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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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ในช่วงระยะเวลาเดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีกรณีของหุ้นหลายบริษัท ที่อยู่ใน
กระแสความสนใจของบรรดานักลงทุน เน่ืองจากว่ามีความผันผวนทั้งเรื่องระดับ
ราคา และความไม่ชดัเจนของข้อมลูเป็นอย่างมาก แต่ส่ิงหน่ึงทีเ่กิดขึน้และได้รบัรู้ 
ก็คือ ยังคงมีนักลงทุนบางส่วนที่มองว่าแม้จะมีความเส่ียงสูง แต่ก็ยังอยากจะ
เสี่ยงเข้าไปลงทุน

ถามว่าท�าไม ก็เพราะหุ้นร้อนเหล่านี้ บางครั้งมีความผันผวนของราคาที่สูงมาก 
ปรากฏให้เหน็มาแล้วเม่ือไม่นานมาน้ีว่าภายในเวลาเพยีงแค่วันเดียว ราคาสามารถ
ที่จะลงไปติดฟลอร์ หรือราคาตกลงไปถึง 30% แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาจนซิลลิ่งหรือ
เพดาน คือราคาบวกขึ้นไป 30% 

เท่ากับราคามีการเปล่ียนแปลงภายในวันเดียวถึง 60% ตรงน้ีแหละทีท่าํให้
มีนักลงทุนมองว่าอาจจะคุ้มกับความเส่ียง ถ้าเข้าซ้ือและขายออกได้ถูกจังหวะ 
ก็สามารถที่จะทํากําไรได้อย่างมากมายในวันเดียว

แต่ในความเป็นจริงมีก่ีคนที่สามารถเข้าไปช้อนซื้อได้ที่ราคาฟลอร์ แล้วขายได้
ในราคาซิลลิ่ง ฉะนั้นนี่จึงเป็นความเสี่ยง

เช่นเดียวกับหุน้บางตัว ความขดัแย้งระหว่างกลุ่มผูถื้อหุน้ทีก็่ล้วนแต่มีหุน้ในมือ 
จ�านวนมากพอที่จะมีนัยยะส�าคัญ แต่กลายเป็นความขัดแย้งที่ยืดเย้ือ และไม่รู้
ว่าจะจบอย่างไร แน่นอนว่าความขัดแย้งดังกล่าวไม่เพียงแต่ท�าให้บริษัทด�าเนิน
ธรุกิจไม่ได้ตามปกติภาวะ แต่ยังท�าให้ราคาหุน้มีความไม่ชดัเจนตามไปด้วย จนกว่า
กระบวนการตามกฎหมายทีด่�าเนินการกันอยู่ของแต่ละฝ่ายจะปรากฏข้อยุติ แต่ก็
ยังมีนักลงทุนบางคนคิดว่าน่าเสี่ยงลงทุนอีกเช่นกัน

หรือบางบริษัท จากที่ดูเหมือนไม่มีอะไร ผู้บริหารออกมาให้ข้อมูลทิศทางธุรกิจ
ในอนาคตทีฟั่งแล้วดูดี น่าลงทนุ แต่จู่ๆกลับมปัีญหาเรือ่งการผดินัดช�าระหน้ีต๋ัวบ/ีอี 
มปัีญหาเรือ่งสถาบนัการเงินระงับสินเชือ่ ซึง่กลายเป็นเรือ่งของความไม่ชดัเจนใน
ข้อมลูทีเ่พยีงพอ แต่ก็น่ันแหละ นักลงทุนบางคนเหน็ว่าเป็นโอกาสท่ีน่าจะเส่ียง

ทั้งๆ ที่หากดูแนวทางของหน่วยงานก�ากับที่ออกมาเตือน มีการขึ้นเครื่องหมาย 
NP ขึ้นเครื่องหมาย SP ด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจจะ
มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนได ้ ซึ่งน่ีคือในแนวทางเดียวกับ
ที่พยายามบอกกล่าวกันมาโดยตลอดว่า ตราบเท่าที่ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่พอเพียง 
การตัดสินใจใดๆ จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเสมอ

