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**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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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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เดือนมีนาคม เริ่มต้นเทศกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีส�าหรับบริษัทจด
ทะเบยีนในตลาดหุน้ไทย ซึง่เป็นไปตามกฎหมายทีก่�าหนดให้จะต้องจัดให้มีการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปภีายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญช ีฉะนั้นส�าหรับ
บรษัิททีมี่รอบบญัชส้ิีนสุดวันที ่31 ธนัวาคม เท่ากับว่าจะต้องจัดประชมุไม่เกินวันที ่30 
เมษายน ในช่วงเดือนมีนาคมน้ี จึงมีบรษัิทจดทะเบยีนหลายแห่งได้จัดประชมุผูถื้อหุน้
สามัญประจ�าปีกันไปแล้ว 

และทุกๆ ปี เดือนเมษายน จะเป็นเดือนที่มีการประชุมแน่นมาก บางวันในช่วง
ปลายเดือนเมษายน มีการจดัประชมุพร้อมกันถึง 80-90 บรษิทั ก็เคยปรากฏมาแล้ว 
และในปีน้ีจากข้อมลูเบือ้งต้นทีไ่ด้รบั ก็พบว่า ในปีน้ีจะมวัีนทีป่ระชมุพร้อมๆ กันมากกว่า 
90 บรษัิท เกิดขึน้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากในเรือ่งของการสอบบญัช ีการรบัรองงบ 
การเงินแล้วที่ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้ว ยังเป็นเพราะปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ของ
ไทยมีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเอง

ด้วยเหตุน้ี ท�าให้โครงการการประเมิฺนคุณภาพการจดัประชมุสามัญผู้ถือหุน้ (AGM 
Checklist) ของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร คือ สมาคมบริษัท
จดทะเบยีนไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สภาวชิาชพีบญัชใีน 
พระราชูปถัมภ์ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
รวมเป็น 8 องค์กรพันธมิตร ที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล และ
ความเท่าเทยีมกันของผูถื้อหุน้ โดยมกีารท�า AGM Checklist กับทกุบรษัิทจดทะเบยีน 
จ�าเป็นต้องมีจ�านวนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นให้มากเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่

แต่จริงๆแล้ว การประชุม AGM ไม่ได้มีความส�าคัญกับเฉพาะอาสาพิทักษ์สิทธิฯ 
หรือกับเฉพาะ 8 องค์กรพัมธมิตรเท่านั้น หากแตส่ําคัญที่สุดและสําคัญเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับบรรดานักลงทุนทุกคนที่เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้น เข้าไปลงทุนในบริษัทจด
ทะเบยีนทัง้หลาย เพราะน่ีคือ เทศกาลทีจ่ะช่วยให้ผูถื้อหุน้ นักลงทนุ ได้รบัรูข้้อมลูตรง
ของแต่ละบรษัิททีไ่ด้เข้าไปลงทนุ ว่ามีผลการด�าเนินงานอย่างไร มแีผนการในอนาคต
ทางธรุกิจเช่นไร มีปัญหาหรอืมีอปุสรรคในการท�าธรุกิจบ้างหรอืไม่ รวมไปถึงจะได้เหน็
ความสามารถของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท อีกด้วย

เพราะการประชุม AGM มีประโยชน์อย่างมาก จึงอยากที่จะเชิญชวนให้นัก
ลงทนุ ผู้ถือหุน้ ไปประชมุกันเยอะๆ เถอะครบั รบัรองข้อมูลทีไ่ด้มีประโยชน์คุ้มค่า 
อย่างแน่นอน 

การประชุม AGM ปี 2560 เริ่มต้นแล้ว
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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นางวรวรรณ ธารา ภู มิ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริ ษั ทห ลักทรั พย ์ จั ดก า ร
กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
นายกสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และประธานสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย เป ิดเผยว ่า 
ส�าหรับกรณีหุ ้นหลายตัวที่มี
ความเคล่ือนไหวผันผวนน้ัน 
จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมา มีหน่วยงานออกมาเตือน
เรื่องการลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนรุนแรง 
หากนักลงทนุยังเข้าไปลงทนุก็จะต้องรบัผดิชอบ
ตัวเอง กรณีที่ซื้อไปแล้วมีความผิดพลาดก็ไม่

สามารถโทษใครได้ กรณีที่ซื้อ
แล้วก�าไรก็ถือเป็นการตัดสินใจ 
ของนักลงทุนเอง ทั้ง น้ี ที่
ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) มีความ
เหน็ว่า ไม่ผดิกฎทีมี่อยู่เดมิ แต่
หากตลท. เหน็ว่า มคีวามจ�าเป็น 
ต้องปรับกฎ ก็อาจจะกระทบ
ต่อปริมาณการซื้อขายอยู่บ้าง 

กรณีที่ไม่เห็นว่ามีความจ�าเป็นและเห็นว่ากฎที่
อยู่ดีอยู่แล้ว ก็ไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องปรับกฎ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  

ตลท. ได้มีการติดตามการชี้แจงข้อมูลของ
บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ากัด (มหาชน) (GL) อย่าง 
ต่อเน่ือง เพราะประเด็นน้ีมีผลกระทบต่อ
นักลงทุนโดยตรง ซึ่งทุกครั้งที่มีการชี้แจง
ข้อมูลการลงทุน แนะน�าให้นักลงทุนวิเคราะห์
พิจารณาให้ดีก่อนการลงทุน ทั้งน้ี ในส่วน
ของการซื้อขายที่ร้อนแรงน้ัน หากตรวจพบ 
ความผดิปกติ ทางตลท. จะส่งเรือ่งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด�าเนินการต่อไป

