตางชาติจะนับทอดเดียวเทานั้น แตบทบัญญัติเพ่ิมเติมไดให
อํานาจดุลยพินิจแกคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในการกําหนด
เง่ือนไขหามนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมกระทําการที่มี

                                                   
2  มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 กําหนดใหมี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสามแบบ คือ แบบที่ 1 สําหรับผูประกอบการ
โทรคมนาคมที่ไมมีโครงขายเปนของตนเอง เชน  ผูใหบริการอินเตอรเน็ต (ISP) เปนตน  
แบบที่ 2 สําหรับผูประกอบการโทรคมนาคมที่มีหรือไมมีโครงขายเปนของตนเอง ซ่ึงมี
วัตถุประสงคในการใหบริการโทรคมนาคมเฉพาะกลุมบุคคลเทานั้น เชน บริษัทที่ตองการจะ
ติดตั้งโครงขายและระบบการสื่อสารสําหรับสาขาของบริษัทในพื้นที่ตางๆ เปนตน  และ 
แบบท่ี 3 สําหรับผูประกอบการที่มีโครงขายเปนของตนเองและใหบริการแกบุคคลใน 
วงกวาง เชน ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพทบานในปจจุบัน 
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ลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาวได  ทั้งนี้ กทช. ไดออกรางประกาศ กทช. 
วาดวยการกําหนดขอหามการกระทําที่มีลักษณะเปนการครอบงํากิจการโดยคนตางดาว 
ซึ่งอยูระหวางแกไขเพ่ิมเติมและเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะ3 แนวทางในการ
พิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลที่ขออนุญาตการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมของ กทช. 
ตามรางประกาศฯ ดังกลาวครอบคลุมถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

(1)  การถือหุนทางตรงและทางออม (แตยังไมมีสูตรในการคํานวณที่ชัดเจน) 
(2)  การถือหุนฝายนอมินีคนไทย   
(3)  การมีอํานาจบริหารจัดการบริษัทโดยพฤตินัย เชน อํานาจในการคดัคาน 

(veto) อํานาจในการลงนามทํานิติกรรมผกูพันบริษัท และพฤติกรรมอื่นๆ  
รางดังกลาวแสดงใหเห็นวานิยามของคนตางดาวในกรณีของการประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคมอาจเขมงวดกวาในกรณีของการประกอบธุรกิจตองหามภายใตกฎหมาย 
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

การประกอบกิจการของคนตางดาวในประเทศไทย:  
ผลของการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัต ิ

การศึกษาในสวนนี้จะวิเคราะหวิธีการประกอบธุรกิจของคนตางดาวในประเทศ
ไทยในทางปฏิบัติเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงขอจํากัดเรื่องหุนสวนตางชาติในการประกอบธุรกิจ
ที่สงวนไวสําหรับคนไทยและในการครอบครองที่ดิน  

1. การประกอบกิจการในธุรกิจตองหามของคนตางชาติ มีสองวิธี คือ การถือ
หุนทางออมผานบริษัทโฮลดิ้งซึ่งไมผิดกฎหมาย และการใชนอมินีที่เปนบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุนแทน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผิดมาตรา 36 ของ พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 

1.1  การถือหุนทางออมผานบริษัทโฮลดิ้ง  
เนื่องจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 กําหนดให

พิจารณาสัดสวนหุนสวนตางชาติเฉพาะจากการถือหุนทางตรงเทานั้น ผูลงทุนตางชาติ
จึงสามารถถือหุนทางออมเพ่ิมเติมผานนิติบุคคลไทยที่เปนบริษัทโฮลดิ้งซึ่งจะทําให 
ผูลงทุนตางชาติมีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทคอนขางมากในทางปฏิบัติ การ

                                                   
3  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ไดที่ http://www.ntc.or.th/uploadfiles/1150629370_takeover3.pdf 
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กระทําดังกลาวมีอยูอยางแพรหลายในธุรกิจบริการที่มีขอหามมิใหคนตางดาวถือหุนเกนิ
กวารอยละ 49 สําหรับบริการทุกประเภท 

1.2  การใชนอมินีทีเ่ปนบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุนแทน 
บริษัทตางชาติอาจใชวิธีใหบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยถือหุนแทนให โดย 

ผูถือหุนแทนดังกลาวจะเปนผูถือหุนทางนิตินัยเทานั้น แตมิไดมีอํานาจในการบริหาร
จัดการหรือไดรับสวนแบงผลประโยชนตามสัดสวนของการถือหุนทางนิตินัยแตอยางใด 
เชนในกรณีของบริษัทกุหลาบแกว ซึ่งสาธารณชนมีความสงสัยวา นายพงศ สารสิน 
และนายศุภเดช พูนพิพัฒน ซึ่งเปนผูถือหุนไทยซึ่งมีหุนสวนรวมกันเทากับรอยละ 51 
เปนนอมินีใหแกบริษัทเทมาเส็กของสิงคโปรซึ่งเปนผูถือหุนสวนนอยคือรอยละ 49 หรือไม 
เนื่องจากผูถือหุนทั้งสองมีสิทธิออกเสียงนอยกวารอยละ 10 และไดรับเงินปนผลเพียง
รอยละ 3 เทานั้น ในขณะที่บริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้งซึ่งมีหุนสวนเพียงรอยละ 49 กลับ
ไดรับสวนแบงเงินปนผลสูงถึงรอยละ 97  พฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวาหุนสวน
ไทยเปนเพียงตัวแทนของผูถือหุนตางชาติเทานั้น 

2. การครอบครองที่ดิน  เนื่องจากประมวลกฎหมายที่ดินหามคนตางดาว
ครอบครองที่ดิน คนตางชาติจึงมักจะใชสองวิธีการตอไปนี้ในการเขาครอบครองที่ดิน
เพ่ือดําเนินการทางธุรกิจหรือเพ่ืออยูอาศัย 

2.1   การเชาซื้อ  
การเชาซื้อที่ดินเพ่ือการพาณิชยและอุตสาหกรรมจะเปนไปตามบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
ซึ่งอนุญาตใหคนตางดาวทําสัญญาเชาไดไมเกิน 50 ป และผูเชาอาจตกลงตอระยะเวลา
การเชาออกไปไดอีกมีกําหนดไมเกิน 50 ปนับแตวันที่ตกลงกัน4 รวมระยะเวลาการเชา
ทั้งสิ้นไมเกิน 100 ป และกรณีเชาที่ดินเนื้อที่เกินกวา 100 ไร คนตางดาวจะตองมีการ
ลงทุนในที่ดินไมนอยกวา 100 ลานบาท  สําหรับการเชาซื้อที่ดินเพ่ืออยูอาศัยจะตอง
เปนไปตามมาตรา 540 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งกําหนดใหคนตางดาว
ทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยไดไมเกิน 30 ป 

2.2  การครอบครองโดยการเปนเจาของ 
ผูลงทุนตางชาติที่ไมไดรับสิทธิในการครอบครองที่ดินตองอําพรางตนวาเปน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

                                                   
4  มาตรา 3 และมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542   
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ก.  ถือหุนโดยตรงในนิติบุคคลไทยในสัดสวนรอยละ 49 และถือหุนทางออมใน 
ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทยอีกชัน้หนึ่งเพ่ือรักษาอํานาจในการบริหารจัดการ ซึ่งไมผิด
กฎหมาย 

ข.  ซื้อหรือรับโอนที่ดินในขณะที่เปนนิติบุคคลไทย แตตอมามีการเปลี่ยนแปลง
ผูถือหุนหรือสัดสวนการถือหุนของตางชาติโดยไมไดแจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึง่ผิด
กฎหมาย 

ค.  จางบุคคลธรรมดาชาวไทยใหถอืหุนแทน (ใชนอมิน)ี ซึ่งผิดกฎหมาย 
โดยสรุปแลว แมกฎหมายไทยจะเขมงวดในการจํากัดมิใหคนตางชาติเขามา

ประกอบธรุกิจในหลายสาขาธุรกิจ (โดยเฉพาะธุรกจิบริการ) และมิใหคนตางชาติเขามา
ครอบครองที่ดิน แตในทางปฏิบัติคนตางชาติสามารถเขามาประกอบธุรกิจตองหามและ
ครอบครองที่ดินไดอยางแพรหลาย เนื่องจากนยิามของคนตางดาวคอนขางหละหลวม
และการขาดการตรวจสอบการใชนอมินไีทยอยางจริงจังในชวงเวลาที่ผานมา 

แนวทางการพิจารณาสัญชาติของบรษัิทตางชาต:ิ  
ประสบการณจากตางประเทศ 

การศึกษาในสวนนี้จะวิเคราะหแนวทางการพิจารณาสัญชาติของบริษัทตางชาติ
ในตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงนิยามของคนตางดาวในกฎหมายไทยให
รัดกุมมากขึ้น โดยทั่วไปประเทศพัฒนาแลวจะไมมีกฎหมายแมบทจํากัดหุนสวนของ
ชาวตางชาติ แตจะมีกฎหมายเฉพาะในรายสาขาบริการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของ
ประเทศซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคาํนิยามและขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ ในที่นี้
จะยกตัวอยางจากประเทศพัฒนาแลวสามประเทศ ไดแก 