ถึงเวลาที่เกิดความเสียหายจากการลงทุนขึ้นมา ก็เป็นนักลงทุนเองนั่นแหละที่
ต้องรับผลกระทบจากความเสียหายนัน้ไปเต็มๆ ดังนัน้การลงทุนบนความที่ยงัไม่รู้ 
ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอเพียง จึงเป็นการลงทุนที่ไม่น่ากระท�า

น่ีคือ ความสําคัญของข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ท่ีอยากจะย้ําถึงในช่วงที่มีหุ้น 
2-3 ตัว ที่เป็นเหมือนเขาวงกตอยู่ในเวลานี ้

ความส�าคัญของข้อมูล
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ความร่วมมือเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่
ข่าวการเปิดรบัฟังความคิดเหน็การแก้ไขพระราชบญัญติัหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยปรบัปรงุบทนิยาม
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้รองรับโครงการทดสอบและ
พฒันานวัตกรรมในตลาดทนุไทย (Regulatory Sandbox) การ
จัดประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนตามค�าส่ังของ ก.ล.ต. 
และการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) 

ซึ่งปรากฏว่าประเด็นของการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund 
: CMDF) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบรรดาผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนของไทย

ข้อมูลเบื้องต้นระบุถึงเรื่องการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการ 
พัฒนาตลาดทุน ว่า กระทรวงการคลังเห็นควรก�าหนดให้  
CMDF มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากออกจากตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ประธานกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ CMDF และแต่งต้ัง
พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้จัดการ CMDF รวมทั้ง 
ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายเงินรายปีให้แก่ CMDF ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงาน 

ทัง้น้ี ร่างแผนพฒันาตลาดทนุฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) 
มีแนวทางให้แยกบทบาทด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาด
ทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้น
บทบาทในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่าง

คล่องตัวและเต็มประสิทธิภาพ โดย CMDF จะท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและบรูณาการการด�าเนินงานพฒันาตลาดทนุ
ไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการบริหารจัดการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลที่ดี

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การ
ปรับปรุงกฎหมายครั้งน้ีถือว่า มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ตลาดทุนไทย โดยเป็นส่วนเพิ่มเติมจากแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือน
มีนาคม 2559 ที่ครอบคลุมเรื่องส�าคัญ อาทิ การก�ากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ และการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกการ
ก�ากับดูแลกองทุนรวม

“การรับฟังความคิดเห็นในครั้งน้ีเป็นขั้นตอนส�าคัญที่จะ
ท�าให้ได้รับฟังความเห็นของสาธารณชนอย่างรอบด้าน เพื่อ
จะน�าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรงุในชัน้ถัดไป ซึง่จะท�าให้
ร่างกฎหมายทีจ่ะประกาศใช้ มีความเหมาะสมและท�าให้ตลาด
ทุนก้าวหน้า มีศักยภาพและยั่งยืน”นายรพีกล่าว

ซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกอง
ทุน CMDF กนัอย่างมากมาย เนือ่งจากว่าแม้ส่วนใหญ่จะเห็น
สอดคล้องกับการที่จะมีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
แต่ก็มกีารเสนอแนะในเรือ่งของรายละเอยีดในการด�าเนินการ
ว่าควรจะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในเรือ่งของ
การบรหิารทีค่วรจะมคีวามคล่องตัวในการพจิารณาและตัดสิน
ใจในเรือ่งต่างๆ เพือ่ให้การท�าหน้าทีข่องกองทนุมีประสิทธภิาพ
และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการพัฒนาตลาดทุนไทย
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หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แจ้งผลการหารือเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุน CMDF โดย
สรุป ว่า

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หาแนวทาง
ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาตลาดทุนโดยรวม มีตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการ
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ CMDF ที่มีผู้แทน
มาจากภาคตลาดทนุ เน้นให้กองทนุ CMDF มคีวามคล่องตัว  
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนา
และแข่งขันได้

