
วารสารผู้ลงทุนไทย
Thai Investors’ WatchTHAI INVESTORS ASSOCIATION

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..

ht
tp

://
w
w
w
.fa

ce
bo

ok
.c
om

w
w
w
.th

ai
in
ve

st
or

s.c
om

e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2560 1

กลไก CG บริษัทจดทะเบียน
IOD ย�้ำ วำระ 9 ปี หลักเกณฑ์สำกล

ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 เดือนเมษายน 2560

‘กรรมกำรอิสระ’
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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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ผ่านพ้นไปแล้วส�าหรับฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ของปี 2560 ซึ่ง
เริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม และมาจบลงภายในวันที่ 30 เมษายน 
ของทกุปี เพราะตามกฎหมาย บรษัิทจะต้องจัดประชมุภายใน 4 เดือน หลังจากส้ินสุด
รอบปีบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ 31 ธันวาคม ก�าหนดครบ 4 เดือน
ก็คือภายในสิ้นเดือนเมษายนนั่นเอง

ปีนี้อาจจะมีกรณีพิเศษของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น 
จาํกัด (มหาชน) หรอื IFEC  ทีม่กีารขอจัดประชมุในวนัท่ี 2 พฤษภาคม เลยกําหนด 
4 เดือนไป 2 วัน ซึ่งต้องย�้าว่าเป็นกรณีพิเศษ ไม่ใช่เกณฑ์ปกติ เนื่องจากว่าครั้งแรก
ที่ก�าหนดจัดประชุมจริงๆ คือในวันที่ 18 เมษายน แต่แล้วก็มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เป็นวันที่ 28 เมษายน และเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็นประชุมจริงในวันที่ 2 พฤษภาคม 
ซึ่งเหตุผลหลักที่ส�าคัญก็คือ มีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการกับ
กลุ่มผู้ถือหุ้นนั่นเอง

นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีกรณีที่น่าสนใจส�าหรับผู้ถือหุ้นได้ตระหนักถึงสิทธิในฐานะ
ผู้ถือหุ้นด้วยอีกกรณีหน่ึงก็คือ กรณีของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) หรอื NMG ทีใ่นวาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 
2560 มีการลงคะแนนเห็นด้วย 2,021,878,597 เสียง หรือ 57.72% ไม่เห็นด้วย 
948,824,700 เสียง หรอื 27.09% และงดออกเสียง 531,981,900 เสียง หรอื 15.19% 
ซึ่งในวาระนี้การอนุมัติจะต้องได้คะแนน 2 ใน 3 ดังนั้นจึงเท่ากับว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอขอมา ซึ่งก็มีทางเลือก 2 ทาง นั่นคือ 
หน่ึง เรยีกประชมุวิสามัญ เพือ่ขออนุมัติจากผูถื้อหุน้อกีครัง้ ซึง่อาจจะต้องมีการปรบั
ลดค่าตอบแทนลงหรือไม่? เพื่อให้ได้รับการอนุมัติ ตรงนี้น่าคิด 

กับอีกทางหน่ึงก็คือ คณะกรรมการทํางานไปในปี 2560 โดยไม่ได้รับค่า
ตอบแทน

ทั้ง 2 กรณีไม่ว่าจะเป็น IFEC หรือ NMG ล้วนมีพื้นฐานของเรื่องมาจากความ 
ขดัแย้งระหว่างกลุ่มผูถื้อหุน้น่ันเอง ดังน้ัน ส�าหรบันักลงทนุ ส�าหรบัผูถื้อหุน้รายบคุคล 
ก็ควรตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน เพราะอาจจะ
เป็นตัวแปรของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็เป็นได้

แต่ในการเข้าร่วมประชมุก็อาจจะต้องว่ิงรอกกันหน่อยเหมือนกัน เพราะจากข้อมลู
ในปีน้ี พบว่า ในวันที ่25 เมษา มีประชมุ 75 บรษิทั ในวันที ่26 เมษา มีประชมุ 66 บรษิทั 
ในวันที่ 27 เมษา มีประชุม 101 บริษัท และในวันที่ 28 เมษา มีประชุม 95 บริษัท 
เท่ากับว่าแค่เพียง 4 วัน มีการจัดประชุมรวม 337 บริษัท 

สรุปมาเป็นข้อมูลเพื่ออยากจะบอกว่า การไปประชุมผู้ถือหุ้น มีความจ�าเป็นที่ต้อง
ตัดสินใจว่าจะเลือกไปบริษัทใด โดยมองจากการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการได้รับเป็น
ส�าคัญ เพราะในความเป็นจริง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะว่ิงรอกประชุมจริงๆ จังๆ 
ได้เป็นหลายๆ ร้อยบริษัท

เดือนหน้ามาคุยกันต่อก็แล้วกัน ว่าเป็นไปได้จรงิหรอืกับการว่ิงรอกประชมุปีละเป็น 
100 บริษัท 