“หากตรวจสอบแล้วผดิสังเกต ก็จะพจิารณา
และส่งต่อให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบทันที ซึ่งหากมี
ความผิดจริง หลักฐานเพียงพอ ทาง ก.ล.ต. ก็
จะแจ้งกลับมา ทั้งนี้ ตลท. และ ก.ล.ต. เป็น
หน่วยงานที่ต้องท�างานประสานกันอยู่แล้ว”

ขณะที่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีการ
ออกแถลงการณ์เตือนนักลงทุนว่า ตลาดหุ้น
อ่อนไหว นักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนบนพื้น
ฐานการใช้ความรู้และข้อมูล โดยมีเนื้อหาว่า

จากกรณีบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น
ไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นบางตัวมีความ
ผันผวนราคาขึ้นลงอย่างรุนแรงจากข่าวสาร
ที่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ส่งผลให้นัก
ลงทุนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น ในสภาวการณ์เช่นน้ี สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้น
รายบุคคล ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาธุรกิจ
ตลาดทนุไทย และยึดมัน่ในแนวทางของการให้ 
ความรู้ และการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็น
ส�าคัญ จึงเห็นว่า

ในส่วนของนักลงทุน สถานการณ์เช่นน้ี
ควรที่จะต้องระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น 
ใช้ข้อมูลและความรู ้ความเข้าใจเป็นปัจจัย
หลักในการตัดสินใจลงทุนใดๆ โดยเฉพาะใน
หุ้นบางตัวที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านราคา
ที่ผิดปกติ ซึ่งถือว่ามีความเส่ียงมากกว่าปกติ 
นักลงทุนย่ิงควรท�าความเข้าใจในสาระส�าคัญ 
ก่อนทีจ่ะตัดสินใจใดๆ และไม่ควรทีจ่ะตัดสินใจ 
ตามกระแส 

องค์กรในตลาดทุนไทย พร้อมใจเตือน
ลงทุนในหุ้นที่ผิดปกติ นลท.ต้องระวัง
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
รายงานข่าวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 
ว่า ได้เปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิด
เห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
จัดสรรหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นครัง้
แรก (หุ้น IPO) ให้กับผู้มีอุปการคุณและ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (related persons–RP) เพื่อ
ให้มีการกระจายหุ้น IPO ให้กับผู้ลงทุน
ทั่วไปอย่างเพียงพอ ไม่กระจุกตัวกับกลุ่ม
บคุคลใดจนท�าให้ควบคุมปรมิาณหุน้ IPO 
ได้ง่ายและน�าไปสู่การสร้างราคาหุ้น

ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบว่า การซื้อ
ขายหุ้น IPO ในหลายกรณีมีความร้อน
แรง โดยราคาซือ้ขาย ในช่วงแรกทีเ่ข้าจด
ทะเบียนสูงกว่าราคา IPO มาก ส่วนหนึ่ง
เกิดจากหุ้นที่จัดสรรในช่วง IPO กระจุก
ตัวมากในกลุ่ม RP ถึงร้อยละ 40-50 
ของจ�านวนหุ้นที่เสนอขาย ท�าให้สามารถ
ควบคุมปริมาณหุ้นจนน�าไปสู่การสร้าง
ราคาหุ้นสูงได้ง่าย 

นอกจากน้ี พบว่า มีรายชือ่ 
ผู ้มีอุปการคุณซ�้ากันในการ 
ท�า IPO ของบริษัทที่อยู่ต่าง 
อุตสาหกรรมกัน ซึ่ งการ
รายงานผลการขาย ก็ ไม ่
ชัดเจนว่าเป็นผู้มีอุปการคุณ
ของบริษัทที่แท้จริง ก.ล.ต. 
จึงมีแนวคิดที่ จะปรับปรุง
เกณฑ์การจัดสรรหุ ้น IPO 
เพื่อให้การจัดสรรให้กับผู ้มี
อุปการคุณและ RP ของ
บริษัทมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงได้น�าข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงและจัดท�า

เป็นร่างประกาศ และเปิดรับฟังความ
คิดเห็นอีกครั้ง โดยประเด็นที่ได้ปรับให้
มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น 
อาท ิปรบัปรงุนิยามของ “ผูม้อีปุการคุณ” 
เป็นบคุคลทีส่ร้างประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
หรือชัดเจนให้กับบริษัท ก�าหนดสัดส่วน
การจัดสรรให้ผูม้อีปุการคุณไม่เกินร้อยละ  
15 ของหุ้น IPO โดยเมื่อรวมกับส่วนที่
จัดสรรให้ RP และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้วไม่เกินร้อยละ 25 
ของหุ้น IPO

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทมีหน้าที่จัด
ท�ารายชื่อผู้มีอุปการคุณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และน�าส่ง
รายชื่อและระบุลักษณะการมีอุปการคุณ
ต่อส�านักงานพร้อมกับรายงานผลการ 
ขาย และแก้ไขระยะเวลาการรายงานผล
การขายหุ้น IPO จากเดิมที่เสนอภายใน 
10 วันเป็นภายใน 30 วัน นับแต่วันปิด
การเสนอขายหุ้น 