จากการที่ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้กฎหมาย
หลักทรัพย์ในประเด็นเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุน CMDF 
ปรากฏว่า มีการแสดงความคิดเหน็กันอย่างหลากหลาย โดย
มีเรื่องที่เห็นด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ คือ การแยก CMDF ออก
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อท�าบทบาทหน้าที่พัฒนาตลาดทุน
โดยรวมให้ชัดเจน และเงินที่โอนมาให้ CMDF ต้องไม่ท�าให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในฐานะที่อ่อนแอ 

ผลการรับฟังความคิดเห็นแทบทุกฝ่ายเห็นว่า CMDF ไม่
ควรถูกบริหารงานโดยภาครัฐ แต่ควรมีความคล่องตัวในการ
บรหิารจัดการ มีกรรมการทีม่าจากทางการเพยีงบางส่วน และ
มีกรรมการที่เป็นผู้แทนของภาคตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่ง
จะสามารถให้มุมมองในการด�าเนินการของ CMDF ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ส�าหรบัประเด็นการน�าส่งเงินให้แก่ CMDF ในอนาคต ทกุ
ฝ่ายเห็นร่วมกันว่า ควรจะต้องมีการค�านึงถึงความสามารถ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะลงทุนและด�าเนินการต่าง ๆ ใน
ระยะยาวได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได ้
จัดประชุมระหว่างผู ้บริหารสูงสุดของกระทรวงการคลัง 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทุกฝ่ายได้รับฟังความเห็น 
ข้างต้น และมคีวามเหน็ร่วมกันว่า ควรจะต้องปรบัปรงุกฎหมาย 
หลักทรัพย์ หรือหาทางออกของกฎหมายในประเด็นดัง 
ต่อไปนี้

- ให้จัดต้ังกองทนุ CMDF ทีเ่ป็นนิติบคุคลเฉพาะจัดต้ังขึน้
ตามกฎหมายหลักทรัพย์ แยกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กองทุน CMDF โดยมีการบริหารอย่างคล่องตัวใน
ลักษณะของเอกชน ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ

- กองทนุ CMDF จะด�าเนินงานโดยตลาดหลักทรพัย์ และ 
accountable ต่อ คณะกรรมการ CMDF 

ซึ่งประกอบด้วย 

- ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็น ประธาน
กรรมการ CMDF

- ผูจั้ดการตลาดหลักทรพัย์ เป็น กรรมการและเลขานุการ
- ตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ปลัด ก.คลัง ผู้ว่าการ 

ธปท. และ เลขาธิการ ก.ล.ต.)
- ผูท้รงคุณวุฒิจากภาคตลาดทนุจ�านวนหน่ึง (เป็นตัวแทน

จากภาคตลาดทนุโดยรวม) ทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์
แต่งตั้ง 

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรมีเงินเพียงพอในการด�าเนินงาน 
การลงทุนทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
ส่วนเงินที่เหลือก็แยกออกมาที่ CMDF และหากในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความจ�าเป็นที่ต้องการทุนเพิ่ม CMDF 
สามารถใส่ทุนเพิ่มให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