กรณีที่น่าสนใจจาก AGM
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายกฤษฎา จนีะวิจารณะ ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิด
เผยถึงประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนเมษายน 2560 ว่า เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2560 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3–3.9) เร่งขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนหลักจากอปุสงค์ภายนอกประเทศ โดย
เฉพาะจากการส่งออกสินค้าที่มีแนวโน้มขยาย
ตัวในอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนอย่างชัดเจน ตาม
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยาย
ตัวดีขึ้นตามล�าดับ 

“การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคล่ือน
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดยเฉพาะการจัดท�างบ
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ�านวน 1.9 
แสนล้านบาท และการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่”  

ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตาม
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ทียั่งอยู่ในระดับต�า่ 
อันจะช่วยให้ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจอยู่
ในระดับทีเ่อือ้ต่อการลงทนุภาคเอกชน 

ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของ
ไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในส่วนของ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศคาด
ว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ 
ร้อยละ 1.4 (โดยมีช่วงประมาณการที่ 
ร้อยละ 1.1 -1.7) ปรบัตัวเพิม่ขึน้จากปีก่อน
ตามแนวโน้มต้นทุนจากราคาน�้ามันดิบใน
ตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น

“ในการประมาณการเศรษฐกิจไทยจ�าเป็น
ต้องค�านึงถึงปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ อาท ิแนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้า ความผันผวนของตลาดเงินโลก 
ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอน
ทางการเมืองของยุโรป รวมทั้งสถานการณ ์
ขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ” 

สศค.มั่นใจเศรษฐกิจไทยโตได้ถึง 3.6
 ก.ล.ต. เตือนให้ระวังถูกชวนลงทุน
 หุ้นเหมืองทองค�าที่อาจผิดกฎหมาย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีประชาชนได้รับความ
เสียหายจากการถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้นเหมือง
ทองค�า ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท Kesuma 
Kota Thailand (KKT) (เกซูมา โกตา ไทยแลนด์) 
ได้ชักชวนให้ประชาชนซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 2,800 
บาท โดยแจ้งว่าจะจ่ายเงินปันผล 200-300 บาท 
ทุกสัปดาห์ ซึ่งมีประชาชนหลงเชื่อและลงทุนกว่า 
500 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท 
โดยผู้เสียหายได้ยื่นร้องทุกข์ต่อ DSI เพื่อให้ด�าเนิน
การจับกุมผู้กระท�าผิด

ก.ล.ต. เห็นว่า บริษัท KKT อาจเข้าข่ายกระท�า
ผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเสนอ
ขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ก.ล.ต. จึง
อยู่ระหว่างประสานงานกับ DSI เพื่อพิจารณา
ในเรื่องดังกล่าว

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัด 
ระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่า
สามารถให้ผลตอบแทนในระดับทีสู่ง และควร 
ตรวจสอบว่าผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต

อย่างถูกต้อง ซึ่งผู ้ที่ระดมทุนโดยการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และผู้ที่

ชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต. ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้
ได้รบัอนุญาตได้ที ่www.sec.or.th หรอืแจ้งเบาะแส 
โทร. 1207 
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“วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ ธุรกิจท่ีสร้างรายได้โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อสังคม ก�าไรที่ได้จะน�าไปลงทุนในวิสาหกิจหรือท�าประโยชน์
เพื่อชุมชนมากกว่าจะไปปันก�าไรให้ผู้ถือหุ้น” หรือ

“วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่ประยุกต์กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการ
พาณิชย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ให้อยู่ดีกินดีและ
คุณภาพของส่ิงแวดล้อม เป็นการท�าธุรกิจให้มีก�าไรพร้อมๆ กับการ
พัฒนาสังคม” 

“กิจการเพือ่สังคม” (Social Enterprise หรอื SE) เป็นสะพานเชือ่มต่อมาจากแนวคิด เรือ่ง ความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

SE จึงแตกต่างจากมลูนิธ ิตรงทีท่นุของ SE ต้องท�าธรุกิจเพือ่ให้มกี�าไร แล้วไปท�าประโยชน์เพือ่สังคม ส่วน
มูลนิธิอาศัยเงินบริจาคเพื่อด�าเนินกิจกรรม 

ผมมโีอกาสร่วมคณะ ในกิจกรรม “ตามรอยพระราชปณธิาน สืบสานให้ย่ังยืน” จัดโดยสถาบนัวิทยาการ
ผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีศิษย์เก่าที่ผ่านหลักสูตร “หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ” 
(Thai Intelligent Investor Program หรือ TIIP) จ�านวน 40 คน ที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 
2560 ที่ผ่านมา ท�าให้ผมกระจ่างจากพื้นที่ทรงงาน ของ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอน�ามาเล่าสู่กันฟัง นะครับ

ผมจ�าแม่นว่า ในสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษา เมื่อราวกว่า 40 ปีก่อน พื้นที่อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
เป็นพื้นที่สีแดงหรือคอมมิวนิสต์ แห้งแล้งขาดแคลนน�้า ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทุกข์ยากและแร้นแค้น 
มีเนื้อร้องในเพลง “พิราบขาว” ความว่า…..