นายคเณศ วังส์ไพจิตร เลขาธิการ สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย (FETCO) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจ�า
เดือนมีนาคม 2560 ภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน
อกี 3 เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม) ปรบัตัวลดลงกลับไปอยู่ใน
ภาวะทรงตัว หลังจากทีดั่ชนีเพิม่ขึน้สู่ระดับร้อนแรงในเดือน
ก่อนหน้า ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น
ประวัติการณ์ แต่ตลาดหุน้ในภูมิภาคอืน่ทัว่โลกยังคงมคีวาม
ผันผวนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจภายใน
ประเทศของไทยมีแนวโน้มทีเ่ติบโตขึน้เป็นปัจจัยหนุนส�าหรบั
ตลาดทุนไทย อย่างไรก็ตาม ถือเป็นครั้งแรกในรอบปีที่นัก
ลงทุนต่างประเทศเริ่มกังวลเรื่องปัจจัยทางการเมืองในไทย

โดยดัชนีความเชือ่มัน่ในอกี 3 เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม 
2560) อยู่ที ่110.24 อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตวั” (Neutral) (ช่วง
ค่าดัชนีระหว่าง 0-200) ปรับตัวลดลง 8.58% จากเดือนที่
ผ่านมาที่ 120.59 ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับ
ตัวเพิม่ขึน้เล็กน้อยในกลุ่มสถาบนัในประเทศอยู่ในระดับร้อน
แรง ขณะทีดั่ชนีนักลงทนุต่างชาติและรายบคุคลปรบัตัวลด
ลง โดยยังคงอยู่ในระดับทรงตัวเช่นเดียวกับเดือนที่ผ่านมา 

ส�าหรบัหมวดธรุกิจทีน่่าสนใจมากทีสุ่ด คือ หมวดธนาคาร 
ส่วนหมวดเหล็กเป็นหมวดธรุกิจทีไ่ม่น่าสนใจมากทีสุ่ด ปัจจัย
หนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเจริญ
เติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อ
ตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ความผันผวนของกระแสเงิน
ทุนเข้า-ออก

“ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงรอความชัดเจนจากการ
ด�าเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ทีอ่าจส่งผลต่อ 
การค้าระหว่างประเทศ โดยยังมีปัจจัยเส่ียงจากนโยบาย
ปฏิรูปภาษี การกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการ
คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ตลอดปี 2560 นี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
นโยบายทางเศรษฐกิจทีอ่าจมกีารเปล่ียนแปลงภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปในกลุ่มประเทศในยุโรป และความคืบหน้าใน
การด�าเนินการเกี่ยวกับเบร็กซิท ท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกและ 
ตลาดทนุในภูมภิาคมคีวามผนัผวนตามแนวโน้มอตัราดอกเบีย้ 
และเงินทุนไหลเข้าออกในภูมิภาค” นายคเณศกล่าว 

ก.ล.ต. เดินหน้าปรับปรุงเกณฑ์ 
จัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่น 
ช่วง 3 เดือนข้างหน้า‘ทรงตัว’
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ก�าลังเป็นที่กล่าวขานกันมากมายในกรณีของ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ก�าลังจะประกาศใช้
ในอนาคต คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2562 ซึ่งกฎหมาย
ใหม่น้ีหากประกาศใช้ก็จะเท่ากับเป็นการยกเลิกภาษี
โรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบ�ารุงท้องที่ที่ใช้กัน
อยู่ในปัจจุบันนี้

ในร่างพระราชบญัญติัภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง
น้ัน สรุปบางประเด็นส�าคัญที่ทุกคนต้องรับรู้และ
ปฏิบัติตาม ดังนี้

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือผู้เป็นเจ้าของหรือครอบ
ครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 มกราคม
ของปีใด เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส�าหรับปีนั้น

ฐานภาษี ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง การค�านวณมูลค่ามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

ทีดิ่นใช้ราคาประเมนิทนุทรพัย์ทีดิ่นทีใ่ช้ในการจด
ทะเบียนนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน

ส่ิงปลูกสร้างใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ส่ิงปลูก
สร้างที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติกรรมตามกฎหมาย
ที่ดิน

ส่ิงปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดใช้ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ห้องชุดที่ใช้ในการจดทะเบียนนิติกรรมตาม
กฎหมายที่ดิน 

อัตราภาษี ได้แก่
ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบเกษตรกรรม อัตราสูงสุดไม่เกิน 0.2% 
ของฐานภาษี

(เกษตรกรรม หมายถึง การท�านา ท�าไร่ ท�าส่วน 
เล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์น�า้ และกิจการอืน่ตามประกาศ)

ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่
อาศัย อัตราสูงสุดไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี 

(ถ้าคนธรรมดาเป็นเจ้าของและใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปี
ภาษีน้ัน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่จะน�ามา
ค�านวณภาษี ไม่เกิน 50 ล้านบาท)

ทีดิ่นหรอืส่ิงปลูกสร้างทีใ่ช้ประโยชน์ไม่ใช่ (1)(2) 
อัตราสูงสุดไม่เกิน 2% ของฐานภาษี

ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้
ท�าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราสูงสุดไม่เกิน 
2% ของฐานภาษี (หากทิง้รกร้างไว้ อตัราจะเพิม่ทกุ 
3 ปี แต่เพิ่มอย่างไร สูงสุดไม่เกิน 5%)

ทั้งน้ีจะมีการประกาศก�าหนดในเรื่องมูลค่าและ
อัตราตามแต่ละขั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งต้องติดตามประกาศก�าหนดดัง
กล่าวต่อไป