โดยหลังจากน้ีกระทรวงการคลัง ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรัพย์ฯ จะได้ร่วมกันหารือในรายละเอียดที่เก่ียวข้อง
ในการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กล่าวไว้
ข้างต้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู ้จัดการตลาด 
หลักทรัพย์ กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พอใจกับการหารือ 
โดยจากเดิมที่มีความกังวลในเรื่องศักยภาพของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯในการด�าเนินงานในอนาคตเรื่องการน�าส่งก�าไรรายปี  
และเรือ่งการบรหิารเงินกองทนุ ซึง่ทกุฝ่ายเหน็ชอบให้ ตลท. 
เป็นผูบ้รหิารกองทนุ และมีส่วนร่วมก�าหนดเงินต้ังกองทนุและ
การน�าส่งก�าไรรายปีของตลาดเข้ากองทุน โดยต้องประเมิน 
รายละเอียดความเพียงพอการใช้เงิน ก่อนไปพิจารณาร่วม
กับอีก 2 หน่วยงาน 
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โอนทรัพย์สินจัดตั้งบริษัท
เรื่องฮิตติดลม (ภาค2)
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ฉบบัทีแ่ล้วได้เล่าเรือ่งการโอนทรพัย์สินไปจดทะเบยีนเป็นทนุจัดตัง้บรษิทั โดยผูเ้สียภาษีจะได้รบั
ประโยชน์มากมายจากการประกาศกฎเกณฑ์ดังกล่าว แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่าน
มา ได้มกีารประกาศกฎเกณฑ์ใหม่แก้ไขส่ิงทีป่ระกาศไปแล้ว ทาํให้การโอนทรพัย์สินไปจดัตัง้บรษิทัที่
จะได้รับยกเว้นภาษีสามารถทําได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น มิใช่เป็นการประกาศใช้เป็นการทั่วไปอีกต่อไป

ขอย้อนความเดิมเมือ่ตอนทีแ่ล้วสักเล็กน้อย จากการทีก่รมสรรพากรได้มีประกาศ พระราชกฤษฎกีา
ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที ่630) พ.ศ. 2560 เรือ่งการ 
ยกเว้นรัษฎากร โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 (เริ่มใช้ 28/1/60) และ
ตามด้วยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 4) เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัที ่630) พ.ศ.2560 ให้ใช้บงัคับต้ังแต่ 10 สิงหาคม 2559 ถึง 30 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นประกาศ
ยกเว้นภาระภาษีจากการทีบ่คุคลธรรมดาโอนทรพัย์สินไปจัดต้ังบรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนนิติบคุคลในช่วง
เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งนิติบุคคลมากขึ้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มิถุนาย 2560 ได้มี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 5) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการยกเว้นภาษเีงนิได้ ภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่630) พ.ศ.2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาประกาศฉบับนี้ 
ได้แก้ไข ค�านิยามของบุคคลที่จะโอนทรัพย์สิน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดา
อยู่ก่อนแล้ว และต้องการโอนทรัพย์สินไปจัดต้ังบริษัท จึงจะได้รับการยกเว้นภาระภาษีจากการโอน 
ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบกิจการอะไร และต้องการโอนทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัท ซึ่งถ้า
เป็นเช่นนั้นจะมีภาระภาษีจากการโอนทรัพย์สินตามปกติ

นอกจากนี้ ยังไดแ้ก้ไขเรื่องของราคาที่จะใช้ในการโอนทรัพย์สินด้วย จากเดิม ไม่ว่าทรัพย์สินนั้น
จะเป็นอะไร ให้ตีราคาเป็นราคาตลาดทั้งหมด เพื่อแปลงไปเป็นทุนจัดต้ังบริษัท แต่ประกาศอธิบดีฯ 
ฉบับที่ 5 ได้แก้ไขเป็นว่า ทรัพย์สินทุกอย่างให้ใช้ ราคาตลาด ยกเว้นท่ีดินและอาคาร ให้ใช้ราคา
ประเมินของกรมที่ดิน ณ วันโอน หรือ ราคาทุนที่ซื้อมา (โดยดูจากเอกสารการโอนซื้อที่กรมที่ดิน )  
แล้วแต่ราคาไหนที่สูงกว่า ซึ่งกรณีน้ีท�าให้การโอนที่ดินและอาคารในอนาคต มีภาระภาษีเงินได้ท่ี
เกิดจากการโอนต่อ ซึ่งผิดกับกรณีแรก ที่ให้ใช้ราคาตลาด หากอนาคต ราคาตลาดไม่เพิ่มขึ้น ก็ไม่
เกิดก�าไรจากการโอนแต่อย่างใด