………. “ชาวนาผู้ขมขื่น เขาหยัดยืนขึ้นถือธง คือ คนคงสู้ทน เปล่งเสียงสู้เหนือภูพาน” ….
ต่อมา หลังจากที่ “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านนางอย-โพนปลาไหล จังหวัดสกลนคร 

พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ที่คับแค้นของราษฎร จึงมีพระราชด�าริช่วยเหลือ ดังนี้
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของราษฎรหมู่บ้านนางอย-โพนปลาไหลให้

ดีขึ้น
ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
หลังจากพัฒนาแล้ว ราษฎรสามารถรักษาความเป็นอยู่และพัฒนา

ต่อไปได้ด้วยกลุ่มชาวบ้านเอง
เริ่มต้นด้วยโครงการพัฒนาด้านสังคม ปี พ.ศ. 2523-2525 สร้าง

ศูนย์เด็ก สถานีอนามัย การจัดท�าธนาคารข้าว การซ่อมและสร้างวัด 
ขุดบ่อบาดาล สร้างอ่างเก็บน�้า พัฒนาอาชีพเพื่อการสร้างงานระยะ
ยาว สอนการปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพดฟักอ่อน ไผ่ตง และมะละกอ 
เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าระบบอุตสาหกรรมเกษตร

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2525–2537 สร้างโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป
ที ่3 (เต่างอย) ท�าการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะเขอืเทศครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2525 ภายใต้ความดูแลของ “มูลนิธิโครงการหลวง” วันที ่8 สิงหาคม 
พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคํา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” 

โดย คุณยุทธ วรฉัตรธาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามรอยพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ @ภูพาน

“สามค�า” มหัศจรรย์แห่งภูพาน
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ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนินไป
สกลนคร 109 ครั้ง ในรอบ 40 ปี

สัมผัสโครงการฯ ด้วยใจไม่เหนื่อย ไม่ท้อ

“ลูกพ่อ” ทุกคน ท�าได้

เดินป่า เส้นทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ

 “ตามรอยพ่อ” ตลอดเส้นทาง

สาธิต การย้อมเส้นไหม ให้เป็นสีต่างๆ

“ตัวหนอน” เติบโตเป็น
“ตัวไหม” และ “เส้นไหม”

 ท่านผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ท่านนายกสมาคมฯ - คุณวชิรา ณ ระนอง
มอบของที่ระลึก

สาวๆ ช้อปปิ้ง ผ้าย้อมครามและเต็มใจ 
เป็นนางแบบให้ทันที

บรรยากาศอบอุ่น ประทับใจ ใน “บ้านพ่อ”
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จากน้ัน โรงงานทัง้ 4 แห่ง (เชยีงราย 2 แห่ง และเชยีงใหม่ 1 แห่ง) อยู่ภายใต้การดูแลของส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จเย่ียมชมโรงงานทีเ่ต่างอย ทรงทอดพระเนตร เหน็ความเส่ือมโทรมของโรงงาน จึงมพีระกระแสรบัส่ัง 
ให้ท�าการปรับปรุงจนเป็นโรงงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานภายใต้แนวคิด “ชุมชนได้รับประโยชน์และ
ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้ ”

โรงงานหลวงฯ (เต่างอย) เป็นตัวอย่างของการประกอบธุรกิจโดยไม่มุ่งหวังก�าไรสูงสุด ก�าไรที่ได้ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม วัตถุดิบมาจากพืชผลทางเกษตรที่ด�าเนินการโดยประชาชน

ผักสดๆ ปลอดสาร กรอบ สด อร่อย

ธ.สถิต. ในใจ ไทยทุกคน

มะเขือเทศ รายได้เสริมของชาวนา 
หลังเกี่ยวข้าว สินค้าขายดีของดอยค�า

ลานทรงงาน ภายในภูพานราชนเิวศน์

พวกเราขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอยค�า”
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ในชมุชน และจังหวัดใกล้เคียง เกษตรกรได้รบัการอบรมให้ความรูโ้ดยศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ก�าไรที่ได้ต้องน�าไปขยายธุรกิจและพัฒนาสังคม จึงเป็นตัวอย่างของการด�าเนินกิจการ
เพื่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ หรือที่เรียกว่า CSR in process 

สินค้าที่ผลิตจากโรงงานหลวงฯ ใช้ชื่อตราสินค้า “ดอยค�า” เช่น ผลไม้แห้งชนิดต่างๆ สินค้าตัวเอก 
คือ น�้ามะเขือเทศ, สินค้าแปรรูป ยา เครื่องส�าอาง ผ้าไหม เป็นต้น

 ปัจจุบนัสกลนคร ไม่แห้งแล้งเช่นในอดีต ในหลวงรชักาลที ่๙ ทรงงานและเสด็จไปจังหวัดน้ีถึง 109 ครัง้ 
ชาวสกลนครช่างโชคดี 

