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เรื่องของบทบาทหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ซึ่งมีการด�ำเนินการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2549 หรือ 12 ปีมาแล้ว ภายใต้การ
สนับสนุนของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)โดยทีม่ หี น่วยงานและองค์กร
พันธมิตรที่เป็นแนวร่วมสนับสนุน คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพิทักษ์สิทธิ อยู่บนพื้นฐานของการไปท�ำหน้าที่ประเมิน
การด�ำเนินการของบริษทั จดทะเบียน ในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตั อิ ย่าง
เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อยก็ตาม โดยจะท�ำผ่าน
AGM Checklist
แต่แม้อาสาพิทักษ์สิทธิฯจะท�ำหน้าที่มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว ดูเหมือนยังคง
มีค�ำถามอยู่ 2 ข้อตลอดเวลา หนึ่งคือ เรื่องของเบี้ยเลี้ยงสนับสนุนการท�ำหน้าที่
และสองคือ เรือ่ งของคุณภาพทีไ่ ม่เท่ากันของผูท้ ำ� หน้าทีอ่ าสาพิทกั ษ์สทิ ธิ ซึง่ ในการ
ประชุม AGM ของสมาคมฯ ก็ยังคงมีการตั้งค�ำถามนี้อยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งก็ได้พยายาม
ชีแ้ จงในทุกครัง้ ว่า งานอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิฯเป็นงานจิตอาสา เงินเบีย้ เลีย้ งสนับสนุน เป็น
เพียงการอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำหน้าที่เท่านั้น เนื่องจากเฉพาะแค่ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเพื่อมารับเอกสารหนังสือนัดประชุมไปศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนถึงวัน
ประชุม การเดินทางไปเข้าร่วมประชุม สุดท้ายการน�ำเอกสาร รวมทั้ง Checklist และ
รายงานการประชุม มาส่งกลับคืนให้กบั สมาคมฯ เท่ากับอย่างน้อยก็ 6 เทีย่ วการเดินทาง
แล้ว จึงเป็นแค่เงินสนับสนุนไม่ได้ถอื เป็นรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องคุณภาพอาสาพิทักษ์สิทธิฯที่ถูกมองว่ายังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เป็น
สิ่งที่ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิฯ และสมาคมฯได้ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด จึงมีการ
ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท�ำหน้าที่ว่านอกจากจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยแล้ว ยังต้องมีพนื้ ฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ทีส่ ำ� คัญ
จะต้องผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ของสมาคมฯ ในด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน
ไทย โดยทีไ่ ด้วทิ ยากรจากทัง้ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรพันธมิตร มาช่วยกัน
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบการศึกษา อบรมของสถาบันใดที่จะท�ำให้ผู้เรียนมีความ
สามารถทีเ่ ท่ากันได้หมดทุกคน การเรียนการสอนในระบบสากลจึงต้องมีการให้เกรดให้
คะแนน และมีผู้ที่ได้เกรด 4 เกรด A แต่ขณะเดียวกันก็หนีไม่พ้นที่จะยังคงต้องมีผู้ที่
ได้เกรด 1 เกรด 2 หรือเกรด C เกรด D อยู่เสมอ อาสาพิทักษ์สิทธิฯ ก็ไม่แตกต่างกัน
การที่จะให้มีคุณภาพที่เท่ากันหมดย่อมเป็นไปได้ยาก
แม้จะรู้ว่านักลงทุนและ สมาชิกสมาคมฯ ส่วนใหญ่เข้าใจการท�ำหน้าที่ของอาสา
พิทักษ์สิทธิฯ แต่เมื่อยังมีบางคนแม้จะเป็นส่วนน้อยที่สงสัยอยู่ ก็ต้องชี้แจงในทุกครั้ง
เพือ่ สร้างความเข้าใจ โดยเชือ่ ว่าในอนาคตข้อสงสัยนีจ้ ะหมดไป เพราะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ได้
ซับซ้อนหรือปกปิดอะไร
และหากสมาชิกท่านใดมีจติ อาสา รวมทัง้ มีความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
กติกามารยาทที่เคร่งครัดของสมาคมฯ ก็สามารถที่จะมาสมัครเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ
ได้เสมอนะครับ
ข้อสงวนและข้อจ�ำกัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�ำแนะน�ำ หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ล้วนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระท�ำการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกล่าว ผูล้ งทุน
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด
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ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง 25 ราย
ร่วมสร้างราคา 6 หลักทรัพย์
ก.ล.ต. เปิดเผยการด�ำเนินการตามกฎหมายกับผูก้ ระท�ำผิด 25
ราย กรณีร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ NEWS MILL POLAR
NBC NINE และ NINE-W1 ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้
ช�ำระค่าปรับทางแพ่งจ�ำนวนกว่า 890 ล้านบาท พร้อมรายงาน
การด�ำเนินการดังกล่าวไปยังส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อ
ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึง
ตรวจสอบเพิม่ เติมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 255624 มีนาคม 2558 มีบุคคลรวม 25 ราย รู้เห็นและ/หรือตกลง