จากกรณีน้ี ท�าให้ผู้ที่ได้จดจัดต้ังบริษัทไปก่อนหน้าน้ี จะได้ประโยชน์มหาศาล และผู้เสียภาษีทุก
ท่านก็ก�าลังวางแผนจะท�าการโอนทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัท แต่เมื่อประกาศฉบับที่ 5 บังคับใช้ นั่นแปล
ว่า บุคคลธรรมดาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาระภาษีจากการโอนทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัท ต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดาอยู่ก่อนแล้ว ล่าสุด มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2560 ได้ขยายนิยามบุคคลธรรมดา ให้ครอบคลุมไปถึง คณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกด้วย 

        3 กรกฎาคม 2560
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้ค�านวณดัชนี SET50 ดัชนี 
SET100 ดัชนี SETHD และ ดัชนี sSET ในช่วงครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม) ของปี  
2560 โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 13 
หลักทรัพย์ ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์
เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ และดัชนี sSET มี
หลักทรัพย์เข้าใหม่ 29 หลักทรัพย์ จึงส่ง
ผลให้ดัชนี sSET ประกอบด้วยหลักทรพัย์
ทั้งหมด 118 หลักทรัพย์

รายชื่อหลักทรัพย์เข้าใหม่ส�าหรับดัชนี 
SET50 คือ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) 
บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ (BPP) บมจ.พลังงาน
บริสุทธิ์ (EA) บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง 
(MTLS) บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง 
(RATCH) บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) และ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) โดย 
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ใน SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 10 ล้านล้านบาท 
คิดเป็น 65% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ  
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

ส่วนหลักทรัพย์เข้าใหม่ ดัชนี SET100 มี บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บมจ.บีซีพีจี 
(BCPG) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) บมจ.
จีเอฟพีที (GFPT) บมจ.มาลีกรุ๊ป (MALEE) บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA) บมจ.โมโน เทคโนโลยี 
(MONO) บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL) บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง (RATCH) บมจ.
ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) และ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK) โดยหลักทรัพย์
ทั้งหมดที่อยู่ใน SET100 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 12 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2560

ส�าหรับ SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ ได้แก่ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) (KBANK) บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBANK) และ บมจ.
โรบินสัน (ROBINS) โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SETHD มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 4.29 % 
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรวม ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.11% ณ  
สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ดัชนี sSET มีจ�านวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทั้งหมด 118 หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 
จากรอบทบทวนก่อนหน้าซึง่ม ี102 หลักทรพัย์ โดยหลักทรพัย์ทัง้หมดทีอ่ยู่ใน sSET มีมูลค่าหลักทรพัย์
ตามราคาตลาดรวมประมาณ 8 แสนล้านบาท คิดเป็น 5% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

ผูล้งทนุและผูส้นใจสามารถติดตามรายชือ่หลักทรพัย์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทัง้หลัก
เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการค�านวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ 
www.set.or.th 

ชื่อหลักทรัพย์ใช้ค�านวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100
ดัชนี SETHD และดัชนี sSET ช่วงครึ่งปีหลัง 2560
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นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผย 
ถึงโครงการ การประเมนิคุณภาพการจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจ�า
ปี 2560 ซึ่งถือเป็นปีที่ 12 ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการ
ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินการจัด
ประชมุ AGM ของบรรดาบรษัิทจดทะเบยีน โดยประเมินในเรือ่งของ
เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และตามเกณฑ์เรือ่งความเท่าเทยีมกันของ
ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายบุคคล หรือว่ารายใหญ่ โดยในปีนี้
ได้มีการปรับปรุงแบบประเมิน โดยที่เพิ่มความข้มข้นในการประเมิน
ให้สอดคล้องกับพรบ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ ซึ่งในการปรับปรุงแบบ
ประเมนิน้ันเป็นการปรบัปรงุและเหน็ชอบร่วมกันแล้วระหว่าง ก.ล.ต. 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งน้ี ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน จะส่งให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการประเมินระดับดัชนีธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย

ส�าหรับผลคะแนน ในปี 2560 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
1. คะแนนในภาพรวม พบว่า บริษัทจดทะเบียน ท�าคะแนน 