การยื่นแบบและชําระภาษี ในแต่ละปี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะแจ้งประเมินภาษี โดยส่ง
แบบให้ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ และให้
ช�าระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากเกิน
ก�าหนดจะถือเป็นภาษีค้างช�าระ ก็จะมีเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม 

เบีย้ปรบั เงนิเพิม่ พ้นก�าหนด แต่ถ้าช�าระก่อนมี 
หนังสือแจ้งเตือน ต้องเสียเบี้ยปรับ 25% ของ
ภาษีที่ค้าง 

หากไม่ย่ืนภายในก�าหนดที่แจ้งเตือน ต้องเสีย
เบีย้ปรบัหน่ึงเท่า ถ้าย่ืนช�าระภายในก�าหนดจดหมาย
แจ้งเตือน ต้องเสียเบี้ยปรับ 50 % ของภาษีที่ค้าง 
ทั้งนี้ต้องมีเงินเพิ่ม อีก 1% ต่อเดือนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอให้กฎหมายประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และมีการประกาศก�าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ เสียก่อน จึงจะเป็นที่ชัดเจนว่า
ภาระภาษีของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไร ทั้งน้ีการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดใหม่คือ บ้านพักอาศัยต้องมี
การเสียภาษีเกิดข้ึน ซ่ึงจะยกเว้นให้เฉพาะบ้าน
หลังแรกแต่มูลค่าต้องไม่เกิน ห้าสิบล้าน หาก
เกินก็ต้องเสียภาษี ส�าหรับอัตราภาษีที่ถูกที่สุดก็
จะเป็นการใช้บระโยชน์ในการท�าเกษตรกรรม แพง
สุดก็น่าจะเป็นกรณีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้
ใช้ท�าประโยชน์อะไรเลย ส�าหรับคนท�าธุรกิจ จาก
ที่เคยเสียภาษีโรงเรือน 12.5% ของรายได้ ก็ต้อง
เปล่ียนเป็นไม่เกิน 2% ของมลูค่าทรพัย์สิน ก็คงต้อง
ไปค�านวณดูว่าต้องเสียมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร 
แต่ดูแล้วน่าจะเสียมากขึ้นหากเป็นทรัพย์สินใน
เมืองที่มีมูลค่าสูงๆ หากกฎหมายประกาศชัดเจน 
เราคงมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง และส�าหรับคนที่มีที่ดิน
มากๆ ก็ต้องวางแผนในการจัดการเพือ่การเสียภาษี
ที่ประหยัดและถูกต้อง 

     
   28 มีนาคม 2560

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส�าหรับเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาทองคําต่อการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่ม
เปล่ียนจากภาพในอดีต ที่เม่ือเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะ
ท�าให้ Dollar Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วกดดันให้ราคา
ทองค�าอ่อนตัวลงตามหลักความเสมอภาคของค่าเงิน แต่
เน่ืองด้วยแนวทางของเฟดในระยะหลังทีมั่กส่งสัญญาณ
การปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยให้ตลาดทราบล่วง
หน้า ผลกระทบต่อสกุลเงินส�าคัญหรือสินทรัพย์ลงทุน
ที่ราคาผูกติดกับการเคล่ือนไหวของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
โดยมากคือ สินค้าโภคภัณฑ์ จึงเป็นลักษณะตรงกันข้าม  
คือ Dollar Index ปรับตัวลง และราคาทองคํารวม
ถึงสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ปรับตัวเพิ่มข้ึนหลังเฟด 
ปรับขึ้นดอกเบี้ย 

โดยถ้าอิงตามพฤติกรรมการปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง
แรกของเฟด หลังจากด�าเนินนโยบายการเงินเชิงผ่าน
คลายมาต้ังแต่ปี 2008 คือ 16 ธ.ค. 2015 และ 14 
ธ.ค. 2016 ราคาทองค�าปรับตัวลงก่อนเฟดประชุม 1-2 
เดือน ที่ -11% และ -16% แล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 
2 เดือนหลังจากนั้น +21% และ +12% พฤติกรรมการ
ขึ้นดอกเบี้ยงวดล่าสุดของเฟด คือ 15 มี.ค. 2017 ถือว่า
คล้ายคลึงกัน คือ ราคาทรดุตัวลงก่อนแล้วฟ้ืนตัวกลับเรว็
หลังจากน้ัน แต่เพราะระยะห่างเม่ือเทยีบกับการปรบัขึน้
ครั้งก่อนค่อนข้างส้ันเพียง 3 เดือน จึงท�าให้กรอบการ
ปรับลงแคบเพียง 5% ก่อนจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 3%  
มาอยู่ที่ $1,235/Oz ในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
พลวัตรของนักลงทุนที่รับรู้ถึงพฤติกรรมการเคล่ือนไหว
ของราคาทองค�าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ส่ิงทีเ่กิดขึน้ แม้จะต่างจากข้อสรปุทีเ่ป็นมาในอดีต แต่
ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของผู้ก�าหนดนโยบาย 
ทีต้่องการลดผลกระทบจากการปรบัเปล่ียนนโยบายการ
เงิน ท�าให้คาดหมายได้ว่า แรงกดดันของราคาทองค�าต่อ
การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังจากน้ีจะลดลงเรื่อยๆ 
หรือเป็นไปได้ที่ราคาทองค�าอาจไม่อ่อนตัวลงแล้วหันไป
ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการประชุมเฟดแทน ซึ่งตลาดคาด
ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้งในปีนี้ 