1.  สหรัฐอเมริกา  
สหรัฐอเมริกามีกฎหมายวาดวยกิจการโทรคมนาคมที่กําหนดวิธีการในการ

พิจารณาสัดสวนหุนสวนตางชาติไวอยางละเอียดมาก โดยมีการนําตัวแปรของอํานาจใน
การบริหารจัดการเขามาประกอบในการคํานวณสัดสวนหุนสวนตางชาติในเชิงปริมาณ
ดวย  แตที่นาสังเกตก็คือ แมกฎหมายจะจํากัดสัดสวนหุนสวนตางชาติในนิติบุคคลที่
ใหบริการโทรคมนาคม แตก็ไดใหอํานาจดุลยพินิจกับคณะกรรมการโทรคมนาคม 
(Federal Communications Commission หรือ FCC) ในการอนุญาตใหนิติบุคคลที่มี
หุนสวนตางชาติเกินกวาเกณฑที่กําหนดสามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมไดหาก
เห็นวาเปนประโยชนตอสาธารณชน แนวทางเชนนี้แสดงใหเห็นวาแมสหรัฐอเมริกาจะมี
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นโยบายที่จํากัดสิทธิของคนตางชาติในการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม แตก็มีการ 
ผอนปรนหากการลงทุนของตางชาติเอื้อประโยชนตอสวนรวม 

2. แคนาดา 
กฎหมายโทรคมนาคมของแคนาดาจํากัดการถือหุนทางตรงของตางชาติ 

(direct holdings) ไวที่รอยละ 20 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง และจํากัดการถือหุน
ทางออมผานบริษัทโฮลดิ้ง (indirect holdings) ไวไมเกินรอยละ 33.33 ซึ่งจะทําให
ตางชาติสามารถถือหุนและมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออมไมเกินรอยละ 46.7 
(20% + (33.33%x80%)) 

นอกจากเงือ่นไขเรื่องการถอืหุนแลว แคนาดายังมีเง่ือนไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหการ
บริหารจัดการบรษัิทโทรคมนาคมที่ไดรับอนุญาตอยูภายใตการควบคุมของแคนาดาจริง
ในทางปฏิบัติอีกหลายประการ เชน สํานักงานใหญตองต้ังอยูในแคนาดา ตองจัดประชุม
ผูถือหุนในแคนาดา ผูบริหาร (director) จํานวนสองในสามตองเปนชาวแคนาดา ฯลฯ 

3. ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมการควบรวมหรือซื้อธุรกิจภายในประเทศของคน

ตางดาว โดยกําหนดใหคนตางดาวผูประสงคจะเขาไปซื้อกิจการภายในประเทศที่มี
มูลคาเกิน 50 ลานเหรียญออสเตรเลียตองไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียกอน 
โดยทั่วไปแลว นโยบายการลงทุนโดยรวมของออสเตรเลียจะอยูบนสมมติฐานที่วาการ
ลงทุนจากตางประเทศสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศและควรจะไดรับการ
อนุมัติ5 แมจะมีการกําหนดเพดานสัดสวนหุนสวนตางชาติไว แตกฎหมายก็ไดใหอํานาจ
ดุลยพินิจแกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายในการตัดสินใจวา จะอนุมัติการลงทุนหรือไม
ในแตละกรณีโดยใหคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนหลัก 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาวของไทยซึ่ง
จํากัดสิทธิของคนตางดาวในการประกอบธุรกิจบริการทุกประเภทไมสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงตองพ่ึงพาทุนตางชาติในการพัฒนา
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการกระตุนใหเกิดการแขงขันในตลาด  ในแงนี้ 

                                                   
5 Department of Foreign Affairs and Trade (DFTAT), Measures, Including Barriers, 

Affecting Trade and Investment. http://www.dfat.gov.au/geo/japan/tef-study/chapter4-
1-1.pdf. 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) 
การประกอบกิจการของบริษัทตางชาติในประเทศไทย: ชองโหวของกฎหมาย 

หรือความบกพรองในการบังคับใชกฎหมาย? 

 

13 

ผูบังคับใชกฎหมายอาจตระหนักถึงสภาพความเปนจริงดังกลาวจึงมิไดบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดเทาที่ควร 

การมีบทบัญญัติที่จํากัดสิทธิคนตางดาวแบบครอบจักรวาลแตมีการบังคับใช
กฎหมายอยางหละหลวมไมเปนประโยชนอยางใดตอประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ในขณะที่ธุรกิจที่ตองควบคุมดูแลอยางจริงจัง เชน ธุรกิจการคาอสังหาริมทรัพย 
หรือธุรกิจบารเบียร หรือธุรกิจสถานเริงรมยซึ่งไมกอประโยชนในเชิงเศรษฐกิจก็มีตางชาติ
เขามาประกอบธุรกิจจํานวนมากโดยไมมีการตรวจสอบเรื่องการใชนอมินีไทยอยางจริงจัง 
ในขณะที่ผูประกอบการตางชาติในหลายสาขาบริการ เชน บริการโลจิสติกส หรือขนสง
จดหมายและพัสดุภัณฑดวน ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากความไมโปรงใสของนโยบาย
การลงทุนของไทยซึ่งเปดใหตางชาติเขามาลงทุนไดอยางผิดกฎหมาย    

จากการที่หนวยงานรัฐตองการสงวนอํานาจในการกลั่นกรองการลงทุนของ
ตางชาติใหมากที่สุด และรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผานมาขาดความกลาหาญในการเผชิญหนา
กับสภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจไทยที่ตองพ่ึงพาทุนตางดาวในหลายสาขาธุรกิจ 
ทําใหไมมีการแกไขกฎหมาย   นโยบายในลักษณะ “ปากวา ตาขยิบ” ดังกลาวมีมา 
โดยตลอดโดยมิไดสรางปญหามากนักในภาพรวม ยกเวนในกรณีที่มีการรองเรียนเกี่ยวกับ
การใชนอมินีในบางครั้ง ซึ่งหนวยงานของรัฐก็จะใชมาตรการในการบังคับใชกฎหมายที่
เขมงวดมากขึ้น สงผลใหเกิดความวุนวายในระบบเศรษฐกิจเปนครั้งคราว แตเมื่อปญหา
สงบลงแลวก็จะกลับไปสูระบบเดิมเนื่องจากสภาพความเปนจริงทางเศรษฐกิจที่ยัง
ตองการเงินทุนตางชาติ วิธีการเชนนี้ทําใหนโยบายการลงทุนของคนตางดาวในไทย
ขาดความชัดเจนและขาดหลักเกณฑที่แนนอน  

จากผลการวิเคราะหดังกลาว  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
1. ควรทบทวนรายชื่อธุรกิจที่ไมอนญุาตใหคนตางดาวเขามาประกอบธรุกิจใน

บัญชีแนบทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 อยางจริงจัง 
โดยเฉพาะบัญชีสาม วงเล็บ (21) ที่หามตางชาติเขามาลงทุนในทุกสาขาบริการโดยไมมี
การพิจารณาความเหมาะสมของขอหามแบบครอบจักรวาลดังกลาว ทั้งนีค้วรมีการกําหนด
เปนรายสาขาบรกิารวา ควรคุมครองสาขาใดและเพราะเหตุใด  

2. ควรทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่จํากัดสิทธิของคนตางดาวในการประกอบ
กิจการ (รวมถึงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว) วาควรมีกระบวนการ
และข้ันตอนในการประเมินตนทุนและผลประโยชนจากการกีดกันคนตางดาวอยางไร   

3. ควรทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับที่ใหการคุมครองผูประกอบการ
ในประเทศ โดยเปดโอกาสใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบสามารถพิจารณาอนุญาตให



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ)  
 สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล:  

ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 
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ผูประกอบการตางชาติสามารถประกอบธุรกิจแขงขันกับผูประกอบการในประเทศได ใน
กรณีที่ตลาดภายในประเทศมีการผูกขาด หรือมีผูประกอบการนอยรายจนสงผลใหไมมี
การแขงขันในตลาดและบริการไมมีประสิทธิภาพ 

4. เมื่อดําเนินการกลั่นกรองธุรกิจตางๆ ที่หามตางชาติประกอบกิจการให
เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจไทยและแนวนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมแลว  ควรปรับเปล่ียนวิธีการในการกําหนดสัญชาติของ
นิติบุคคลใหรัดกุมมากขึ้นกวาเดิม ไมวาจะใชวิธีการคํานวณสัดสวนหุนสวนโดยใชหุนที่
มีสิทธิออกเสียง การนับรวมหุนทางออม หรือการใชอํานาจในการบริหารจัดการ
ประกอบในการพิจารณาก็ตาม  

5. ในระยะสั้นควรมีการตรวจสอบการถือหุนผานนอมินีในธุรกิจบริการที่ไม
เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางชัดเจน เชน ธุรกิจบารเบียรในยานพัทยา 
หรือธุรกิจที่ใชประโยชนจากทรัพยากรอันมีจํากัดและอาจผิดกฎหมาย เชน การพัฒนา
อสังหาริมทรัพยในพ้ืนที่อนรุักษ เปนตน และดําเนินการทางกฎหมายกับคนตางดาว
และคนไทยทีเ่กี่ยวของตามบทบัญญัติของมาตรา 36 และ 37 แหงพระราชบัญญัติการ
ประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และมาตรา 113  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

เอกสารอางอิง 

มานอก และ เด็กนอกกรอบ [นามปากกา]. 2549. 25 คําถามเบื้องหลังดีลเทคโอเวอร 
ชินคอรป. กรุงเทพฯ: โอเพนบุคส.    