มากกว่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป ในปริมาณที่มากขึ้น และมีบริษัทจด
ทะเบียน สามารถท�าคะแนนเต็ม 100 ได้เป็นจ�านวน 114 บริษัท

2. บริษัทจดทะเบียน ที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition-
CAC) และได้รับวุฒิบัตร เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า รวมทั้งมีการลงนาม 
ใน MOU เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว 

3. บริษัทจดทะเบียนให้ความร่วมมือ ในการเปิดเผยข้อมูลของ
กรรมการอิสระในประเด็นที่มีความส�าคัญส�าหรับนักลงทุนมากขึ้น 
อันเป็นการช่วยยกระดับธรรมาภิบาลของประเทศ นอกจากคะแนน

เฉล่ียทีเ่พิม่ขึน้แล้วน้ัน ยังเป็นการสะท้อนถึงการทีบ่รษัิทจดทะเบยีน
ในฐานะ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของประเทศ มีการด�าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎระเบียบ ตามเกณฑ์พึงปฏิบัติที่ดี อีกด้วย

4. บริษัทจดทะเบียน มีการแจกของช�าร่วยลดลง โดยเหลือที่ยัง
คงแจกของช�าร่วยอยู่เพียง 86 บริษัท หรือ ร้อยละ 14 เท่านั้น ใน
ขณะที่บริษัทอีกกว่า 80% ไม่ได้มีการแจกของช�าร่วยแล้ว สะท้อน
ถึงการให้ความส�าคัญในเรื่องของการพบปะกับผู้ถือหุ้น และการให้
ขอ้มลูกจิการ รวมถงึการให้ความร่วมมือกบัการรณรงค์ขอความร่วม
มือในการที่จะไม่แจกของช�าร่วยด้วยนั่นเอง

ผลคะแนนประเมินที่ออกมา พบว่าแม้โครงการการประเมิน
คุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ มีการใช้แบบประเมินที่ 
เข้มข้นขึน้ แต่บรษัิทจดทะเบยีนในภาพรวมสามารถท�าคะแนนได้ดีขึน้ 
มมีาตรฐานทีเ่น้นคุณภาพ มส่ีวนส�าคัญท�าให้ตลาดทนุไทยมีความโดด
เด่นด้านธรรมาภิบาลมากที่สุดในอาเซียน 

“จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนของไทยให้ความ
ส�าคัญต่อการจัดประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และใน
เรื่องของความเท่าเทียมกัน จนท�าให้ระดับคะแนนด้านธรรมาภิบาล
ของตลาดทุนไทยโดดเด่นที่สุดในอาเซียน”

นางวชิรา ได้ย�้าถึงจุดยืนของทางสมาคมฯ ที่ยังคงมีการ ลงมติ 
“ไม่เห็นด้วย” ใน 4 กรณี คือ 1. การปรากฏวาระจร โดยการเพิ่ม
วาระจากที่ก�าหนดไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุม 2. กรณีผู้สอบบัญชี
มกีารต้ังประเด็นหรอืมีข้อสังเกตุบางประการทีม่นัียยะส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจลงทุน รวมทั้งอาจเป็นการส่งสัญญาณด้านความไม่โปร่งใส 
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ หากมีกรรมการอิสระ ที่ด�ารงต�าแหน่ง 

ผลคะแนน AGM ปี 2560 
สะท้อนภาพรวมที่น่าพอใจ
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ต่อเนื่องกัน เกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปีและ 
4. ในวาระ ที่มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General 

Mandate-GM ) ซึ่งบริษัทสามารถที่จะท�าได้ตามประกาศของทาง
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยทีไ่ม่ต้องมกีารให้รายละเอยีด
เก่ียวกับการเพิ่มทุน ซึ่งในแง่ของผู้ลงทุนถือว่าไม่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู ดังน้ันในฐานะองค์กรตัวแทนผูถื้อ
หุน้รายบคุคล สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ซึง่มีจุดยืน เรือ่งของการ
เปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงมติ ในขณะที่การ
เพิ่มทุนลักษณะน้ีจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการ 