ร่วมกันในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ โดยสลับกันเข้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ทั้ง 6 ตัว ในลักษณะอ�ำพรางและ/หรือต่อเนื่อง ท�ำให้ราคาหรือ
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
เพื่อชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดผู้กระท�ำผิด ดังนี้
1. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) (NEWS) (ขณะเกิดเหตุชื่อบริษัท โซลูชั่น
คอนเนอร์ (1998) จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SLC) มีผู้กระท�ำผิด 23
ราย ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556-27 พฤศจิกายน 2557
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ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ (2) นายระวีโรจน์ เขียน
นิลศิริ (3) นายเอกวิชญ์ กมลเทพา (4) นายศิร์วสิษฎ์ สายน�้ำผึ้ง
(5) นางวรณัน เลิศกุลธรรม (6) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม (7)
นางสาวพรเพ็ญ นิธิเกษม (8) นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ
(9) นายกรวิช อัศวกุล (10) นายภควันต์ วงษ์โอภาสี (11) นาย
สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล (12) นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล (13) นาย
สงกรานต์ ตันศิริ (14) นายปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ (15) นาย
วิรัตน์ ตันสวัสดิ์ (16) นายอมร พรหมดีราช (17) นางสุภวรรณ
รัตนวัน (18) นายก�ำพล วิระเทพสุภรณ์ (19) นายธนพล วิระเทพ
สุภรณ์ (20) นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา (21) นายธิติพัฒน์ ธิติพันธุ์
(22) นายธีระชัย รัตนกมลพร และ (23) นายนิรันดร์ เหตระกูล
2. กรณี ส ร้ า งราคาหุ ้ น บริ ษั ท มิ ล ล์ ค อน สตี ล จ�ำกั ด
(มหาชน) (MILL) มีผู้กระท�ำผิด 6 ราย ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม
2557-3 มิถุนายน 2557 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ (2) นายระวี
โรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน และ
(6) นายภาณุรักษ์
3. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จ�ำกัด
(มหาชน) (POLAR) (ขณะเกิดเหตุชอื่ บริษทั วธน แคปปิตลั จ�ำกัด

e-magazine วารสาร TIA เดือนมีนาคม 2561

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

(มหาชน) หรือ WAT) มีผู้กระท�ำผิด 17 ราย ระหว่างวันที่ 23
มิถุนายน 2557-9 มกราคม 2558 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ (2) นาย
ระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6)
นายภาณุรักษ์ (7) นางสาวกรรณิดา (8) นายกรวิช (9) นายภควันต์
(10) นายสุวิทย์ (11) นายพิสิษฏ์ (12) นางสาวพัชรา มาสอน (13)
นางสาวพรพรรณ สะระบุญมา (14) นายก�ำพล (15) นายตรีขนิษฐ์
(16) นายธิติพัฒน์ และ (17) นายธีระชัย
4. กรณีสร้างราคาหุน้ บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) (NBC) มีผู้กระท�ำผิด 11 ราย ระหว่างวันที่ 26
พฤศจิกายน 2557-13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ (2)
นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6)
นายภาณุรักษ์ (7) นางสาวกรรณิดา (8) นายกรวิช (9) นายภควันต์
(10) นายสุวิทย์ และ (11) นายพิสิษฏ์
5. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (NINE) มีผู้กระท�ำผิด 12 ราย ระหว่าง
วันที่ 19 ธันวาคม 2557-24 มีนาคม 2558 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์
(2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน
(6) นายภาณุรักษ์ (7) นางสาวพรเพ็ญ (8) นางสาวกรรณิดา (9)
นายกรวิช (10) นายภควันต์ (11) นายสุวิทย์ และ (12) นายพิสิษฏ์
6. กรณีสร้างราคาใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญบริษทั
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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(NINE-W1) มีผกู้ ระท�ำผิด 5 ราย ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้แก่ (1) นายระวีโรจน์ (2)
นายเอกวิชญ์ (3) นายภาณุรักษ์ (4) นายสุวิทย์ และ (5)
นายพิสิษฏ์
การกระท�ำของบุคคลทัง้ 25 รายข้างต้นเป็นการด�ำเนินการ
อย่างเป็นกระบวนการ โดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ทั้งทางการเงินและความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รวมทั้งวิธีส่ง
ค�ำสั่งซื้อขายในลักษณะที่เป็นการผลักดันราคา และ/หรือ
พยุงราคาอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลาต่างกัน ตลอดจน
เป็นการกระท�ำโดยมีการปิดบังหรือปกปิดความสัมพันธ์และ
การส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243(1)
ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) และมีระวาง
โทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นความผิด
ตามมาตรา 244/3 และมีบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 296
มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์ฯ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกอบมาตรา 83
แห่งประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.)
น�ำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บงั คับ โดยการปรับทางแพ่ง
กับผู้กระท�ำผิด อย่างไรก็ดี ผู้กระท�ำผิดทั้ง 25 ราย ได้แก่ (1)
นายยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) นาย
ศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6) นายภาณุรักษ์ (7) นางสาวพร
เพ็ญ (8) นางสาวกรรณิดา (9) นายกรวิช (10) นายภควันต์
(11) นายสุวิทย์ (12) นายพิสิษฏ์ (13) นายสงกรานต์ (14)
นายปรีชา (15) นายวิรัตน์ (16) นายอมร (17) นางสุภวรรณ
(18) นางสาวพัชรา (19) นางสาวพรพรรณ (20) นายก�ำพล
(21) นายธนพล (22) นายตรีขนิษฐ์ (23) นายธิติพัฒน์
(24) นายธีระชัย และ(25) นายนิรันดร์ ไม่ยินยอมปฏิบัติ
ตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. ก�ำหนด ก.ล.ต. จึงมี
หนังสือขอให้พนักงานอัยการด�ำเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาล
แพ่ ง เพื่ อ ขอให้ ช� ำ ระค่ า ปรั บ ทางแพ่ ง ตามอั ต ราสู ง สุ ด ที่
กฎหมายก�ำหนด จ�ำนวน 890,789,424 บาท ทั้งนี้ การที่
ค.ม.พ. ให้ปรับทางแพ่งกับผู้กระท�ำผิด มีผลท�ำให้ผู้กระท�ำ
ผิดทั้งหมดเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์และบริษทั
จดทะเบียน
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้รายงานการด�ำเนินการดังกล่าวต่อ
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนือ่ งจากความ
ผิดเกี่ยวกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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เผยก�ำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน
รวม 9.9 แสนล้านเพิ่มขึ้น 8.90%
นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการและผู ้ จั ด การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท
จดทะเบียน (บจ.) ใน SET จ�ำนวน 566 บริษัท หรือ
คิดเป็น 97.75% จากทั้งหมด 579 บริษัท (รวมกองทุน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่
รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC
และบริษัทที่แก้ไขการ
ด� ำ เนิ น งานไม่ ไ ด้ ต าม
ก�ำหนด หรือ NPG) น�ำ
ส่ ง ผลการด� ำเนิ น งาน
งวดปี 2560 สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บจ. มีผลประกอบการ
สูงขึ้นทั้งยอดขายและ
ก� ำ ไรสุท ธิ โดยมีย อด
ขายรวม 11.01 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี ที่ ผ ่ า นมาคิ ด เป็ น
9.72% และมีกำ� ไรสุทธิ
รวม 9.82 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น 9.05% ซึ่งเป็น
ผลจากการด�ำเนินงาน
ในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่ได้รับ
ผลดีจากราคาน�ำ้ มันดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ข องหมวด
ธนาคารปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนือ่ งมาจากการตัง้ ส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ด้านผลการด�ำเนินงาน
ของ บจ. ใน mai ก�ำไรสุทธิ 4.97 พันล้านบาท ท�ำให้
ในงวดปี 2560 ก�ำไรสุทธิรวมของ บจ. SET และ mai
ทั้งสิ้น 9.9 แสนล้านบาท
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวดไตรมาส 4/2560 จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บจ. มี
ผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ด้านยอดขายและก�ำไร โดย
บจ. มีก�ำไรสุทธิ 2.51 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.26%
จากไตรมาส 4/2559 และเพิ่มขึ้น 20.47% เมื่อเทียบ
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กับไตรมาส 3 ปี 2560 ขณะทีย่ อดขายไตรมาส 4/2560
อยู่ที่ 2.9 ล้านล้านบาท
ความสามารถด้านการท�ำก�ำไรของ บจ. อ่อนตัว
เล็กน้อย โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น 23.96% ลดลงจาก
24.71% ในปี 2559 และมีอัตราก�ำไรสุทธิ 8.92% ลด
ลงเล็กน้อยจาก 8.98% ขณะที่โครงสร้างเงินทุนของ