มีตัวอย่าง ในประเทศอังกฤษ บ้านเขามีวิสาหกิจเพื่อสังคมถึงเกือบ 80,000 แห่ง โดยมีนโยบาย
ให้เดินหน้า เติบโตได้ เช่น ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้มีรายได้สุทธิเหลือเพียงพอต่อการด�าเนิน
กิจการ การท�าธุรกิจเพื่อสังคมเชื่อว่ายากกว่าธุรกิจทั่วไปที่แสวงหาก�าไร และหวังว่าผู้ประกอบการจะ
ไม่ท�าตัวเป็นเหลือบท�าธุรกิจแสวงหาก�าไรเป็นหลักมาใช้รูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นร่างทรงในการ
หาประโยชน์เข้าหาตัวเอง

งานน้ี มผีลข้างเคียงตามมาครบั เพราะคราวใดทีผ่มมโีอกาสเดินทางไปตามต่างจังหวัด ผมมกัจะต้อง
ศึกษาว่า มีโครงการในพระราชด�าริตามเส้นทางด้วยหรือไม่ ถ้าหากมีผมจะตั้งใจมากที่จะแวะเยี่ยมชม 
ผมเชื่อว่า คนไทยอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนๆ กัน พวกเราได้ทราบในพระปรีชาสามารถและพระวิสัย
ทัศน์อันกว้างไกลสมกับที่พระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องนับถือจากสถาบันและบุคคลต่างๆ ทั่วโลก 

เราอาจจะรูจั้ก SE ในไม่ก่ีปีทีผ่่าน
มา แต่ ส�าหรับพระองค์ท่าน คือ 
การทรงงาน ตลอดพระชนม์ชีพ 
ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการ
ครองสิริราชย์สมบัติ

 ผมขอเชิญชวนให้ลองไป
ชมโครงการในพระราชด�าริของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 4,000 
โครงการ ด ้วยส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 
ด้วยกันนะครับ 

สุดจะบรรยายค�าในใจ ของ “ลูกไทย” ทุกคน

ร่วมร�าลึกวันก่อนเก่าของสกลนคร
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ปกติการทําความผิดที่เกี่ยวกับการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากรนั้น ถ้าหากมิใช่เป็นความผิดที่ร้าย
แรง เข้าข่ายฉ้อโกง หรือหนีภาษี บทก�าหนดโทษก็จะเป็นการถูกปรับ เสียค่าปรับ เงินเพิ่มซึ่งสูงสุดไม่เกิน
สี่เท่าของจ�านวนเงินภาษี 

แต่หากการกระท�าผิดนั้นเข้าข่ายของความผิดร้ายแรง ของการไม่เสียภาษี ก็จะมีโทษจ�าคุกด้วย ความ
ผดิดังกล่าวได้แก่ “โดยเจตนาแจ้งข้อความเทจ็ หรอืให้ถ้อยค�าเทจ็ หรอืตอบค�าถามด้วยถ้อยค�าอนัเป็นเทจ็ 
หรอืน�าพยานหลักฐานเทจ็มาแสดง เพือ่หลีกเล่ียงการเสียภาษีอากร หรอืเพือ่ขอคืนภาษีอากรตามลักษณะ
นี้ หรือ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดท�านองเดียวกัน หลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร หรือขอคืนภาษีอากร ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับ
ตั้งแต่สองพันบาทถึงสองแสนบาท” ซึ่งเป็นการก�าหนดความผิดตาม มาตรา 37 

และโทษที่ก�าหนดตาม มาตรา 37 ทว ิ“ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นตามลักษณะนี้ เพื่อหลีก
เล่ียงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรอืปรบัไม่เกินสองแสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั” 

นอกจากนี้ยังมีความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ในมาตรา 90/4 ซึ่งระบุว่า บุคคลใดที่ ฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทีร่ะบไุว้ ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรบัต้ังแต่สองพนั
บาทถึงสองแสนบาท ซึง่ความผดิน้ันได้แก่ เจตนาหลีกเล่ียง หรอืพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิม่ ออกใบ
ก�ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิที่จะออกเอกสาร หรือ ออกใบก�ากับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือ
ใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิจะออก การไม่ลงรายการ หรือลงรายการเป็นเท็จในรายงาน ที่ก�าหนด 

และที่ส�าคัญ คือความผิดโดยเจตนาหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กระท�าการใดๆ โดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ท�านองเดียวกัน 
รวมไปถึงการมีเจตนาน�าใบก�ากับภาษีปลอม หรือใบก�ากับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการ
เครดิตภาษี

ด้วยบทก�าหนดโทษข้างต้นจะเหน็ได้ว่า การจะได้รบัโทษจ�าคุกน้ันต้องเกิดจากการมเีจตนาทจุรติเก่ียวกับ 
การเสียภาษีทั้งส้ิน และสรรพากรก็มีหน้าที่ในฐานะโจทก์ที่จะจัดการลงโทษไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ตั้งแต่การฟ้องร้องขึ้นสู่ศาล และการบังคับคดี ภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามประมวลรัษฎากร

โดย พรรณี วรวุฒิจงสถิต 
ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความผิดภาษีที่จะเข้าข่ายผิดฐานฟอกเงิน
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AVE. 26

AVE. 20

แต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เนื้อหาคือให้เพิ่มเติมบทกําหนดโทษในประมวลรัษฎากรดังนี้