โดยถ้าพจิารณาด้วยเหตุผลเชงิเศรษฐศาสตร์ ก็ถือว่า
ค่อนข้างสนับสนุนมุมมองข้างต้น เน่ืองจากระดับราคา
ปัจจุบันไม่ได้ห่างจากต้นทุนเหมืองแบบ Gross Cost 
(รวมค่าใช้จ่ายในการท�าเหมืองทองค�าทั้งหมด) ที่ระดับ 
$1,000-1,100/Oz มากนัก ขณะที ่กองทนุ SPDR Gold 
Trust เพิ่มสถานะถือครองทองค�าต่อเน่ือง โดยต้ังแต่
ต้นปี 2017 ซื้อสุทธิ 8.08 ตัน อยู่ที่ 830.25 ตัน จากปี 
2016 ทีซ่ือ้สุทธ ิ179.80 ตัน ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงจิตวิทยา
มวลชนที่เริ่มเป็นบวกมากขึ้น ในแง่ของ Downside ที่
พิจารณาจากโครงสร้างตลาดจึงค่อนข้างจ�ากัด 

นอกจากน้ี เรายังพบว่าการเคล่ือนไหวของราคาทองค�า 
และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เป็นตัวแทน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน กลับมีความสัมพันธ์ที่
เป็นบวกต่อกันในระยะยาว ไม่ได้เป็นลบอย่างที่ตลาด
เข้าใจ (ค่า Correlation ในปี 1962-2016 เป็นบวกที่ 
0.44) สาเหตุเพราะดอกเบี้ยมักขึ้นเพื่อระงับเงินเฟ้อ 
และเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กับราคาทองค�ามักเคล่ือนไหว
ในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นไปได้ที่การเคล่ือนไหวของ
ราคาทองคําในปีน้ีจะเปล่ียนปัจจัยอ้างอิงจากดอกเบีย้ 

แนวโน้มราคาทองค�าท่ามกลางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
โดย ณัฐพล ค�าถาเครือ 
    ผู้อ�านวยการใหญ่ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
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การเคลื่อนไหวของราคาทองคําและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี

การเคลื่อนไหวของราคาทองคําและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ

การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนราคา S&P500 ต่อราคาทองคํา การเคลื่อนไหวของ VIX Index

ในสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยลบ มาเป็นอัตรา
เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยบวกแทน โดย
เฉพาะใน 2H17 ที่อัตราเงินเฟ้อจะถูกผลักดัน
จากการกระตุ้นเศรษฐกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่ง
จากการศึกษาข้อมูลในอดีต พบว่าที่ระดับอัตรา
เงินเฟ้อสหรฐัฯ 3% ขึน้ไป จะหนุนให้ราคาทองค�า
ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง โดยปัจจุบัน อัตราเงนิเฟ้อพื้น
ฐาน (Core Inflation) ที่เฟดใช้เป็นเป้านโยบาย
การเงินอยู่ที่ 2.2% อีกทั้ง การเคล่ือนไหวของ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ บน PE 20-22 เท่า และ VIX 
Index ที่ 11 จุด ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนไหวต่อการ
พกัตัวลงอย่างมาก ยังท�าให้ทองค�ามโีอกาสถูกใช้
เป็นแหล่งพกัเงินในช่วงทีต่ลาดหุน้สหรฐัฯ พกัตัว
ลงเป็นระยะด้วย โดยอตัราส่วนระหว่าง S&P500 
และราคาทองค�าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2 เท่าที่
เป็นค่าเฉล่ียของการเคล่ือนไหวในระยะยาว จึง
ท�าให้ทองค�าดูน่าสนใจในการลงทุนโดยเปรียบ
เทียบมากขึ้น

เพราะฉะน้ัน ในเชิงของกลยุทธ์การลงทุน
ทองคําปีนี้ จึงสามารถซื้อลงทุนได้ โดยในทาง
เทคนิคคาดว่ากราฟรายเดือนผ่านจุดต�่าสุดที่ 
$1,046/Oz ไปแล้ว และหลังจากน้ีมีโอกาสไต่
ระดับขึ้นต่อเน่ืองหากรอบบนเดิมแถว $1,350-
1,400/Oz 

แต่ประเด็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง คือ 
การแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งการแข็งค่าทุก 0.01 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ จะท�าให้ราคาทองค�าใน
ประเทศปรับตัวลง 5 บาท/บาททองค�า 
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เลขาธิการ ก.ล.ต.สนับสนุน

อาสาฯท�าเพื่อตลาดทุนไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวในโอกาสการ
จัดกิจกรรมรวมพลังอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ถือ
หุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อปฏิบัติ
งานภาคสนาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560  
ณ ส�านักงาน ก.ล.ต. ว่า สิ่งหนึ่งที่หน่วยงาน 
ต่างประเทศทีไ่ด้มาดูงาน และท�างานประสาน 
กับ ก.ล.ต.ไทย ต่างชื่นชมและเห็นว่าเป็นสิ่ง 
ทีไ่ทยสามารถท�าได้ดีและมพีฒันาการในทาง
ทีดี่โดยตลอด ก็คือ เรือ่งของการใช้สิทธิข์อง
นักลงทนุ ทัง้นักลงทนุประเภทสถาบนั รวมทัง้
โครงการของอาสาพิทักษ์สิทธิฯ ซึ่งประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยมองว่าประเทศไทยท�าได้
ดี และเชือ่ว่าจะมพีฒันาการทีต่่อเน่ือง ซึง่ยัง
ไม่เคยเหน็ในประเทศอืน่มาก่อนทีจ่ะสามารถ
ท�าได้แบบไทย ดังน้ันจึงขอให้ก�าลังใจส�าหรบั 
โครงการการประเมินคุณภาพการจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่