ลงมติ รวมทั้งในการบริหารองค์กร คณะกรรมการ และผู้บริหาร
บรษัิท ควรมีการวางแผนงานโครงสร้างทางการเงินอย่างรดักุม มกีาร 
เปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใส ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาทางสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงมีจุดยืนในการลงมติ “ไม่เห็นด้วย”

“ทัง้น้ีเม่ือสรปุผลประเมินการคุณภาพการจัดประชมุสามัญผูถื้อ
หุ้น ประจ�าปี 2560 จ�านวน 618 บริษัท พบว่า บริษัทจดทะเบียน 
มค่ีาเฉล่ียคะแนนเพิม่มาอยู่ที ่91.97 คะแนน จากปีก่อนทีม่คีะแนน
เฉล่ีย 91.62 คะแนน แสดงถึง คุณภาพของบริษัทจดทะเบียนที ่
ดีขึ้น แม้ว่าในปีนี้จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในแบบประเมินก็ตาม” 
นางวชิรากล่าว

นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวถึงข้อแนะน�าเพื่อเพิ่ม
พลังผู้ถือหุ้นด้วยว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักลงทุน ที่ตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนน้ันๆ แล้ว และมีฐานะเป็น “ผู้ถือหุ้น” 

หรอืการเป็นเจ้าของ
กิจการแล้ว ควรให้
ความส�าคัญในการ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด�าเนินการ ด้วยการ
พบปะกับผู ้บริหาร
ในวันนัดส�าคัญหน่ึง
วันในรอบปี น่ันคือ 
วันที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น และวิสามัญ 
เพื่อจะได ้ ติดตาม 
ผลการด�าเนินการได้ 
อย่างใกล้ชิด 

“แต่ยังคงพบว่า 
การประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น มักจะกระจุก

ตัว อยู่ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปี จึงควรม ี
การใช้เทคโนโลยีทีจ่ะช่วยให้ผูถื้อหุน้ติดตาม เข้าถึงการประชมุสามญั 
ผู้ถือหุ้นได้ เช่น การลงมติแบบ e-Voting หรือการถ่ายทอดสด 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น” นางวชิรากล่าวในที่สุด  
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หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒ-ิTIIP
TIIP–รุ่นที่ 14 : หลักสูตร นักลงทุนผู้ทรง

คุณวุฒิ รุ่นที่ 14 (Thai Investors Intelligent 
Program-TIIP14 ) โดย สถาบันวิทยาการผู้
ลงทนุ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ระหว่าง วันที่  
27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ 
ห้อง Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club 
อาคารสาทรซิตี้
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TIIP Club ครั้งที่ 9 - Year of the Bank 
2017 - TISCO สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมรับ
ฟังวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง ในกิจกรรม TIIP’s 
talk with CEO โดย คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร บลจ.ทสิโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 
ออดิทอเรียม อาคารทิสโก้ ถนนสาทร

TIIP Club ครั้งที่ 11 - Year of the Bank 
2017 – EXIM Bank สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมรับ 
วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง ในกิจกรรม TIIP’s talk 
with CEO โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รอง
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�า
เข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 
ณ ห้องประชุมอัญชัญ ชั้น 24 อาคาร EXIM Bank 
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Outing อาสาฯ ครั้งที่ 1/2560 : สมาชิกชมรม
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เข้ากิจกรรม การประมวลผล งานภาคสนาม ในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญประจ�าปี 2560 และกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก ระหว่าง วันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 
ณ โครงการในพระราชด�าริ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 3/2560 - TRIS : สมาชิกชมรม
อาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้า
ร่วมรับฟัง ข้อมูล กระบวนการ จัดอันดับเรทติ้ง โดย คุณ
วัฒนา ถิรานุชติ กรรมการผูจั้ดการ และทมีผูบ้รหิาร ของ 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ 
ห้องปัญญาพร ชัน้ 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม 
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งานแถลงข่าว ผลคะแนน ตามโครงการ การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2560 : โดย คุณวชริา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เม่ือวันที ่27 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
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บทบาทที่ส�าคัญย่ิงประการหน่ึงของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้มีการด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่องมายาวนาน ก็คือ ภารกิจในการด�าเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของสมาคมฯในเรื่องของการพิทักษ์
สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางสมาคมฯจะจัดส่งอาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ไปเป็นตัวแทนเข้าประชุม AGM ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทุกบริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  
ด้วยสาเหตุว่า ช่วงเวลาที่ถือเป็นเทศกาล AGM ในแต่ละปีน้ันจะอยู่ในช่วงกลางเดือน
มีนาคม ไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดเดือนเมษายนของทุกปี

คะแนนจากการประเมินตามแบบประเมินซ่ึงเหน็ชอบร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะถูกนํามาใช้ในการประเมิน 2 
หมวดธรรมาภิบาลบริษัทจดทะเบียนของไทย ก็คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

นับแต่มีสมาคมฯ บรรดาคนรุ่นก่อนๆ ของสมาคมฯ ก็ได้มีการไปเข้าประชุม AGM ของ
บรษัิทจดทะเบยีนต่างๆ มาโดยตลอด เพยีงแต่ไม่ได้มีการท�าแบบประเมนิอย่างเป็นทางการ 
กระทั่งทาง ก.ล.ต.เห็นว่ากิจกรรมการเข้าประชุม AGM ของทางสมาคมฯ เป็นสิ่งที่ดี ในปี  
2549 ทาง ก.ล.ต.จึงได้มอบให้ทางสมาคมฯ เริม่ประเมนิคุณภาพการจัดประชมุ AGM ของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นปีแรก และท�าต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน

การท�าหน้าที่ พร้อมกับยึดม่ันในจุดยืนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระยะแรกๆ
บริษัทจดทะเบียน หรือแม้แต่กระทั่งผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตรง
นี้ แต่ในระยะหลังๆ อาสาพิทักษ์สิทธิฯที่ไปเข้าประชุมให้ข้อมูลว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
และมองเห็นประโยชน์ของการไปเข้าประชุม AGM มากขึ้น เข้าใจในเรื่องจุดยืนของ 
สมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการต้ังค�าถามเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
การแสดงจุดยืนในเรือ่งความส�าคัญของกรรมการอสิระ การรณรงค์ว่ากรรมการอสิระไม่ควร 
ที่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี หรือ 3 วาระ หรือแม้แต่กระทั่งการรณรงค์ให้
บริษัทจดทะเบียนงดแจกของช�าร่วย 

ที่ต้องใช้ค�าว่า “รณรงค์” ก็เพราะว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่ได้มีอ�านาจในฐานะ
องค์กรควบคุมก�ากับดูแล อกีทัง้เรือ่งเหล่าน้ันเป็นเรือ่งของความสมัครใจทีเ่ก่ียวโยงอยู่กับ
เรือ่งของความเท่าเทยีมกันบ้าง เรือ่งของจรยิธรรมบ้าง จึงต้องใช้การรณรงค์เพือ่ขอความ
ร่วมมือร่วมใจเป็นหลัก

การประเมินคุณภาพการจัดประชมุสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2560 และได้มีการสรปุ
ผลด้านต่างๆ เรยีบร้อยแล้ว ซ่ึงทางกองบรรณาธิการได้นาํมาเสนอไว้ในวารสารฉบบัน้ี
แล้วด้วย ขอขอบคุณทกุภาคส่วนในตลาดทนุไทยทีเ่ข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาคม 
และขอขอบคุณบรรดาอาสาพิทักษ์สิทธิทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภาระหน้าที่
สําคัญในปีนี้ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การประเมินคุณภาพ AGM
โดย : วชิรา ณ ระนอง
      นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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