  

นอมินี (nominee): การใชตัวแทนถือหุน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย* 

 

บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยผาน “ตัวแทนถอืครองหลักทรัพย” หรอืนอมินี (nominee)    
เปนกลยุทธที่นักลงทุนใชเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ คํากลาวทีว่า “คนรูไมบอก คนบอกไมรู” ใชไดดี
กับการเลนหุน  หากสมมติวา นาย ก. เปนนักลงทุนที่มีความสามารถและมีช่ือเสียง  
นักลงทุนรายอืน่ยอมติดตามความเคลื่อนไหวของนาย ก. อยางใกลชิดเพ่ือหวังทํากําไรได
อยางนาย ก. หากชื่อของนาย ก. เปดเผยตอสาธารณะ นาย ก. อาจสูญเสยีเทคนิคและ
ความไดเปรยีบในการทํากําไร  ดังนั้น นาย ก. จึงนาจะตองการปกปดตัวตนที่แทจรงิไว
เปนความลับ 

บทความนี้มุงศึกษาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนอมินีในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) ดังตอไปนี้ 

1. นิยาม และวัตถุประสงคของการใชนอมิน ี
2. ประเภทของนอมนิี 
3. กลไกทางกฎหมายของไทยที่ใชกาํกับดูแลนอมิน ี
4. ประเมินสัดสวนการใชนอมิน ี
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                                                   
*  สรุปจากบทความเรื่อง “การใชตัวแทนถือหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” และ

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การใชนอมินีในตลาดหลักทรัพย: หลักฐานและผลกระทบ
ตอตลาดทุนไทย” ของ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ ซ่ึงเสนอในการ 
สัมมนาวิชาการกลางป 2549 (2006 Mid-year Conference)  เร่ือง “สูความชัดเจนในระเบียบ 
ธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเน่ืองจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น” จัดโดย สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2549  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค กรุงเทพฯ 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ)  
 สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล:  

ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 
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นิยามของนอมินี 

สําหรับบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. นอมินี หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่  
“ถอืหลักทรัพย”   (มีช่ือปรากฏในทะเบียนรายช่ือผูถือหุน) แทนบคุคลใดบุคคลหนึง่ซึ่ง
เปน “ผูถอืหุนทีแ่ทจริง” (ultimate shareholder) คือเปนผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง 
(ultimate beneficiary) จากหลักทรัพยนั้นๆ โดยทั่วไปนักลงทุนที่มีเจตนาอําพรางการถือ
หุนเพ่ือทุจริตมักใชนอมินีที่ไมเขาขาย “บุคคลที่เกี่ยวของกัน” ตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เชน คูสมรส หรือบุตรทีย่ัง
ไมบรรลุนิติภาวะ เนื่องจากถาเปน “บุคคลที่เกี่ยวของกัน” ตามมาตรานี้ จะตองนับ
หลักทรัพยของนอมินีรวมเปนหลักทรัพยของผูถอืหุนที่แทจริง    

วัตถุประสงคของการใชนอมินี 

ในระยะหลังมักมีขาวคราวเกี่ยวกับความไมชอบมาพากลของการใชนอมินีใน 
ตลท.  อยางไรก็ตาม เราไมอาจกลาวเปนขอสรุปไดวา การใชนอมินีเปนเรื่องถูกหรือผิด
โดยตัวเอง แตตองพิจารณาขอเท็จจริงของการใชนอมินีในแตละกรณีเปนหลักในการตัดสิน 

วัตถุประสงคหลักในการใชนอมนิเีพ่ือ “เจตนาสุจรติ” มีดังตอไปนี ้
1. เพ่ือความสะดวกในการซื้อขายหุนของคนในครอบครัวเดียวกัน 
2. เพ่ือรักษาความลับในการลงทุน โดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนตางชาติ 
3. เพ่ือความสะดวกและความคลองตัวในการบริหารพอรตลงทุน เชน หาก

ตองการเลิกการลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ก็สามารถขายหุนที่ถืออยูใน 
นอมินซีึ่งถอืหุนบริษัทจดทะเบยีนที่ประกอบธุรกิจนั้นไดในคราวเดยีว 

4. เปนนอมินีโดยธรรมชาติของธรุกิจ เชน กองทุนสวนบุคคลซึ่งลูกคาวาจาง
ใหเลนหุนแทน 

วัตถุประสงคหลักในการใชนอมนิเีพ่ือ “เจตนาทจุรติ” มีดังตอไปนี ้
1. เพ่ืออําพรางผูถอืหุนที่แทจริงเพ่ือหลบเล่ียงกฎหมายตางๆ เชน 

− การหามชาวตางชาติถือหุนในธุรกิจที่ดําเนินกิจการในประเทศไทย
เกินกําหนด (ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542) 

− การหามรัฐมนตรมีีสวนไดเสยีในธุรกิจ (ตามมาตรา 209 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540) 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) 
 นอมินี (nominee): การใชตัวแทนถือหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2. เพ่ือสรางราคาหลักทรัพยใหผิดจากสภาพตลาดปกติเพ่ือทํากําไร (ปนหุน) 
3. เพ่ือแปลงทรัพยสินที่ไดมาโดยมชิอบเปนหลักทรพัย (ฟอกเงิน) 

ประเภทของนอมินี 

ปจจุบันนอมินทีี่ใชใน ตลท. แบงเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก 
1. บริษัทยอยของ ตลท. จัดต้ังข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนในการ

ซื้อขายและรับผลประโยชนจากหลักทรัพยจดทะเบยีน แบงออกเปน 2 บริษัทยอย คอื 
1.1 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)  
TSD ทําหนาที่เปนนอมนิีใหแกนกัลงทุนรายยอย เปนศูนยกลางในการรับฝาก

หลักทรัพยในระบบไรใบหลักทรพัย (scripless) และเนื่องจากปจจุบันผูถือหุนสวนใหญ
ใน ตลท. ถอืหุนในระบบไรใบหลักทรัพย และบริษัทโบรกเกอรและผูรับฝากทรัพยสิน
ทุกแหงใชบริการของ TSD  ดังนั้น TSD จึงไมมีรายชื่อผูถือหุนรายยอยกอนวันปดสมุด
ทะเบยีนของบริษัทจดทะเบียน  

1.2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR)  
Thai NVDR เปนผูออกใบแสดงสิทธใินผลประโยชนทีเ่กิดจากหลักทรัพยอางอิง

ไทย (Non-Voting Depository Receipts หรือ NVDR) ใหแกผูลงทุน โดยทําหนาที่ซื้อ
หรอืขายหลักทรพัยจดทะเบียนเมือ่ผูลงทุนตองการซื้อหรือขายคนืตราสาร NVDR  

เว็บไซตของ Thai NVDR อธิบายวา “NVDR เปนหลักทรัพยจดทะเบยีนโดย
อัตโนมัติ (Automatic List) วัตถปุระสงคหลักของ NVDR คือเพ่ือกระตุนการลงทนุและ
เพ่ิมสภาพคลองใหตลาดหลักทรัพย รวมทั้งชวยใหชาวตางประเทศลงทุนในหุนสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนไดโดยไมติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรพัยของชาวตางชาติ 
(Foreign Limit) พรอมทั้งสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางการเงิน เชน เงินปนผล และ
สิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุน เชนเดียวกับการลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ 
NVDR ยังชวยขจัดปญหาของผูลงทุนสถาบันตางประเทศบางประเทศที่ไมสามารถลงทุน
ในหนวยลงทุน ซึ่งรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว 
(Thai Trust Fund: TTF) ได ทั้งนี้ผูถอื NVDR จะไมมีสิทธใินการออกเสยีงในที่ประชุม
ของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights)…” 

แม NVDR จะมจีุดประสงคเพ่ือกระตุนการลงทนุของชาวตางชาติ แตเนื่องจาก 
Thai NVDR อนุญาตใหนักลงทุนชาวไทยลงทุนใน NVDR ได ทําใหปจจุบันมีนักลงทุน
ชาวไทยใหความสนใจซือ้ขาย NVDR เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อคํานึงวา Thai 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ)  
 สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล:  

ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 
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NVDR จะรูยอดผูถือ NVDR ทั้งหมดก็ตอเมื่อมีการปดสมุดทะเบยีนผูถอืหุนในสองกรณี
เทานั้น คอืเมือ่บริษัทจดทะเบยีนประกาศจายเงินปนผล หรือใหสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิม
ทุนใหม  ดังนั้น Thai NVDR จึงไมมีขอมูลผูถอื NVDR ของบริษัทที่ไมเคยประกาศจาย 
เงินปนผลหรอืใหสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทนุใดๆ ทั้งสิ้น   ดวยเหตุนี้ เมื่อ TSD คํานวณสัดสวน
การถือหุนแยกตามสัญชาติผูถือ จึงตองนับจํานวน NVDR ทั้งหมดที่ Thai NVDR ถือ
วามีสัญชาติไทย (เนื่องจาก Thai NVDR มีสัญชาตไิทย) ทั้งๆ ที่ผูถอื NVDR หลายราย
เปนชาวตางชาติ  ขอจํากัดนี้เทากับเปนการเปดชองใหนักปนหุนสามารถใช NVDR ใน
การปนหุน  

2. สถาบันการเงนิ ที่มีสวนเกีย่วของกับการใชนอมนิีใน ตลท. แบงไดตามธุรกิจ
ดังนี้ 

2.1  นายหนาซื้อขายหลักทรัพย (โบรกเกอร)  
แมหนาที่หลักของบริษัทโบรกเกอรคือการซื้อขายหลักทรัพยตามคําสั่งซื้อขาย

ของนักลงทุน แตนักลงทุนที่ไมประสงคจะเปดเผยการถือหุนของตนอาจทําสัญญาแตงต้ัง
ใหโบรกเกอรเปนนอมินีเลนหุนแทนตน ซึ่งในกรณีนี้ช่ือของผูถือหุนที่ปรากฏในทะเบียน
รายช่ือผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนจะไมใชชื่อของลูกคาแตเปนชื่อของโบรกเกอร
รายนั้น  ในกรณีนี้ ตลท. หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จะไมสามารถแยกแยะหุนที่เปนทรัพยสินของโบรกเกอร (proprietary 
portfolio) ออกจากหุนที่เลนแทนลูกคาโดยพิจารณาจากขอมูลที่โบรกเกอรรายงานได 

2.2  ผูรับฝากทรัพยสนิ (คัสโตเดียน) 
ผูรับฝากทรัพยสนิหรือคัสโตเดียน คือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือ

ลูกคาใหทําหนาที่ในการเก็บรักษาทรัพยสิน รวมทั้งการรับมอบ สงมอบ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรวจนับทรัพยสิน ทําทะเบียนทรพัยสิน ติดตามสิทธิประโยชนจากการ
ลงทุน และจัดทํารายงานใหลูกคาทราบ 

คัสโตเดียนที่เปนสถาบันการเงินในประเทศไทยตองทําตามกฎขอบังคับของ 
ก.ล.ต. แตคัสโตเดียนตางดาว (โดยเฉพาะบริษัทที่ไมใชสถาบนัการเงิน) ต้ังข้ึนมา
ใหบริการคัสโตเดียนเพียงอยางเดียว ไมมีหนาที่มากไปกวาจัดสงรายงานการถือ
หลักทรัพยใหกับนายทะเบยีนหลักทรัพยเมือ่ถึงวันปดสมุดทะเบยีน  และสามารถรวบรวม
หลักทรัพยของลกูคาหลายรายแจงเปนยอดเดียวกนัตอ ตลท. ดวย 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) 
 นอมินี (nominee): การใชตัวแทนถือหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2.3  กองทุนทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย มีสามประเภทหลักไดแก 
2.3.1 กองทุนสวนบุคคล (private fund) คือกองทุนที่บุคคลธรรมดาหรือคณะ

บุคคลมอบหมายใหสถาบันการเงินจัดการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนจากหลักทรัพย
และทรัพยสินอื่น 

2.3.2 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (provident fund) จัดเปนกองทุนสวนบุคคล
ประเภทหนึ่ง ถือเปนสวัสดิการของนายจางเพ่ือสรางความมั่นคงใหลูกจางเมื่อพนจาก
งาน เงินที่นําเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพประกอบดวยเงินที่ลูกจางยินดีจายสวนหนึ่งเรียกวา 
“เงินสะสม” และเงินที่นายจางยินดีจายอีกสวนหนึ่งเรียกวา “เงินสมทบ” ปจจุบัน ก.ล.ต. 
บังคับใหสถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคล (และกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ) แตงตั้งผูรับฝากหลักทรัพยของลูกคา (คัสโตเดียน) ตางหาก  เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงทีผู่จัดการกองทุนจะนําทรัพยสินของลูกคาไปแสวงหาผลประโยชนโดยไมได
รับอนุญาต 

2.3.3 กองทนุรวม (mutual fund) ตามนิยามของ ก.ล.ต. หมายถึง “การจัดการ
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมโดยการออกหนวยลงทุนของแตละโครงการจําหนายแก
ประชาชน เพ่ือนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรอืไปหาดอกผลโดยวิธีอื่น กองทนุรวมจงึเปนเครื่องมอืในการลงทนุสําหรับ
ผูลงทุนรายยอยที่ประสงคจะนําเงินมาลงทุนในตลาดทุนแตมีเงินลงทุนจํานวนจํากัด ไม
มีประสบการณ ความรูความชํานาญในการลงทุน หรือไมมีเวลาจะตดิตามการลงทุน” 

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทําหนาที่เปนมากกวา “นอมินี” ของ
นักลงทุน เพราะเปรียบเสมือนเปน “ผูจัดการสวนตัว” ของนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน
ในหลักทรัพยประเภทตางๆ ภายใตเกณฑการลงทุนกวางๆ ที่ไดรับอนุมัติ ไมใชรับคําสั่ง
เฉพาะเจาะจงจากลูกคาใหซื้อหุนตัวใดตัวหนึ่งหรือถือหุนตัวนั้นแทนเทานั้น ดังนั้นจึงไม
เขาขาย “นอมินี” ในนิยามของบทความนี้ 

2.4  กองทุนทีจ่ดทะเบียนในตางประเทศ  
นักลงทุนตางชาติหรือนักลงทุนไทยที่ใชบริการของสถาบันการเงินตางชาติมี

ทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายกวานักลงทุนไทย โดยสามารถลงทุนในกองทุนรวม
ลงทุน (private equity)  หรือกองทุน hedge fund ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยทั่วโลก 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ)  
 สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล:  
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3. นิติบุคคลที่ไมใชสถาบันการเงนิ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
3.1  บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) 
บริษัทโฮลดิ้ง หมายถึงบริษัทที่ต้ังข้ึนมาถือหุนในบริษัทตางๆ เปนหลักโดยไม

ประกอบธุรกิจเองโดยตรง ผูถือหุนที่แทจริงบางรายอาจใชบริษัทโฮลดิ้งเปนนอมินีแทน
ตนในการถือหุนบริษัทจดทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการจัดพอรตลงทุนทั้งหมดและ
ความคลองตัวในการซื้อขายกิจการ  

อยางไรก็ตาม การที่บริษัทโฮลดิ้งบางบริษัทอาจเปนนอมนิีของผูถือหุนที่แทจริง
มิไดแปลวาบริษัทโฮลดิ้งทุกบริษัทที่ถือหุนในบริษัทจดทะเบียนจะตองเปนนอมินีเสมอไป 
เนือ่งจากการเจรญิเติบโตของตลาดทุนทัว่โลกเอือ้ใหการประกอบธรุกิจลงทุนในหลักทรัพย
ตางๆ เปนหนึ่งในธุรกจิปจจุบัน ทําใหมีบริษัทโฮลดิ้งหลายรายที่ประกอบธรุกิจนีเ้ปน
การเฉพาะโดยมีผลกําไรจากการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และการ
บริหารเงินทุนอยางมีประสิทธภิาพ 

3.2  บริษัทลม (shell company) 
บริษัทลม หมายถึงบริษัทที่ไมมีการดําเนินกิจการใดๆ ทั้งสิ้น  ผูที่ใชบริษัทลม

เปนผูถอืหุนในบรษัิทจดทะเบยีนมกัมเีจตนาอําพรางการถือหุนของตน จึงมักจดทะเบยีน
ในประเทศที่เปนเขตปลอดภาษี การใชนอมินีทีเ่ปนบริษัทลมนาจะมเีจตนาทุจริต เพราะ
หากไมมีเจตนาอาํพรางการถือหุนเพ่ือเล่ียงกฎหมายก็ไมมีเหตุอนัใดที่จะตองถอืหุนผาน
บริษัทลม 

4. บุคคลธรรมดา เปนประเภทของนอมินีที่ตรวจสอบไดยากที่สุดวาเปนนอมินี
จริงหรือไม โดยเฉพาะอยางยิง่หากบุคคลดังกลาวมิไดใชนามสกุลเดียวกับผูถือหุนที่
แทจริง  

ปจจุบันมีบุคคลธรรมดาหลายรายที่รับจางเปนนอมินีใหกับผูถือหุนที่แทจริงซึ่ง
มีเจตนาจะอําพรางการถือหุนของตนเพื่อประโยชนในการปนหุน นอมินีรับจางจะได
สวนแบงของกําไรจากการซื้อขายหุนปนเหลานี้  

กลไกทางกฎหมายของไทยที่ใชกํากับดูแลนอมินี 

ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหลักทรัพยที่บังคับใหนอมินีตองเปดเผยผูถือหุนที่
แทจริงโดยตรง มีแตเพียงกฎทางออมเทานั้น เชน ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรกตอง
เปดเผยตัวตนที่แทจริงในรายชื่อผูถือหุน การที่ไทยยังไมมีกฎหมายบังคับใหเปดเผย 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) 
 นอมินี (nominee): การใชตัวแทนถือหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ผูถือหุนที่แทจริงโดยตรงทําให ก.ล.ต. ไมมีอํานาจตรวจสอบการใชนอมินีเพ่ือทุจริต
เทาที่ควร  

สัดสวนการใชนอมินี 

การคํานวณสัดสวนการใชนอมินปีระเภทตางๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูล
รายช่ือผูถอืหุน และผูถือ NVDR ของบริษัทจดทะเบยีนใน ตลท. ณ วันปดสมุดทะเบยีน
ผูถือหุน และผูถอื NVDR ลาสุดที่เผยแพรในเว็บไซต www.setsmart.com รวมทั้ง
ขอมูลผูถือ NVDR ของ ตลท. ไมนับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) 
และหุนทีม่ีปริมาณการซื้อขายเบาบางมาก 

รายช่ือผูถอืหุนที่เผยแพรตอสาธารณะบนเว็บไซตดังกลาว คือผูถือหุนหรือผูถือ 
NVDR ที่ถอืหุนหรือ NVDR เกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนหรือ NVDR ทั้งหมด ซึ่ง 
ผูถือหุนเหลานี้ถอืหุนรวมกันประมาณรอยละ 79 ของจํานวนหุนและ NVDR ทั้งหมด 
การประเมินจากขอมูลดังกลาวจึงนาจะครอบคลุมผูถอืหุนสวนใหญของ ตลท. อยางไรก็ตาม 
การประเมินในครั้งนี้ไมนับรวมบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติไทย เนื่องจาก 
ไมสามารถยนืยันสถานะนอมินจีากสัดสวนการถือหุนเพียงอยางเดียวได แตตองวิเคราะห
อํานาจการบริหารจัดการและพฤติกรรมของบุคคลหรือบริษัทนั้นๆ ประกอบ 