ได้ด�าเนินการต่อเน่ืองมาอย่างมีประสิทธภิาพ
นายรพี กล่าวว่า ในเรื่องการสร้างธรรมา 

ภิบาลในตลาดทนุไทยน้ัน การทีจ่ะออกระเบยีบ 
ออกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือตัวกฎหมาย
นั้น ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถท�าได้ง่าย ก.ล.ต. 
ท�าได้ง่ายมากในการที่จะออกระเบียบเป็น
สิบเป็นร้อยหน้า หรือเลขาธิการจะเซ็นออก 
ค�าส่ังว่า บรษัิทจะต้องม ีCG ผูบ้รหิารจะต้อง 
มีธรรมาภิบาล แต่ในความจรงิไม่ใช่เพยีงเรือ่ง 
ของการออกกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์
เทา่นัน้ เพราะบทบังคบัหรือกฎหมายถอืเปน็
เพียงแค่หลักส�าคัญประการหนึ่งเท่านั้น

เลขาธิการ ก.ล.ต. เห็นว่าการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบธรรมาภิบาล จะต้องมี 3 
เสาหลัก โดยเสาต้นที่หนึ่ง คือการที่จะต้อง
มีหลักของกฎหมายเบื้องต้น มีกฎหมาย
ขั้นต�่า คอยเป็นกรอบควบคุมไม่ให้ฝ่าฝืน ถ้า
หากฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษ แตเ่สาต้นที่ 2 ซึ่ง
เป็นส่ิงจ�าเป็นและควรจะต้องมี ก็คือ เรื่อง
ของ Self-Discipline การมีจิตสํานึกของ

ตัวเองทีจ่ะไม่โกงหรอืฝ่าฝืนจรยิธรรม หรอื 
เรื่องของการยับยั้งชั่งใจ ซึ่งไม่ได้มีกันทุกคน  
แต่จะท�าอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
เรื่องของตลาดทุนซึ่งมีผลประโยชน์สูง จึง
ต้องมเีรือ่งของความเกรงกลัวต่อกฎหมายใน
เสาต้นแรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส�าหรับเสา
ต้นที่ 3 คือเรื่องของ Market Force หรือ
การมีมาตรการกดดันทางสังคม ซึ่งจะเป็น 
กรอบบังคับอีกกรอบหน่ึงให้การปฏิบัติต่างๆ
อยู่ในแนวทางที่ไม่สร้างผลกระทบต่อภาค
ส่วนต่างๆในสังคม

“เรื่องการขาดความยับยั้งชั่งใจ เป็นสิ่งที่
ส�าคัญมาก ทุกเรื่องของสังคม แม้แต่ปัญหา
การจราจร การขับรถเร็ว การกินเหล้าแล้ว
ขับรถ เป็นเรื่องของการขาด self-discipline 
ตลาดทุนก็เหมือนกัน หลายกรณีที่เกิดขึ้น 
การใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบผู้อื่น การมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ก็เป็นผลมาจากการที่
ขาด Self-Discipline นั่นเอง” 
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นายรพี กล่าวว่า แม้ ก.ล.ต.สามารถท�าได้
ในเรื่องของการลงโทษ แต่จริงๆ ถ้ามี Self-
Discipline จะดีกว่า อย่างกรณทีีเ่กิดขึน้ เช่น 
ก.ล.ต.ส่ังปรบัผูบ้รหิารทีก่ระท�าผดิในความผดิ
ทีเ่ก่ียวกับ CG เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ซึง่
ผูท้ีถู่กส่ังปรบัก็ยอมถูกปรบั แล้วก็ไม่สนใจต่อ
เสียงเรียกร้องให้แสดงสปิริตของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะถือว่าเมื่อยอมจ่าย
ค่าปรับก็เท่ากับว่าจบแล้ว เม่ือถูกต้ังค�าถาม 
มากๆ ก็มีความคิดเห็นออกมาท�านองว่าจะ
เอาธรรมาภิบาล หรือจะเอาความส�าเร็จทาง
ธุรกิจ แต่สิ่งที่ผู้บริหารอาจจะลืมไปก็คือ ใน
เรื่องของ Market Force เพราะคนในสังคม
ยังคงเข้ามาต�าหนิต่อว่าแนวความคิดดังกล่าว 
รวมทั้งมีมาตรการกดดันทางสังคมเกิดขึ้นได้ 

“ถ้าเป็นในอดีต คนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องไป
ซื้อหุ้น แล้วก็รอไปเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ใน
ที่ประชุมก็ต้องยกมือรอให้ประธานชี้ให้พูด 
ถ้าไปต่อว่าหรือไปต�าหนิมากๆ ก็อาจจะถูก
ประธานตัดบท ซึง่ตรงน้ีผูบ้รหิารอาจจะคิดว่า
สามารถคุม Market Force ได้แล้ว คุ้มแล้ว 
แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะไม่ได้แก้ไขด้วย
การสร้างการยอมรบั ย่ิงในยุคออนไลน์ ไม่ว่า

ใคร อาจจะไม่ใช่ผูถื้อหุน้ แต่อาจจะเป็นลูกค้า  
เป็นผูใ้ช้บรกิารของเขาเอง ก็สามารถทีจ่ะเข้า
มาต�าหนิในลักษณะของ Market Force ได้ 
สามารถแอนต้ีไม่ซื้อสินค้าจากเขาได้ ซ�้ายัง
มีผู้คนที่เห็นด้วยกับการต�าหนิต่อว่า พากัน
แชร์ต่อข้อความเหล่าน้ันออกไปในวงกว้าง
มากขึ้น ซึ่งน่ีคือ Market Force ที่บรรดา
บอร์ด บรรดาผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจะ
ต้องตระหนักให้มาก”