“มาตรา 37 ตรี ความผิดตามมาตรา 37 มาตรา 37 ทวิ หรือมาตรา 90/4 ที่ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้
มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากร และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับจ�านวน ภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือ
ฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป หรอืจ�านวนภาษีอากรทีข่อคืนโดยความเทจ็ โดยฉ้อโกงหรอือบุาย 
หรอืโดยวิธกีารอืน่ใดท�านองเดียวกัน ต้ังแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป และผูม้หีน้าที ่เสียภาษีอากรหรอื
น�าส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระท�าในลักษณะทีเ่ป็นกระบวนการหรอืเป็นเครอืข่าย โดยสร้างธรุกรรมอนัเป็น
เท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ให้ถือว่าความผิดดัง
กล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เมือ่อธบิดีโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองความผดิทางภาษีอากรทีเ่ข้าข่าย ความผดิมลูฐานส่ง
ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ให้ด�าเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบด้วยอธบิดี รองอธบิดี
และที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคน”

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 
Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) มีเหตุผลความจ�าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
(Terms of References) ที่ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อแนะน�าของ Financial Action 
Task Force (FATF) ในการก�าหนดให้อาชญากรรมเก่ียวกับภาษีอากรที่มีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และเพือ่ให้เป็นไปตามเหตุผลดังกล่าว อกีทัง้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ในการปราบปรามการหลีกเล่ียงและ
การฉ้อโกงภาษีอากร สมควรก�าหนดให้การกระท�าความผดิเก่ียวกับ การหลีกเล่ียงหรอืพยายามหลีกเล่ียง
ภาษีอากรและการฉ้อโกงภาษีอากรทีมี่ลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง เป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงจ�าเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้

จากเน้ือหาในพระราชบญัญติัข้างต้น รวมถึงเหตุผลในการบงัคับใช้ ท�าให้ความผดิทางภาษีทีเ่ข้าเกณฑ์
ทีก่�าหนดต้องตกอยู่ในการพจิารณาภายใต้กฎหมายการฟอกเงิน ซึง่มีกระบวนการขัน้ตอนทีม่คีวามเข้มข้น
กว่าเดิม สมควรที่ผู้เสียภาษีต้องระมัดระวัง อย่าให้เกิดการกระท�าดังกล่าวขึ้นโดยเด็ดขาด 

        28 เมษายน 2560
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ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�านวยการ สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ วารสาร 
TIA เก่ียวกับเรื่องความส�าคัญของกรรมการอิสระ ซึ่ง
ในช่วงเทศกาลประชุม AGM ประจ�าปี 2560 ทาง IOD 
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้
ทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยให้ความส�าคัญกับประเด็น
กรรมการอสิระ และระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
ไม่เกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี โดย ดร.บัณฑิต ให้ความเห็น
ว่า เนื่องจากกรรมการอิสระมีความส�าคัญมาก กฎหมายจึง
ระบุไว้ว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 คน เหตุผลก็เพื่อให้กลุ่มคน
ที่เป็นกรรมการ และคนที่เป็นประธานคณะกรรมการได้
ประโยชน์จากความคิดเห็นของผู้ที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับธุรกิจ
โดยตรง โดยที่เป็นความคิดเห็นในเชิงความคิดใหม่ๆ หรือ
ความคิดที่ไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นเจ้าของมอง ซึ่งจะท�าให้
คณะกรรมการมีข้อมูล มีแนวคิดที่ช่วยให้ตัดสินใจได้รอบ
ด้านมากขึ้น 

ที่ส�าคัญคือ กรรมการอิสระจะสามารถให้มุมมองที่
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการตัดสินใจได้ รวมทั้งยัง
ช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการราบรื่นมากขึ้น เช่น 
ลดความขัดแย้ง ให้ข้อคิดใหม่ๆ รวมถึงสร้างองค์ประกอบ
ของการตรวจสอบการถ่วงดุล (Check and Balance) 
ได ้ด ้วย ซึ่งจะท�าให ้การท�างานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีมุมมองใหม่เข้ามา มีผู้ท�าหน้าที่เป็นคนกลางที่ให้ความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล 
อีกทั้งความเป็นกลาง ความเป็นอิสระยังช่วยให้มีกระบวนการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

“ถ้าไม่มีกรรมการอิสระ แนวคิดหรือความเห็นในบอร์ด ก็จะถูกครอบคลุมโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมักจะ
เป็นกลุ่มเจ้าของ เนื่องจากไม่มีใครกล้าคัดค้าน แต่พอมีกรรมการอิสระเข้ามาอย่างน้อยก็จะออกเสียงในเชิง
ท้วงติง  หรือเสนอ หรือให้ข้อคิดที่แตกต่างได้ กรรมการอิสระจึงถือเป็นกลไกที่ส�าคัญมาก”