ผลการประเมินพบวา นักลงทุนใน ตลท. มีการใชนอมินีประมาณรอยละ 21.4 
ของมูลคาตลาดทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชยเปนนอมนิีประเภทที่นักลงทุนนยิมใชมาก
ที่สุด คือรอยละ 13.01 รองลงมาเปนบริษัทนอมิน/ีคัสโตเดียนตางดาว รอยละ 4.65 และ
บริษัทหลักทรัพย รอยละ 1.83 และบริษัทที่เปนนอมนิีหรือนาสงสัยวาเปนนอมินรีาย
ใหญมีดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 รายชือ่บริษัทที่เปนนอมินีหรือนาสงสัยวาเปนนอมินี 21 รายใหญ 
อันดับ  ช่ือองคกร  ประเภทองคกร  มูลคาหุนและ NVDR ท่ีถือ  % มูลคาตลาด 
      1   State Street   ธนาคารพาณิชย     146,689,311,350  2.97  
      2   HSBC   ธนาคารพาณิชย     122,082,449,971  2.47  
      3   Chase   ธนาคารพาณิชย     117,641,838,977  2.38  
      4   Bank of New York   ธนาคารพาณิชย       56,169,006,192  1.14  
      5   Mellon   ธนาคารพาณิชย       47,499,563,169  0.96  
      6   Nortrust Nominees   บริษัทนอมินี       46,920,819,641  0.95  
      7   Littledown Nominees   บริษัทนอมินี       44,411,428,481  0.90  
      8   Morgan Stanley   บริษัทหลักทรัพย       33,192,129,932  0.67  
    (อานตอหนา 22) 
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อันดับ  ช่ือองคกร  ประเภทองคกร  มูลคาหุนและ NVDR ท่ีถือ  % มูลคาตลาด 
      9   UBS   ธนาคารพาณิชย       24,276,207,951  0.49  
    10   Goldman Sachs   บริษัทหลักทรัพย       18,145,320,777  0.37  
    11   Somers (U.K.) Limited   บริษัทในเขตปลอดภาษี       17,407,658,177  0.35  
    12   Citigroup   ธนาคารพาณิชย       13,343,788,035  0.27  
    13   Merrill Lynch   บริษัทหลักทรัพย       12,480,957,469  0.25  
    14   Credit Suisse   บริษัทหลักทรัพย       11,483,698,629  0.23  
    15   N.C.B. Trust   บริษัทนอมินี       10,009,432,138  0.20  
    16   Clearstream Nominees   บริษัทนอมินี         9,196,238,834  0.19  
    17   Deutsche Bank  ธนาคารพาณิชย         8,620,953,445  0.17  
    18   Raffles Nominees   บริษัทนอมินี         7,778,873,478  0.16  
    19   Norbax Inc.   บริษัทนอมินี         7,527,474,377  0.15  
    20   DBS Vickers   บริษัทหลักทรัพย         4,827,292,472  0.10  
    21   Albouys Nominees   บริษัทในเขตปลอดภาษี         4,487,057,556  0.09  
   รวม      764,191,501,052 15.49 

บริษัทที่เขาขายนอมินีหรือนาสงสัยวาเปนนอมิน ี 21 บริษัทนี้ถอืครองหุนมูลคา
กวา 764,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.5 ของมูลคาหุนทั้งหมดใน ตลท. หรือกวา
รอยละ 76 ของมลูคาหุนทั้งหมดที่ประเมินวาถือครองโดยนอมิน ี

สวนบริษัทจดทะเบียนที่มีสัดสวนการถือหุนโดยนอมินีหรอืบริษัททีส่งสัยวาเปน
นอมินีสูงสุด 30 อันดับแรก มีดังรายชื่อในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  รายชือ่บริษัทจดทะเบียนทีม่ีสดัสวนการถือหุนโดยนอมินีหรอืบริษทัที่สงสัยวาเปน 
นอมินีสูงสุด 30 อันดับแรก 

ประเภทของนอมินี และบริษัททีน่าจะเปนนอมนิ ี 
(รอยละของหุน) 

 
อันดับ หุน 

 
ช่ือบริษัท 

หมวด      
หลักทรัพย ธนาคาร 

บริษัท
นอมิน ี

บริษัท
หลกัทรพัย TSD 

Thai 
NVDR 

เขต
ปลอด
ภาษี 

%  
นอมิน ี
ตอหุน
ของ
บริษัท 

1 SHIN บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น  เทคโนโลย ี 1.83  96.14  0.07  – 0.05  0.02  98.11  
2 HT บมจ. วาไทยอตุสาหกรรม  อุปโภคบริโภค – – – – – 96.96  96.96  
3 GOLD บมจ. แผนดินทอง พร็อพเพอร

ตี้ ดีเวลลอปเมนท  
กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

7.29  2.66  36.98  3.61  34.88  – 85.42  

4 TYCN บมจ. ไทยคูน เวิลดไวด กรุป 
(ประเทศไทย)  

อุตสาหกรรม 6.23  0.02  – – 0.83  76.31  83.40  

5 DELTA บมจ. ดี อี แคปปตอล  เทคโนโลย ี 80.67  – 1.08  – 0.82  – 82.56  
6 SVI บมจ. เอสวีไอ  เทคโนโลย ี 3.00  – 73.45  – 1.02  – 77.47  
7 AA บมจ. แอดวานซ อะโกร  อุตสาหกรรม 56.92  4.97  – – – – 61.89  
        (อานตอหนา 23) 
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ประเภทของนอมินี และบริษัททีน่าจะเปนนอมนิ ี 
(รอยละของหุน) 

 
อันดับ หุน 

 
ช่ือบริษัท 

หมวด      
หลักทรัพย ธนาคาร 

บริษัท
นอมิน ี

บริษัท
หลกัทรพัย TSD 

Thai 
NVDR 

เขต
ปลอด
ภาษี 

%  
นอมิน ี
ตอหุน
ของ
บริษัท 

8 LPN บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท  

กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

25.13   2.13   25.72  2.00  1.69  4.80  61.46  

9 EGCOMP บมจ.  ผลิตไฟฟา  ทรัพยากร 18.85   6.06   0.78  2.59  1.48  24.28  54.03  
10 RANCH บมจ. บางกอกแรนช  เกษตรและ

อาหาร 
 0.09  –  11.89  – 0.15  36.02  48.14  

11 HANA บมจ. ฮานา ไม
โครอเิลค็โทรนิคส  

เทคโนโลย ี 37.60   4.27   1.04  – 0.19  4.79  47.89  

12 UV บมจ. ยูนิ เวนเจอร  อุตสาหกรรม 15.30   5.00   18.87  – 7.10  0.83  47.11  
13 PYT บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา  บริการ 33.78  – – – – 12.91  46.69  
14 AMATA บมจ. อมตะ คอรปอเรชัน  กอสรางและ

อสังหาริมทรัพย 
28.97   4.22   6.44   1.88  1.03  2.91  45.46  

15 OISHI บมจ.  โออิชิ กรุป  เกษตรและ
อาหาร 

 4.23   2.61   1.12  – 0.41  36.55  44.92  

16 AP บมจ. เอเชีย่นพร็อพเพอรตี้        
ดีเวลลอปเมนท  

กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

34.16   4.57   3.12   1.27  0.90  – 44.02  

17 PSL บมจ. พรีเชียส ชิพปง  บริการ 10.02   1.11   27.84  – 1.80  0.81  41.58  
18 BANPU บมจ. บานปู  ทรัพยากร 30.60   3.88   3.73  – 0.85  1.84  40.90  
19 BH บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  บริการ 23.12   0.39   4.43  –  10.90  1.60  40.44  
20 TRUE บมจ. ทรู คอรปอเรชัน่  เทคโนโลย ี 19.61   6.42   6.87   0.96  3.88  2.65  40.39  
21 TICON บมจ. ไทคอน อนิดสัเทรียล       

คอนเนค็ชัน่  
กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

12.16   2.76   5.44  – 3.22  16.66  40.23  

22 AH บมจ. อาปโก ไฮเทค  อุตสาหกรรม 23.83   5.56  – – 1.68  8.61  39.67  
23 PF บมจ. พรีเมียร เอ็นจิเนยีร่ิง 

แอนด เทคโนโลยี ่
กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

 2.47   11.48   5.66  – – 18.43  38.04  

24 IRP บมจ. อินโดรามา โพลเีมอรส  อุตสาหกรรม  4.25   0.62   0.08  – 0.86  32.23  38.04  
25 LH บมจ. แลนดแอนดเฮาส  กอสรางและ

อสังหาริมทรัพย 
25.86   4.37   2.24   0.77  3.58  – 36.82  

26 TUF บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซน  
โปรดักส  

เกษตรและ
อาหาร 

22.63   1.48   3.20  – 1.77  7.60  36.69  

27 TASCO บมจ. ทิปโกแอสฟลท  กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

34.56  –  0.12  – 1.19  0.58  36.46  

28 PLE บมจ. เพาเวอรไลน เอน็จิเนียร่ิง  กอสรางและ
อสังหาริมทรัพย 

15.11   3.25   16.14  – 0.96  – 35.46  

29 ROBINS บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน  บริการ 19.97   4.54   7.95  – – 1.32  33.79  
30 CAWOW บมจ. แคลิฟอรเนยี วาว          

เอ็กซพีเรียนซ  
บริการ  2.34  –  3.32  – 0.62  27.21  33.49  
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หากพิจารณาสัดสวนการใชนอมินแียกตามหมวดอตุสาหกรรมจะพบวา หมวด
เทคโนโลยีมีการใชนอมินีสูงสุด คือรอยละ 36.19 ของมูลคาหุนทั้งหมดในหมวด 
รองลงมาคือหมวดธุรกิจการเงิน รอยละ 30.27  และหมวดกอสรางและอสังหาริมทรพัย 
รอยละ 24.36 หมวดหลักทรัพยที่มีการใชนอมนิตํ่ีาสุดคือหมวดอุปโภคบริโภค รอยละ 
10.68  หมวดบริษัทที่อยูระหวางฟนฟูกิจการ รอยละ 13.00 และหมวดอุตสาหกรรม 
รอยละ 13.48 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผูมีสวนรับผิดชอบตอการกําหนดนโยบายควรผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่
ตอบสนองตอสภาพความเปนจริงของปญหาเรื่องนอมินี โดยสนับสนุนแนวทางดังตอไปนี้ 