นายรพี กล่าวว่า การท�าหน้าที่ของอาสา
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็สามารถช่วยท�าให้ผู้
บริหารบริษัทต้องมีความยับย้ังชั่งใจมากขึ้น 
เพราะอาจจะถูกถามในทีป่ระชมุ ว่ากรรมการ
บริษัทท�าแบบน้ีได้อย่างไร ดูแลบริษัทยังไง
ถึงเสียหายขาดทุน ถือเป็นสิ่งที่มาได้ถูกทาง 
ขณะเดียวกันผูถื้อหุน้กลุ่มต่างๆ ก็ควรจะต้อง
มีหน้าที่เข้าไปดูแลกิจการบริหาร ผ่านการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยกันซักถามให้ผู้บริหาร
จะต้องตอบ ตรงน้ีจะเป็น Market Force ที่
ท�าให้ผู้บริหารจะต้องยับย้ังชั่งใจมากขึ้น ซึ่ง
ตอนนี้ทาง ก.ล.ต. ก�าลังชักชวนให้นักลงทุน
ประเภทสถาบัน เข้ามาร่วมให้ความส�าคัญ
ในเรื่องนี้ เข้ามาช่วยซักถามในที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาหลายกลุ่มแล้ว
“ดังน้ันการท�าหน้าที่ในการต้ังค�าถามที่

ส�าคัญๆ เกี่ยวกับการด�าเนินการ เช่น การจัด
ซื้อ ท�าไมถึงซื้อแบบนั้น หรือท�าไมถึงอนุมัติ
แบบนั้น ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของผู้ถือหุ้น ที่
ส�าคัญการสร้าง Corporate Governance 
ให้เกิดขึ้นกับตลาดทุนไทย กับประเทศชาติ 
ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้าง”

นายรพี กล่าวในท้ายสุดว่า การที่อาสา
พิทักษ์สิทธิไปท�าหน้าที่โดยท�าเช็คลิสต์ หรือ
ไปตั้งค�าถาม จึงเป็นการท�าหน้าที่ที่มีบทบาท
ส�าคัญในอนาคตของการพฒันาตลาดทนุไทย 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
คนทีจ่ะมาท�าหน้าทีต้่องใช้จิตอาสาสูง เพราะ
ต้องเหนื่อย ต้องเตรียมตัว ต้องท�าการบ้าน 
แถมยังต้องเจอกับการปะทะ การเสียดสี จาก
คนทีไ่ม่เข้าใจการท�าหน้าทีข่องอาสาฯ หรอืคน
ทีอ่าจจะไม่ชอบหรอืหมัน่ไส้การท�าหน้าทีข่อง
อาสาฯ เพราะมาถามเป็นกิจลักษณะ แต่เขา
อยากจะพูดอภิปรายตามแนวทางของเขา 
เขาก็จะไม่ชอบ ซึ่งอาสาฯ ก็ต้องหนักแน่น 
และเชือ่มัน่ในการท�าหน้าที ่จึงขอเป็นก�าลังใจ 
ให้ส�าหรับการท�าหน้าที่อาสาฯ ในปีนี้ 
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กิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
กิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา
ครัง้ท่ี 9/2560 : “ทอง...ทอง...และทอง” โดย ดร.พบิลูย์ฤทธ์ิ วิรยิะผล ผู้อํานวยการ 

ศูนย์วิจัยทองคํา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 
อาคาร ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

ครั้งท่ี 3/2560 : “ติว
เข ้มๆ กับแบบประเมิน 
AGM Checklist 2560 –รู้
เขา รู้เรา” โดย คุณอดิเรก 
พิพัฒน์ปัทมา รองประธาน
ชมรมอาสาฯ สมาคมส่งเสรมิ 
ผู้ลงทุนไทย วันพุธที่ 1 มีนา 
คม 2560 ณ ห้องประชุม 
704 ชั้น 7 อาคาร ตลท. (ข้าง
สถานทูตจีน)

เตรียมความ
พร้อมอาสาฯ
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ครั้งที่ 4/2560 : “ความเส่ียง...ที่สัมผัสได้” โดย คุณวารุณี 
ปรีดานนท ์Partner PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. วันพุธ
ที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ตลท. (ข้าง
สถานทูตจีน)

TIIP Club
ครั้งที่ 3/2560 : สมาชิก 

TIIP Club ร่วมเดินทางในกิจกรรม 
“ตามรอยพระราชปณธิาน สืบสานให้ 
ย่ังยืน” ครัง้ที ่1/2560 เย่ียมชม โรงงาน 
หลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) 
จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์ศึกษาการ
พฒันาภูพาน อนัเน่ืองมาจากพระราช 
ด�าริ จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 3-
เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

TIIP Club ครั้งที่ 5/2560 : สมาชิก TIIP Club เข้าเยี่ยม
ชม โครงการโรงไฟฟ้าราชบรุ ีจังหวัดราชบรุ ีโดยมีคุณสมนึก จนิดาทรพัย์ 
CFO และคณะผูบ้รหิารใหการต้อนรบั ส่วนในภาคบ่าย เป็นการเข้าเย่ียมชม 

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อ
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
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TIIP Club ครั้งที่ 8/2560 : สมาชิก TIIP Club เข้า
ร่วมกิจกรรม TIIP Club ครั้งที่ 8 “TIIP’s Talk with CEO ” ฟัง
บรรยายสรุป โดย คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 4 อาคาร 1 ธนาคาร
กรงุไทย ส�านักงานใหญ่ สุขมุวิท นานาเหนือ วันจันทร์ที ่13 มีนาคม 
2560 เวลา 09.00-11.00 น. 