ดร.บัณฑิต ให้ข้อมูลด้วยว่า หลักการของกรรมการอิสระ เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วโลก เพราะได้พิสูจน์แล้ว
ว่า การที่คนคนเดียว หรือคนกลุ่มเดียวเป็นกรรมการ เวลาที่คิดอาจจะมีเป้าหมายเพียงด้านเดียว ซึ่งอาจ
จะไม่ได้ตอบสนองบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็นส่วนใหญ่ จึงอาจจะท�าให้มีผล 
กระทบกับบางกลุ่ม แต่หากมีกรรมการอิสระคอยให้แง่มุมด้านต่างๆ การตัดสินใจก็จะรอบคอบขึ้น

และเนื่องจากกรรมการอิสระ จ�าเป็นที่จะต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึงได้มีการก�าหนดคุณสมบัติ
เบื้องต้นไว้ว่า 1.ไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดกับกลุ่มเจ้าของ 2. ไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในบริษัทนั้น 
และ 3. ไม่เคยเป็นผู้ที่ท�างานอยู่ในบริษัท ไม่เคยมีผลประโยชน์กับบริษัทนั้นมาก่อน ซึ่งการที่ต้องก�าหนดก็
เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถเป็นที่พึ่งของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยใน 2-3 เรื่อง คือ ประการแรกกรณีที่จ�าเป็น
จะต้องมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างไปจากความคิดเหน็ของเจ้าของหรอืผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการอสิระจะสามารถเป็น
ผู้เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างนี้ได้ 

บทบาทหน้าที่ ‘กรรมการอิสระ’
กลไก CG บริษัทจดทะเบียน
IOD ย�้า วาระ 9 ปี หลักเกณฑ์สากล
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ประการที่สอง ในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระสามารถที่จะเป็นคนตั้งค�าถาม 
และผลักดันให้เกิดขึ้นได้ อย่างเช่นนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และประการที่สาม คือการเป็นผู้
ทีค่อยติดตามทวงถามในส่ิงทีไ่ด้มกีารสัญญาเอาไว้ กับสังคม กับผูถื้อหุน้รายบคุคล ว่าท�าหรอืยัง มีการ
ปฏิบติัตามสัญญาหรอืไม่ ซึง่บทบาทเหล่าน้ีนอกจากเป็นการตรวจสอบ ถ่วงดุลแล้ว ยังเป็นการสร้างการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นจริงได้ รวมทั้งกรรมการอิสระยังสามารถเป็นตัวเชื่อมหากว่าเกิดปัญหา
ขึ้นมาระหว่างบอร์ดกับผู้บริหาร ระหว่างบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ด้วย

“เช่นสมมติว่าเกิดกรณีคอร์รัปชั่นขึ้น  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามเรื่องนี้มา บอร์ดอาจจะเงียบ ไม่อยาก
ตอบ แต่กรรมการอสิระสามารถจะให้มีการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิได้ ฉะน้ันการมีกรรมการอสิระทีเ่ข้มแขง็
จะช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพ และช่วยให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมาได้”

อย่างไรก็ตาม ดร.บัณฑิต ยอมรับว่า หากว่ากรรมการอิสระเข้าไปนั่งโดยไม่ท�าหน้าที่อย่างจริงจัง ก็
จะเป็นผลเสีย เพราะพอเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นมาแล้วบอร์ดไม่ท�าอะไร ในขณะที่กรรมการอิสระก็ไม่ท�า
หน้าที่ ไม่ยอมท�าในสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องท�า จึงกลายเป็นว่าเข้าไปเป็นกรรมการอิสระ แต่ไม่ท�าหน้าที่
อย่างอิสระ หรือไม่รู้ว่าจะท�าหน้าที่ได้อย่างอิสระได้อย่างไร อาจกังวลว่าเสียงเดียวจะไม่พอ ดังน้ัน
เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถท�างานได้  แนวคิดอย่างหนึ่งที่ IOD สนับสนุน ก็คือ ให้มีการรวมกลุ่ม
กรรมการอิสระ แล้วมีคนๆ หนึ่งเป็นแกนน�า ซึ่งส่วนใหญ่เรียกว่า Lead Independent Director ในการ
ที่จะไปพูดคุยกับประธานบริษัท หรือเจ้าของบริษัทได้ เพราะบางเรื่องส�าคัญแต่ไม่มีใครกล้าพูด เพราะ
ประธานเป็นเจ้าของ ทั้งน้ีการมีประธานเป็นกรรมการอิสระด้วย ก็เป็นทิศทางที่จะช่วยเอื้อในการท�า

หน้าที่ได้ แต่หลายบริษัทต้องยอมรับว่ายังมีประธานที่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ 
ในประเด็นน้ีจึงมีการเรียกร้องให้มีประธานคณะกรรมการที่เป็นกรรมการ