1. ใหสถาบันการเงินที่เปนตัวกลางตางๆ เปดเผยรายชื่อลูกคาที่แทจริงตอ 
ก.ล.ต.ทุกสิ้นเดือน   

2. ใหผูถอืหุนเกนิรอยละ 5 ทุกรายตองเปดเผยตัวตนทีแ่ทจริงตอสาธารณะ   
3.  ใหสถาบันการเงินรวมรับผิดเมื่อพิสูจนไดวามีการใชนอมินีเพ่ือทุจริตใน

ตลาดหลักทรัพย   
4. ใหนอมินีรวมรับผิดทุกกรณีที่พิสูจนไดวาผูถือหุนที่แทจริงใชนอมินีทําผิด

กฎหมาย  
5.  ใหมีการพิจารณาแกไขนยิามของ “บุคคลที่เกีย่วของกัน” ตามมาตรา 258 

ในพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใหครอบคลมุ “นอมิน”ี 
และ “ผูถือหุนทีแ่ทจรงิ” ดวย ซึ่งอาจใชกฎหมายหลกัทรัพยของสหรฐัอเมริกา (Securities 
Exchange Act of 1934) เปนตนแบบ โดย Section 13 (d) และ Regulation 13D ของ
กฎหมายนี้กําหนดใหผูถือหุนมากกวารอยละ 5 ในบริษัทจดทะเบียนมีหนาที่รายงาน
ตัวตนของผูถอืหุนที่แทจริง (beneficial owner) และหลักฐานทีใ่ชในการซื้อหุน  ทั้งนี้ 
Regulation 13D ใชหลักการสําคัญดังตอไปนี้ในการนิยาม “ผูถือหุนที่แทจริง” 

ก.  บุคคลใดก็ตามทีม่ีสิทธิดังตอไปนี้ในหุนของบริษัทจดทะเบยีนไมวาทางตรง
หรือทางออมภายใตสัญญา ขอตกลง หรือความสัมพันธใดๆ ก็ตาม 

- สทิธิออกเสียง และ/หรือ 
- อํานาจในการลงทุน ซึ่งรวมถึงอาํนาจในการโอนหรือขาย หรือสั่งโอนหรือ

ขายหุนดังกลาว 
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ข.  บุคคลใดก็ตามที่จัดต้ังหรือใชรูปแบบทรัสต ตัวแทนออกเสียง (proxy) 
หนังสือมอบอํานาจ ขอตกลงแบงผลประโยชน หรือสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ก็ตาม ที่มี
จุดประสงคเพ่ือแบงแยกหรือกอใหเกิดการแบงแยกหุนที่บุคคลรายนั้นถืออยูเพ่ือ 
หลบเล่ียงหนาที่การรายงานในขอนี้ มีหนาที่นับรวมหุนเหลานั้นเปนหุนของผูถือหุนที่
แทจริงดวย 

ค.  การนับหุนของผูถือหุนที่แทจริงจะตองนับรวมหุนที่บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ไดมาภายใน 60 วัน เชน โดยการใชสิทธิภายใตใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนกูแปลงสภาพ 
หรืออํานาจการยกเลิกทรัสต บัญชีเฉพาะ หรือขอตกลงอื่นๆ เขาเปนสวนหนึ่งของการ
รายงานดวย 

Section 13 (d) ของกฎหมายนี ้ กําหนดใหผูถือหุนที่แทจริงทีถ่ือหุนเกินกวา
รอยละ 5 มีหนาที่เปดเผยขอมูลข้ันตํ่าดังตอไปนี้ตอสาธารณะ 

ก. ตัวตน ที่อยู สัญชาติ ที่มา และจดุประสงคในการเขาครอบครองหุน 
ข. ที่มาของเงินที่ใชในการซื้อหุนรวมทั้งตัวตนของเจาหนี้ในกรณีที่ใชแหลง

เงินกู ยกเวนในกรณีที่เจาหนี้ของผูถือหุนที่แทจริงเปนธนาคารพาณิชยที่
อยูภายใตการกํากับดูแลของทางการ 

ค. แผนการขายทรพัยสิน ควบรวมกิจการ หรือเปล่ียนแปลงโครงสรางการ
บริหารจัดการ หรือวิธีการดําเนนิธุรกิจหลักในสาระสําคัญ หากการซื้อ
ดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือครอบครองกิจการ  

ง. จํานวนหุนที่ครอบครองและที่มีสทิธิจะครอบครองไมวาทางตรงหรอืทางออม  
จ. ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับหลักทรัพยของ

บริษัทจดทะเบยีน เชน การโอนหลักทรัพย สญัญารวมทุน การแบงผล
กําไรหรือขาดทุน  หรือการใหหรือจํากัดสิทธิการใชตัวแทนออกเสยีง   

 
 



  

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากความไมชัดเจน
ของหนวยงานที่จัดเก็บภาษีตอพฤติกรรม 
การเลี่ยงภาษี: กรณีตัวอยางการซื้อขาย 
หุนชิน คอรปอเรชั่น* 

 

บทนํา 

ตนป 2549 ผูคนตางพากันสนใจขาวการซื้อขายหุนชิน คอรปอเรชั่นโดยไมตองเสียภาษี 
ซึ่งในเวลาตอมาก็มีคําอธิบายจากหลายฝายวาเหตุใดการซื้อขายหุนคราวนี้จึงไมตองเสียภาษี 
หากเหตุผลที่หยิบยกมากลาวอางมีความนาเชื่อถือและการซื้อขายดังกลาวโดยไมตอง
เสียภาษีชอบดวยกฎหมายจริง ประเด็นสืบเนื่องที่นาสนใจคือ ผลของการทําธุรกรรม 
ซื้อขายหุนชิน คอรปอเรชั่นโดยไมตองเสียภาษีนี้จะกระทบตอพฤติกรรมของผูเสียภาษี
คนอื่นๆ อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งตอพฤติกรรมการเลี่ยงภาษี (tax avoidance) ซึ่ง
ถือไดวาเปนพฤติกรรมที่ผูเสียภาษีทุกคนมีแรงจูงใจที่จะทํา นอกจากนี้ ยังมีผลสืบเนื่อง
ที่นาสนใจอีกดวยวา หากมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสียภาษี ผลกระทบระยะยาวตอ
รายรับภาษีของรัฐบาล และความเหลื่อมลํ้าทางภาษีที่มีตอผูเสียภาษีจะมีลักษณะใด 

บทความนี้นําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรอยางงายมาวิเคราะหใน 5 ประเด็น
สําคัญ ดังตอไปนี้ 

                                                   
*  สรุปจากบทความชื่อเดียวกันของ อาจารย ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต อาจารยประจํา 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการกลางป 2549 
(2006 Mid-year Conference) เร่ือง “สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล: ประเด็นสืบเน่ือง 
จากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
รวมกับ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2549  
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค กรุงเทพฯ 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) 
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษี 
ตอพฤติกรรมการเลี่ยงภาษี: กรณีตัวอยางการซื้อขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 
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1. พฤติกรรมการเลี่ยงภาษีของผูเสียภาษี และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมนี้  
2. ความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษีตอพฤติกรรมเลี่ยงภาษีของผู

เสียภาษี: พิจารณาจากกรณีตัวอยางการซื้อขายหุนชิน คอรปอเรชั่น กับ
ความไมชัดเจนของกรมสรรพากร 

3. การเปล่ียนแปลงการตีความประเภทของรายไดของหนวยงานที่จัดเก็บภาษี
และพฤติกรรมเล่ียงภาษีของผูเสียภาษี 

4. ผลกระทบตอหนวยงานที่จัดเก็บภาษีและผูเสยีภาษ ี
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

พฤติกรรมการเลี่ยงภาษขีองผูเสียภาษี และปจจยัตางๆ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมนี ้

ผูเสียภาษีเงินไดทุกคนตางมีแรงจูงใจในการเลี่ยงภาษี เพราะภาษีทําใหรายได
ที่สามารถใชจายไดจริง (disposable income) ลดลง  และตัวผูเสียภาษีเองรูดีวาตนมี
รายไดเทาใดในขณะที่หนวยงานจัดเก็บภาษีไมอาจทราบรายไดที่แทจริงของผูเสียภาษี
ได หรือหากแมทําไดก็ตองมีตนทุนสูงมากในการเขาถึงขอมูลเหลานั้น ทั้งนี้ขอมูลที่
หนวยงานจัดเก็บภาษีเขาถึงไดงายเปนขอมูลที่บันทึกไวในเอกสารและเปนขอมูลที่แจง
โดยผูเสียภาษีเอง ดังนั้นผูเสียภาษีจึงมีแนวโนมรายงานรายไดของตนใหนอยกวาความ
เปนจริงเพ่ือเล่ียงภาษี (Franzoni 1999) 

ผูเสียภาษีสามารถจายภาษีนอยกวาที่ควรจะจายไดหลายวิธี เนื่องจากลักษณะ
ของรายไดแตละประเภทแตกตางกันไป ตลอดจนมีการลดหยอนตางๆ เราจะเรยีกการ
จายภาษีนอยกวาที่ควรแตไมผิดกฎหมายวาการเลี่ยงภาษี แตเมือ่ใดการจายภาษีนอย
กวาที่ควรนั้นผิดกฎหมาย เราจะเรียกวาการหนีภาษีหรือการโกงภาษี (tax evasion)  
ในความเปนจริงแลวเปนการยากที่จะชีใ้หเห็นความแตกตางระหวางสองกรณีนี้  

สําหรับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมเล่ียงภาษนีั้น ไดทําการศกึษาโดยใช
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรของ Allingham and Sandmo (1972) และ Yitzhaki (1974) 
เปนตนแบบเพ่ืออธิบายวาการเลีย่งภาษีเกิดข้ึนจากปจจัยใดบางและมีผลอยางไรตอการ
จัดเก็บภาษี ทั้งนีถ้ือวาการเลี่ยงภาษีเปนกิจกรรมทีเ่สี่ยงตอการถูกจบั ปรับ และลงโทษ 

การศึกษาพบวา ผูเสียภาษีจะเล่ียงภาษีมากขึ้นหรือนอยลงเนื่องจากปจจัยตางๆ 
ดังนี้ 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ)  
 สูความชัดเจนในระเบียบธรรมาภิบาล:  

ประเด็นสืบเนื่องจากกรณีการขายหุนชิน คอรปอเรชั่น 

 

28 

1. ความนาจะเปนในการถูกตรวจสอบโดยหนวยงานที่จัดเก็บภาษี   หากความ
นาจะเปนในการถูกตรวจสอบเพ่ิมข้ึน พฤติกรรมการเลี่ยงภาษีจะลดลงเมื่อปจจยัอื่นๆ 
คงที่ เนื่องจากโอกาสในการถูกจบัไดวาเลี่ยงภาษีสูงข้ึน ทําใหตองเสียคาปรับหรอือาจ
ตองรับโทษอาญา 

2. อัตราโทษที่กําหนดสําหรับการเลี่ยงภาษ ี  หากอัตราโทษยิ่งสูงจะทําใหผูเสีย
ภาษีเล่ียงภาษีนอยลงเมื่อปจจัยอืน่ๆ คงที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งโทษทางอาญาซึ่งมีตนทุน
ตอผูเสยีภาษทีี่มรีายไดสูงกวาโทษปรับ เพราะการรบัโทษทางอาญาเปนเสมอืน “ตราบาป” 
(stigma) อยางหนึ่งที่จะติดตัวผูเสยีภาษีไปตลอด 

3. ตนทุนในการเล่ียงภาษ ี  เมื่อตัดสินใจวาจะเลีย่งภาษียอมตองมีตนทุน ยิ่ง
ตองการเลี่ยงมาก (รายไดทีแ่จงนอยกวารายไดทีแ่ทจริงมาก) ตนทุนในการเลี่ยงกย็ิ่งสูง 
ทําใหการเลี่ยงภาษีมีความนาสนใจนอยลง 

4. รายไดของผูเสียภาษี  หากเทียบตนทุนในการเลี่ยงกับรายไดของผูเสียภาษี 
ผูเสียภาษีที่มีรายไดสูงจะมีตนทุนตอเงินไดที่ประหยัดจากการเลี่ยงภาษีตํ่ากวาผูเสียภาษี
ที่มีรายไดนอยกวาโดยเปรียบเทียบ ตราบเทาที่ผูเสียภาษีมีการลดลงของการเลี่ยง
ความเสี่ยงสัมบูรณ (decreasing absolute risk aversion)1 

ความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษีตอพฤติกรรมเลีย่ง
ภาษีของผูเสียภาษี: พิจารณาจากกรณีตัวอยางการซื้อขาย 
หุนชิน คอรปอเรชั่น กับความไมชัดเจนของกรมสรรพากร 

ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ไมมีการนิยามถึงการคํานวณภาษีจากการซื้อขาย
หุนนอกตลาดหลักทรัพยไวอยางชัดเจน (ในสวนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ไดรับ
การยกเวนภาษีเพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนลงทุนในตลาดทุน) แตมีการวินิจฉัยจาก
คําพิพากษาศาลฎีกาจํานวนหนึ่งวาหุนหรือหลักทรัพยถือเปนเงินได (ดุลยลักษณ 2549) 
ปจจุบันกรมสรรพากรมีแนวทางในการคํานวณภาษีสําหรับหุนที่ไดจากการซื้อขายนอก
ตลาดหลักทรัพยอยูสองแนวทาง (ธิติพันธุ 2549; “มานอก” และ “เด็กนอกกรอบ” 2549) คือ 

                                                   
1  การลดลงของการเลี่ยงความเสี่ยงสัมบูรณ หมายถึง ความตองการในการจะหลบหรือเลี่ยง

ความเสี่ยงของบุคคลใดๆ จะลดลงเมื่อรายไดของบุคคลนั้นเพิ่มข้ึน (กําหนดใหส่ิงอื่นๆ คงที่) 
กลาวคือ ณ ความเสี่ยงระดับใดระดับหน่ึงที่บุคคลคนนี้ตองเผชิญ ความอยากจะเลี่ยงความ
เส่ียงน้ันจะลดลง เม่ือรายไดของเขาสูงข้ึน (อยากเสี่ยงเลี่ยงภาษีมากข้ึน) และความอยากจะ
เลี่ยงความเสี่ยงน้ันจะเพิ่มข้ึน เม่ือรายไดของเขาลดลง (อยากเสี่ยงเลีย่งภาษีนอยลง) 
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ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษี 
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1. คํานวณเงินไดพึงประเมินจากสวนตางราคาหุนที่ซื้อขายจริงกับราคาตลาด 
ณ วันที่ไดรับหุนมา  

2. คํานวณเงินไดพึงประเมินจากสวนตางราคาหุนที่ซื้อขายจริงกับราคาตลาด 
ณ วันที่ขายหุนออกไป 

ที่ผานมากรมสรรพากรใชแนวทางที่หนึ่งในการคํานวณเงินไดพึงประเมินของ 
ผูเสียภาษีมาโดยตลอด ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปใชแนวทางที่สองในชวงที่มีการ
ซื้อขายหุนชิน คอรปอเรชั่น  ขอพึงสังเกตในที่นี้คือ การคํานวณเงินไดพึงประเมินตาม
แนวทางที่สองนั้น เมื่อนํามาใชกับการยกเวนภาษีสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแลว ทําใหผู เสียภาษีคนใดก็ตามที่ไดรับโอนหุนมาโดยไมผาน 
ตลาดหลักทรัพยแตเสียคาตอบแทน (ซึ่งจะสูงหรือตํ่ากวาราคาตลาดเทาใดก็ได) และ
จําหนายหุนเหลานั้นออกไปผานตลาดหลักทรัพยไมตองเสียภาษีเงินไดนั่นเอง 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการคืนภาษีใหแกผูเสียภาษีบางรายที่ถูกเรียก
เก็บภาษีตามแนวทางที่หนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่สอง (“มานอก” และ 
“เด็กนอกกรอบ” 2549) จนถึงปจจุบัน ไมมีใครทราบแนชัดวา กรมสรรพากรจะใช
แนวทางที่หนึ่งหรือแนวทางที่สองในการคํานวณเงินไดพึงประเมินตอไปในอนาคต 
เนื่องจากประมวลรัษฎากรยังไมมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรง จึงเปนหนาที่
ของกรมสรรพากรในฐานะผูบังคับใชกฎหมายจะตีความวา การไดมาซึ่งหุนหรือ
หลักทรัพยนั้นจะตองมีการคิดคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินอยางไร นี่คือความไม
ชัดเจนที่กรมสรรพากรสงสัญญาณออกไปยังผูเสียภาษีทุกคน ดังนั้นจึงสงผลตอพฤตกิรรม
การเลี่ยงภาษีของผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทั้งระบบ  

เมื่อใชแบบจําลองเดิมมาศึกษาเพิ่มเติมในสวนความไมชัดเจนของหนวยงานที่
จัดเก็บภาษี พบวา พฤติกรรมการเลี่ยงภาษีของผูเสียภาษีเปล่ียนแปลงไปเมื่อหนวยงาน
ที่จัดเก็บภาษีขาดความชัดเจนในการตัดสินวา รายไดใดตองนํามาคํานวณเปนเงินได
เพ่ือเสียภาษี โดยผูเสียภาษีจะมีแนวโนมเล่ียงภาษีมากขึ้น เนื่องจากอัตราโทษที่คาดวา
จะไดรับ (ความนาจะเปนที่จะถูกจับไดวาเลี่ยงภาษี) ลดนอยลง อันเปนผลมาจาก  
1) โอกาสที่จะถูกตรวจสอบ และ 2) โอกาสที่หนวยงานจัดเก็บภาษีจะตีความวารายได
ของผูเสียภาษีนั้นไมตองเสียภาษี2 
                                                   
2  เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีประเด็นเร่ืองความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษี จะ

เห็นวา อัตราโทษที่คาดวาจะไดรับ หรือความนาจะเปนที่จะถูกจับไดวาเลี่ยงภาษีน้ัน ข้ึนอยู
กับโอกาสที่ผูเสียภาษีจะถูกตรวจสอบเทานั้น แตในกรณีน้ีความไมชัดเจนของการตีความ
สงผลใหความนาจะเปนดังกลาวลดลงดวย 
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การเปลี่ยนแปลงการตีความของหนวยงานที่จัดเก็บภาษีและ
พฤติกรรมเลีย่งภาษีของผูเสียภาษี 

หากกรมสรรพากรจะเปลี่ยนมาใชวิธีการคํานวณเงินไดพึงประเมินจากสวนตาง
ราคาหุนที่ซื้อขายจริงกับราคาตลาด ณ วันที่ขายหุนออกไปเปนบรรทัดฐานตอไปแลว  
ก็จะทําใหผูที่ไดรับโอนหุนมาโดยไมผานตลาดหลักทรัพยแตเสียคาตอบแทน (ซึ่งจะตํ่า
เทาใดก็ได) และจําหนายหุนเหลานั้นออกไปผานตลาดหลักทรัพยไมตองเสียภาษีเงินได 
ในแงนี้ จึงเปนการเปดชองใหสามารถเลี่ยงภาษีไดอยางถูกกฎหมายโดยนํารายได
อยางอื่นแปลงใหอยูในรูปของหุน และรับหุนนั้นมาดวยการซื้อในราคาที่ตํ่ามากๆ 
นอกตลาดหลักทรัพย แลวนําไปขายในตลาดหลักทรัพยเพ่ือรับรายไดดังกลาวมาโดย
ไมตองเสียภาษี นอกจากนี้การซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยก็ไดรับการยกเวนภาษี 
อยูแลว 