TIIP Club ครั้งท่ี 6/2560 : 
สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมกิจกรรม “TIIP’s 
talk with CEO” รับฟังบรรยายสรุป โดย คุณ
ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี 
คอนซูมเมอร์-ผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์ก้ิง
และนวัตกรรม บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ 
ห้องประชุม 2 ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ส�านักงานใหญ่ ถนนพระรามที่ 3 วันจันทร์ที่ 6 
มีนาคม 2560 เวลา 12.30-15.00 น. 
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การประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย : การจัดประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี พบปะระหว่างสมาชกิ
และกรรมการ ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 
เวลา 18.00–20.00 น.

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Set in The City 2017 : 
งานมหกรรมการลงทุน ครบวงจร : คุณ
วชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน 
และสมาคมฯ มีการร่วมออกบูธในงาน 
ระหว่างวันที ่23–26 มีนาคม 2560 ณ ชัน้ 
5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
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หากนับจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุก
ประการเมื่อปี 2532 มาถึงปี 2560 ก็เท่ากับว่าสมาคมฯ ของพวกเรามวลหมู่สมาชิก มีอายุ
ครบ 28 ปี ในปีนีแ้ล้วนะคะ เป็นเส้นทางของการเดินทางที่ยาวไกล มีนายกฯ สมาคมมาแล้ว
ถึง 9 ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ และสานต่อความเป็นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ยืนหยัดในการ 
ท�าหน้าทีใ่นการเป็นองค์กรตัวแทนของนักลงทนุรายบคุคล ภายใต้ค�าขวัญว่า “ให้ความรู ้พทัิกษ์
สิทธิ พิชิตการลงทุน” มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจําปี เป็นภาพ 
ที่อบอุ่นและบ่งบอกถึงความผูกพันที่สมาชิกมีต่อสมาคมฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะสมาชิกมากัน 
จนเต็มห้อง 704 ด้วยบรรยากาศทีอ่บอุน่และเป็นกันเอง จนท�าให้การประชมุเป็นไปอย่างราบรืน่
ด้วยดีในลักษณะของกัลยาณมติรทีม่คีวามเข้าใจและผกูพนัให้กัน ซึง่ต้องขอขอบคุณสมาชกิทกุ
ท่านทั้งที่มาในวันประชุมและที่ได้มอบฉันทะมานะคะ เพราะพลังความรักความเข้าใจที่สมาชิก
มีให้กับสมาคมฯและคณะกรรมการ คือพลังที่ช่วยให้สมาคมฯของพวกเราเดินหน้าได้อย่างต่อ
เนื่องนั่นเอง

และต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันท�างานในลักษณะของจิตอาสา ที่ 
ไม่ได้มเีงินเดือน ไม่มีเบีย้ประชมุ แต่คณะกรรมการทกุท่านก็ท�าให้อย่างเต็มที ่เต็มใจ เต็มก�าลัง
ความสามารถ ซึง่ในปีน้ี มีกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งครบ 2 วาระ ทีต้่องเว้นวรรคไปตามหลักการ 
CG ที่ดี ด้วยกันทั้งสิ้น 3 คนด้วยกัน คือ คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต 
และ คุณสัมฤทธ์ิ ดาํรงศริ ิซึง่ในช่วง 6 ปีทีผ่่านมาได้ช่วยสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด 
ในนามของคณะกรรมการชุดปัจจุบันต้องขอขอบพระคุณทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างมาก และเชื่อมั่น
ว่าก็คงจะมาร่วมกันสร้างสรรค์สมาคมฯ ของพวกเราในอนาคตอีกนะคะ

ปีน้ีมีกรรมการเข้ามาใหม่ 3 ท่าน โดยท่านแรกเป็นอดีตกรรมการที่เว้นวรรคไปแล้วกลับ
มาใหม่ คือ คุณเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากที่ยังผูกพันกันและ
กลับมาท�างานให้กับสมาคมฯอีกครั้ง ส่วนอีก 2 ท่านเป็นกรรมการใหม่เอี่ยม เข้ามาในฐานะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณพจนีย์ ธนวรานิช อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ต.ค. 2549-2551) อดีตอธบิดีกรมการประกันภัย ปัจจุบนัเป็นกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อีกท่านหนึ่งคือ คุณทองอุไร ลิ้มปิต ิซึ่งท�างานให้กับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยมาตลอดชีวิตการท�างาน โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นรองผู้ว่าการ ก่อนที่จะเกษียณอายุ
เมื่อ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานี่เอง ต้องขอขอบพระคุณคุณพจนีย์ และคุณทองอุไร ที่ให้
เกียรติเข้ามาเป็นกรรมการในครั้งนี้

วันนี้สมาคมฯ ของพวกเรามุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้า ทําหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วย
พลังของมวลหมู่สมาชิก คณะกรรมการและที่ปรึกษาทุกคน... ก้าวเดินไปด้วยกันนะคะ 

เดินหน้าต่อด้วยพลังสมาชิก
โดย : วชิรา ณ ระนอง
      นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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