อิสระให้มากขึ้น รวมถึงเรื่องของ
จ�านวนกรรมการอิสระที่มี 1 ใน 3 

ซึ่งถือเป็นขั้นต�่านั้น หลายคนอยาก
ให้มีครึ่ง/ครึ่ง หรือมากกว่าครึ่ง  โดย

เฉพาะในธุรกิจครอบครัว  อันเป็นสิ่งที่ 
IOD เองก็สนับสนุนและก�าลังพยายาม
ผลักดัน

ดร.บณัฑิต ระบวุ่า เน่ืองจากกรรมการ
อิสระมีความส�าคัญดังที่กล ่าวมา 

คุณสมบั ติของผู ้ที่ จะเข ้ า
มาเป็นกรรมการอิสระจึง
ส�าคัญด้วยเช่นกัน โดย
หลักๆ ก็คือ จะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถ
ที่จะช่วยบริษัทได้  ไม่ใช่
เข ้าไปแล้วท�าอะไรไม ่
เป็น ซึ่ง IOD เคยท�าการ
ส�ารวจว่าความรู้ในข้อใด
บ้างของกรรมการอิสระ
ที่บริษัทต้องการ ก็พบว่า 
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1.มีความรูจั้กในธรุกิจของบรษัิทบ้าง ไม่ใช่ไม่รูอ้ะไรเลย 2.มคีวามรู ้มีทกัษะทีจ่ะช่วยเติมข้อมลูให้
กับบอร์ดได้ เช่น บอร์ดขาดเรือ่งกฎหมาย กรรมการอสิระทีเ่ป็นนักกฎหมายก็จะช่วยได้ ถ้าขาดบญัชี 
กรรมการอิสระที่เก่งบัญชีก็จะช่วยได้ เติมเต็มช่องว่างความรู้ได้ การตัดสินใจก็จะแน่น

“ข้ออ้างหน่ึงก็คือ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหากรรมการที่มีคุณสมบัติพร้อมอย่างที่ต้องการได้ ตรงน้ี
ขอยืนยันว่าถ้าต้ังใจหาจริงๆแล้วจะต้องมีแน่นอน แต่อาจจะเพราะยังหาไม่มากเพียงพอ ซึ่งตอน
น้ีธุรกิจเฮดฮันท์เตอร์ งานหน่ึงที่โตเร็วคือการหากรรมการอิสระ สมัยก่อนหาซีอีโอ ตอนน้ีมาหา
กรรมการอิสระ เพราะบริษัทก็ต้องการผู้ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะยังเคยชิน
กับการหาคนรู้จัก ที่เรียกว่า FOF คือ Friend of Friend หรือ Friend of Family หรือ Friend of 
Father ซึ่งนั่นคือความคุ้นเคย และสร้างความสบายใจว่าคนที่ได้มาเป็นคนรู้จัก คุยกันรู้เรื่อง แต่ก็
อาจจะไม่ได้คนที่ต้องการจริงๆ”

ดร.บัณฑิต ย�้าว่าคนที่ต้องการจริงๆ ถ้าหากตั้งใจหา ยืนยันว่ามีแน่ เช่น กรรมการอิสระมีวาระ 
9 ปี ก็ต้องเตรียมก่อนที่จะครบ 9 ปี หาล่วงหน้าสัก 2-3 ปี ถ้าท�าจริงโดยให้มีกรรมการสรรหา มีที่
ปรึกษาดูแลเรื่องนี้ หรือในฐานะที่อยู่ในธุรกิจก็ย่อมต้องรู้ว่าใครมีความรู้ความสามารถที่จะท�าหน้าที่
ได้ ก็จะหาได้แน่

ส�าหรับประเด็นไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี ซึ่งยังมีบริษัท หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนบาง
ส่วนไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมไม่มีความส�าคัญนั้น ดร.บัณฑิตกล่าวว่า วาระ 9 ปี เป็นหลัก
สากลที่ต่างประเทศก็ให้ความส�าคัญและยอมรับ ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ประเทศไทย อย่างใน ASEAN 
CG SCORECARD ก็ก�าหนด 9 ปีเช่นกัน ต่างประเทศก็ใช้ 9 ปี เหตุผลหลักก็คือ ถ้าอยู่กันนานไป 
จะไม่อิสระ ความรู้สึกจะใกล้เคียงหรือจะกลายเป็นเจ้าของไปแล้ว 

ดร.บัณฑิต กล่าวในตอนท้ายว่า “การที่ไม่ต้องการให้
กรรมการอิสระอยู่นานเกินไป เพราะการอยู่นานเกิน

อาจจะท�าให้สูญเสียความเป็นอิสระ อาจจะท�าให้
เริ่มคิดเหมือนเจ้าของบริษัทไปแล้ว ดังนั้น จึง

จ�าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ 9 ปี เอาไว้เพื่อลด
ความเส่ียงในการทีอ่ยู่ด้วยกันนานๆ เพราะ 

จริงๆ กรรมการอิสระไม่จ�าเป็นต้อง
เลือกข้างหน่ึงข้างใด ซึ่งคนไม่

น้อยยังเข้าใจว่า กรรมการ
อิสระต้องเป็นพวกของผู ้
ถือหุ ้นรายย่อย คงไม่ถึง
ขนาดน้ัน เพราะกรรมการ
อิสระก็ไม ่ใช ่ว ่าผู ้ ถือหุ ้น
รายย่อยเลือกเข้าไป แต่