ผูเสียภาษีที่ทํางานประจํา มีรายไดเปนเงินเดือน แทบจะไมมีโอกาสไดรายไดใน
รูปของหุนเลย เพราะนายจางยอมจายเงินเดือนตามปกติ สวนผูเสยีภาษีที่เปนนักธรุกิจ
อาจมีรายไดหลายรูปแบบ  ทั้งยงัอาจจะซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยเปนประจํา จึงมี
โอกาสรับรายไดบางสวนในรูปของหุนไดมากกวา ดังนั้นผูเสยีภาษีที่ทํางานประจําจะมี
โอกาสในการเลี่ยงภาษีตํ่ากวา หรือมีภาระภาษีตอรายไดสูงกวานั่นเอง 

ผลกระทบตอหนวยงานที่จัดเก็บภาษีและผูเสียภาษี 

เมื่อมีการเลี่ยงภาษีมากขึ้นยอมสงผลใหรายรับของหนวยงานจัดเก็บภาษีลดลง 
หรือทําใหหนวยงานจัดเก็บภาษีมีตนทุนในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบผูเสียภาษีมาก
ข้ึนเพ่ือใหรายรับเทาเดิม ซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยางไมเกิดประโยชน แทนที่จะนํา
ภาษีที่เก็บไดไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน นับเปนการบั่นทอนเปาหมาย
ทางการคลังอยางหนึ่ง 

การที่หนวยงานจัดเก็บภาษีเพ่ิมความเขมงวดในการจัดเก็บและตรวจสอบทําให
ผูเสียภาษีลดพฤติกรรมการเลี่ยงภาษีลงเพราะความนาจะเปนในการถูกตรวจสอบมีมาก 
ดังนั้น ผลกระทบสุดทายตอการจัดเก็บภาษีจึงข้ึนอยูกับวา “ความยืดหยุนของการเลี่ยง
ภาษีตอความนาจะเปนในการถูกตรวจสอบ” มากหรือนอยกวา “ความยืดหยุนของการ
เล่ียงภาษีตอความไมชัดเจนของหนวยงานที่จัดเก็บภาษี” หากมากกวา หมายถึง โดย
เฉล่ียแลวผูเสียภาษีจะเล่ียงภาษีนอยลง เพราะกลัวจะถูกตรวจสอบ หากนอยกวา 
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หมายถึง โดยเฉลี่ยแลวผูเสียภาษีจะเล่ียงภาษีมากขึ้น เพราะเห็นวาโอกาสที่รายไดของ
ตนจะไดรับการตีความไปในทางที่ไมตองเสียภาษีมีสูงกวา   

ดังนั้นจะเห็นไดวา หากกรมสรรพากรเปลี่ยนแนวทางการตีความจากแนวทางที่
หนึ่งไปเปนแนวทางที่สอง ผูเสียภาษียอมเลี่ยงภาษีมากขึ้น เพราะความนาจะเปนที่
รายไดของตนจะไดรับการตีความไปตามแนวทางที่สองเทากับแนวทางที่หนึ่ง ผูเสียภาษี
บางสวนจะเล่ียงภาษีโดยผานทางตลาดหลักทรัพยดังที่กลาวไปแลว ในขณะที่ผูเสียภาษี
บางสวนที่ไมสามารถกระทําเชนนี้ไดจะถูกตรวจสอบมากขึ้นและอาจตองเสียภาษีมากขึ้น 
(แทนที่จะเล่ียงภาษีไดเชนเดิม) ผูเสียภาษีประเภทหลังนี้จึงตองรับภาระภาษีที่เพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่ผูเสียภาษีประเภทแรกกลับไดประโยชนจากการตีความกฎหมายเชนนี้ของ
กรมสรรพากร 

ประเด็นพึงพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ ความบิดเบือนของภาษี  ทั้งนี้ ภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งเปนเครื่องมือของรัฐในการ
กระจายรายได เนื่องจากเปนภาษีที่จัดเก็บเปนสัดสวนกับความสามารถในการจายของ
ผูเสียภาษี อยางไรก็ตาม การศึกษาจากแบบจําลองที่ใชในบทความนี้ พบวา ตนทุนตอ
หนวยในการเลี่ยงภาษีลดลงเมื่อรายไดของผูเสียภาษีเพ่ิมข้ึน (ทุกๆ บาทที่เล่ียงภาษีได 
เสียตนทุนตอหนวยลดลงเรื่อยๆ) แสดงใหเห็นวา ผูเสียภาษีที่มีรายไดสูงกวาโดย
เปรียบเทียบจะมีแนวโนมหนีภาษีมากกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตํ่ากวาโดยเปรียบเทียบ 
โดยนัยนี้ จึงเกิดความบิดเบือนหรือเหลื่อมลํ้าทางภาษีมากขึ้น สงผลใหหนาที่ในการ
กระจายรายไดของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้นบกพรองไป 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายไมมีการระบุไวอยางชัดเจนวารายไดประเภท
ใดตองเสียภาษีเทาใด หนวยงานจัดเก็บภาษีในฐานะผูบังคับใชกฎหมายก็จําเปนตอง
ตีความกฎหมาย  การตีความดังกลาวเปนอํานาจของหนวยงานนั้น จึงไมมีบรรทัดฐาน
ที่แนนอนวาการตีความจะคงที่และสม่ําเสมอหรือไม เพราะหากขอเท็จจริงในการพิจารณา
แตละครั้งแตกตางกัน ก็อาจทําใหตีความตางกันไดตามหลักนิติวิธี  ในขณะเดียวกัน ก็มี
ความเปนไปไดวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตีความจากแบบหนึ่งไปใชอีกแบบ
หนึ่งอยางถาวร ซึ่งก็เปนแนวทางที่ควรทําตามหลักนิติวิธีเชนกัน 

ไมวาจะตีความไปในลักษณะใด อํานาจในการตีความนี้ยอมกอใหเกิดความไม
ชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย ผูเสียภาษีสามารถรับรูไดถึงความไมชัดเจนนี้ และ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนในการเสียภาษีไปในทางที่พยายามเล่ียงภาษีมากยิ่งข้ึน 
การเลี่ยงภาษีของผูเสียภาษีไมไดมีผลตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน ผูเสียภาษีที่มีรายได
สูงกวาจะมีความพยายามในการเลี่ยงมากกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดตํ่ากวา สงผลใหเกิด
ความบิดเบือนของภาระภาษี (ภาษีทุกๆ บาทที่รัฐจัดเก็บได มีสัดสวนของผูเสียภาษีที่มี
รายไดตํ่ามากกวา) กอใหเกิดความไมยุติธรรมหรือความไมเสมอภาคในการเสียภาษี  
กลาวคือ ผูเสียภาษีที่มีรายไดตํ่ากลับมีภาระภาษีตอรายไดมากกวาผูเสียภาษีที่มีรายไดสงู 

การเลี่ยงภาษีสงผลใหรายรับจากภาษีของรัฐบาลลดลงเนื่องจากการจัดเก็บภาษี
ไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหตองเพ่ิมทรัพยากรในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดเก็บ
ภาษีมากขึ้น สงผลใหตนทุนในการจัดเก็บภาษีสูงข้ึน และทําใหรัฐมีขอจํากัดในการดําเนิน
นโยบายดานการคลัง 

ผลกระทบในระยะยาวคือ ความนาเชื่อถือ (integrity) ของหนวยงานที่จัดเก็บ
ภาษีลดนอยลง ผูเสียภาษีจะทราบวาแมโอกาสถูกตรวจสอบจะมีอยูบาง แตก็มีโอกาสที่
จะรอดพนจากโทษดวย  และถาอัตราโทษสําหรับการเล่ียงภาษีที่ผูเสียภาษีรับรูลดลง  
ก็ยิ่งสงผลใหมีการเลี่ยงภาษีมากขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพยจะกลายเปน
สถาบันที่ผูเสียภาษีกลุมหนึ่งเขาไปใชประโยชนเพ่ือการเลี่ยงภาษีอยางถูกกฎหมาย 
สรางภาระแกการควบคุมตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย ตลอดจนสรางปญหา
ใหกับนักลงทุนที่สุจริตในตลาดหลักทรัพยดวย 

จากการวิเคราะหที่กลาวมา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาแกไข
ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของใหมีความชัดเจนขึ้นเพ่ือลดปญหาการตีความกฎหมายของ
หนวยงานที่มอีํานาจ  
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รายงานทีดีอารไอ รูปโฉมใหม มาพบกับผูอาน 
ทุกเดือน ดวยการนําเสนอเนือ้หาสําคัญอยาง 
เรียบงายแบบเปนมิตรกับผูอานทัว่ไป  
ฉบับที่ 39 เรือ่ง  องคการการคาโลก: สมาคม 

คนรวยจริงหรอื? 
ฉบับที่ 40 เรือ่ง  ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจกับ

ความขัดแยงในสงัคม: ทฤษฎี 
ประสบการณ และแนวทาง
สมานฉันท 

ฉบับที่ 41 เรือ่ง  ผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ 
และหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
ที่มีตอคาใชจายดานสุขภาพของ
ประชาชน 

และฉบับที่ 42 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง สูความชัดเจนใน
ระเบยีบธรรมาภบิาล: ประเด็น 
สืบเนื่องจากกรณกีารขาย 
หุนชิน คอรปอเรชั่น 
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ปกหลังดานใน (วาง) 
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