เป็นการเลือกทั้งกลุ่ม เพื่อ
ให้คณะกรรมการทั้งชุดดูผล

ประโยชน์รอบด้าน ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เอาผลประโยชน์ของบริษัทเป็น 
ที่ตั้ง”

นี่คือบทบาทความสําคัญของ “กรรมการอิสระ” ที่ TIA เห็นว่าทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทย
ควรตระหนักและให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ 
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เตรียมความพร้อมอาสาฯ

- ครั้งที่ 6/2560 : หัวข้อ “โค้งสุดท้าย พี่น้องอาสาฯ รวมใจ” โดย  
ทมีกรรมการชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุน้ สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย 
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว 704 
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 

-ครั้งที่ 5/2560 : หัวข้อ “DO & Don’t” โดย ทีมกรรมการชมรมอาสา
พทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุน้ สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย วันเสาร์ที ่1 เมษายน 2560 
เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว 704 ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 
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สภาพอากาศของไทยในช่วงน้ีร้อนมากทีเดียว ถือเป็นบรรยากาศหน้าร้อนที่ 
ทุกคนควรจะต้องตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกก�าลังกายที่สม�่าเสมอ พอดีๆ อย่าหักโหม เพราะอากาศร้อนเช่นนี้ การหักโหมออก
ก�าลังกายมากไปก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะในเรือ่งของการ “ป่ันเพือ่สุขภาพ” 
ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สังคมต่ืนตัวกันมาก แต่อากาศร้อนแบบน้ี การปั่นจักรยานในช่วงเช้าๆ 
หรือช่วงเย็นๆ น่าจะเหมาะสมกว่าในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะ

ที่ส�าคัญ ควรที่จะจิบน�้าบ่อยๆ ในหน้านี้ เพราะโอกาสที่ร่างกายคนเราสูญเสียน�้าใน
ช่วงหน้าร้อนน้ันมสูีง รวมทัง้หน้าร้อนๆ แบบน้ีจะทานอะไรก็คงต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อน 
รวมทัง้เวลาทีเ่ดินทางไปข้างนอกติดร่มกันแดดไว้บ้างก็ดีนะคะ เพือ่สุขภาพของตัวเราเอง 
เพราะค่ารกัษาพยาบาลเด๋ียวน้ีก็พอสมควรทเีดียว จึงไม่แปลกที่หุน้ในกลุ่มโรงพยาบาล
กลุ่มการแพทย์ ถือเป็นหุ้นกลุ่มหน่ึงที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะธุรกิจ 
โรงพยาบาลเป็นธรุกิจบรกิารประเภททีบ่รรดาผูใ้ช้บรกิารไม่มกีารต่อรองราคา โรงพยาบาล 
แจ้งยอดมาอย่างไรก็ตามน้ัน ขอเพียงแค่ให้การรักษาพยาบาลมีคุณภาพที่ดีสมราคา
เป็นพอใจแล้ว ราคาหุ้นของโรงพยาบาลจึงสะท้อนผลประกอบการได้เป็นอย่างดี และ
ปัจจุบนัหุน้ทีม่รีาคาสูงทีสุ่ดในตลาดหุน้ไทยก็อยู่ในหมวดการแพทย์น่ีแหละ โรงพยาบาล 
หน่ึงหุ้นมีราคาพาร์ที่ 10 บาท แต่มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่แถวๆหุ้นละ 3,000 บาทเลย 
ทีเดียว

ทีต้่องย�า้ในเรือ่งสุขภาพ อากาศร้อนในเดือนเมษายน ก็เพราะเดือนน้ีถือเป็นเทศกาล
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีของบรรดาบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ ซึ่งกว่า 75 
เปอร์เซ็นต์ ของบริษัททั้งหมดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประชุมกันในเดือนเมษายน 
ซึ่งสถิติในปีนี้ พบว่าในวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา มีบริษัทจดทะเบียนจัดประชุม AGM 
รวมกันถึง 101 บริษัทเลยทีเดียว

ท�าให้ในเดือนเมษายน ผูถื้อหุน้ทีต้่องการรบัทราบข้อมลูตรงจากคณะกรรมการบรษัิท 
จากผูบ้รหิารบรษัิท จะเดินทางไปเข้าร่วมประชมุ เพือ่ให้ได้ข้อมูล หรอืได้ค�าตอบทีต้่องการ
มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เพือ่ตัดสินใจว่าจะมทีศิทางลงทนุอย่างไรในหุน้ตัวน้ันๆ จึง
ขอเป็นก�าลังใจและยกย่องบรรดานักลงทุน และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ทุ่มเทไปประชุม AGM ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ดีมาแบ่งปันกันในหมู่นักลงทุน

ตลาดหุ้นไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ก็เพราะในทุกภาคส่วนล้วนมีผู้ที่คิดดี 
ท�าดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีมากกว่าคนที่นึกถึง
แต่ผลประโยชน์ตัวเองเท่าน้ัน จึงท�าให้ตลาดหุ้นไทยมีการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างที่เห็นใน
ทุกวันนี้ และเชื่อมั่นว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ 

AGM เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : วชิรา ณ ระนอง
 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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