บจ. ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่
รวมอุ ต สาหกรรมการ
เงิน) ณ สิ้นปี 2560
อยู่ที่ 1.14 เท่า ลดลง
จาก 1.24 เท่า ในช่วง
สิ้นปี 2559
ในปี 2560 นอกจาก
บจ. ในหมวดพลังงาน
และสาธารณู ป โภคที่
มีผลประกอบการดีขึ้น
แล้ว เศรษฐกิจไทยที่
เติบโตอย่างชัดเจนใน
ช่วงครึง่ ปีหลัง โดยทัง้ ปี
2560 คาดว่าจะขยาย
ตัวที่ 4.0% จากการส่ง
ออกสินค้าและบริการ
ขณะที่รายได้จากภาค
การท่ อ งเที่ ย วเติ บ โต
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ได้สง่
ผลบวกต่อการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของ บจ. ให้ มี
ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพาณิชย์
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ มีการเติบโตทั้งด้านยอดขายและก�ำไร
สุทธิ รวมถึงมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปี 2559
“ผลการด�ำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) ในปี 2560 บจ. mai มีก�ำไรสุทธิ 4.97 พัน
ล้านบาท ลดลง 13.54% เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้
อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงจาก 24.80% เป็น 23.20%”
นางเกศรากล่าว
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ภาษีลาภลอย หรือ ทุกขลาภกันแน่
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
เห็นชอบในหลักการการจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างของ
มูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐมีโครงการ
จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า
สนามบิน ทางด่วน ท่าเรือ เป็นต้น กระทรวงการคลัง
จึงได้จดั ท�ำร่างเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมา
ได้จัดท�ำในปี 2560 จ�ำนวน 2 ครั้งและครั้งล่าสุดเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะต้องมีการสรุปการรับ
ฟังความเห็น และเข้าสู่กระบวนการน�ำร่างกฎหมาย
ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นแล้ว ให้คณะรัฐมนตรี
อนุมัติเป็นกฎหมายต่อไป
กฎหมายฉบับนี้ชื่อเป็นทางการว่า ร่างพระราช
บัญญัตภิ าษีการได้รบั ประโยชน์จากการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของรัฐ พ.ศ. .... (Windfall Tax) เป็นกฎหมาย
เรียกเก็บภาษีจากส่วนต่างมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากการทีม่ โี ครงการสาธารณูปโภคตัดผ่านนัน่ เอง
โดยแบ่งเป็นสาธารณูปโภค 4 ประเภท ได้แก่
1. เก็บจากพื้นที่ในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบสถานี
รถไฟความเร็ ว สู ง รถไฟรางคู ่ รถไฟฟ้ า ขนส่ ง
มวลชน
2. เก็บจากพื้นที่ในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบทางขึ้น
และทางลงโครงการทางด่วนพิเศษ
3. เก็บจากพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขต
ห้ามก่อสร้างของสนามบิน
4. เก็บจากพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขต
ที่ดินของท่าเรือ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุด
โดยจะถูกจัดเก็บจากการขายหรือเปลีย่ นกรรมสิทธิใ์ น
ระหว่างทีก่ อ่ สร้างโครงการ และเมือ่ โครงการเสร็จสิน้
จะจัดเก็บจากเจ้าของทีด่ นิ หรือห้องชุดทีใ่ ช้ประโยชน์ใน
ทีด่ นิ เชิงพาณิชย์ทมี่ มี ลู ค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท (ยกเว้น
ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและท�ำเกษตรกรรม) และ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอการ
จ�ำหน่าย ซึ่งอยู่รอบพื้นที่โครงการ
อัตราภาษีที่จัดเก็บ ก�ำหนดเพดานอัตราสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานภาษี ส่วนอัตราภาษีที่จะจัด
เก็บจริงจากผู้เสียภาษีจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
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โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยฐาน
ภาษีเพื่อการค�ำนวณภาษี ได้แก่ ส่วนต่างของมูลค่า
ที่ดินหรือห้องชุดที่เพิ่มขึ้นระหว่างมูลค่าก่อนวันที่รัฐ
เริ่มด�ำเนินโครงการฯ กับมูลค่าในวันที่โครงการฯ แล้ว
เสร็จ เว้นแต่หอ้ งชุดทีผ่ พู้ ฒ
ั นาโครงการอาคารชุดเป็น
ผู้จ�ำหน่าย หรือห้องชุดที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายภายหลัง
วันทีโ่ ครงการฯ แล้วเสร็จ ให้คำ� นวณส่วนต่างของมูลค่า
ห้ อ งชุ ด โดยใช้ มู ล ค่ า ห้ อ งชุ ด ที่ ค� ำ นวณได้ คู ณ ด้ ว ย
ร้อยละยี่สิบ
ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สรุ ป มาจากเว็ บ ไซต์ ส� ำ นั ก งาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนซึ่งท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปอ่านราย
ละเอียดได้ และคงต้องรอการประกาศใช้ตอ่ ไป ในการ
ออกกฎหมายเก็บภาษีลาภลอยครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติที่จะได้รับภาษีเพิ่มขึ้นสามารถน�ำไป
พัฒนาประเทศได้มากขึ้น จึงเป็นลาภลอยของภาค
รัฐอย่างแท้จริง
ส� ำ หรั บ เอกชนนั้ น ก็ อ าจเป็ น ทั้ ง ลาภลอยหรื อ
ทุกขลาภก็ได้ นั่นคือ เจ้าของที่ดิน หรือห้องชุด ก็จะ
ถือว่าเป็นลาภลอยได้ด้วยเช่นกัน เพราะราคาที่เพิ่ม
ขึ้นของทรัพย์สินจะมีมากกว่าภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะปัจจุบนั นีก้ ารเวนคืนทีด่ นิ ภาครัฐก็ได้กำ� หนด
ราคาที่เป็นราคายุติธรรมมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ดังนั้น
จึงถือว่าขายทีใ่ ห้รฐั ก็ได้ราคา หากยังมีทดี่ นิ เหลืออยูใ่ น
บริเวณดังกล่าว ที่ดินที่เหลือก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นหลาย
เท่า ถือเป็นลาภลอยจริง ๆ
ส่วนทุกขลาภก็อาจเกิดแก่ผู้ที่มีที่ดินน้อยนิด หลัง
เวนคืนแล้ว ไม่มีประโยชน์อื่นใดอีก นอกจากราคาที่
ได้จากการเวนคืน ซึ่งมองในแง่ดีก็คิดเสียว่า รัฐช่วย
ซื้อที่ดินจากเรา โดยเราไม่ต้องเหนื่อยหาผู้ซื้อ ส�ำหรับ
ประชาชนทัว่ ไป แน่นอนว่าต้องมีทกุ ข์จากการขึน้ ราคา
ของอสังหาริมทรัพย์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่ ๆ รอบโครงการ ทัง้ นี้
เพราะผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งผลักภาระค่า
ภาษีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน เมื่อต้นทุนสูงขึ้น
ราคาขายก็ต้องสูงตามไปด้วย ดังนั้นภาษีลาภลอย
ส�ำหรับประชาชนจึงเป็นได้ทั้งความสุขที่เกิดจากการ
เพิ่มค่าของทรัพย์สิน กับเป็นทุกขลาภที่จะท�ำให้ผู้ซื้อ
ทรัพย์สินรอบโครงการต้องจ่ายซื้อแพงขึ้นนั่นเอง
26 มีนาคม 2561
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เริ่ม T+2 ทัดเทียมสากล เพื่อประโยชน์นักลงทุน
เมื่อเดือนมกราคม 2560 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ
และผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯอยูร่ ะหว่างเตรียมความพร้อมในการปรับลด
ระยะเวลาช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้สามารถด�ำเนิน
การได้ใน 2 วันท�ำการ (T+2) จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วันท�ำการ
(T+3) โดยได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ คัสโตเดียน และ
บริษัทจัดการกองทุน ปรับกระบวนการช�ำระราคาและระบบ
งานของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้หารือกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโดย
จะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์และการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องไปพร้อม
กัน การเตรียมความพร้อมทุกด้านใช้เวลาประมาณ 12 เดือน
และจะเริ่มใช้T+2 ในไตรมาส 1 ปี 2561
“การปรับลดระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์เป็น T+2 ส่งผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยลดความ
เสีย่ งด้านการส่งมอบหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมลงถึง 20%
ลดต้นทุนการท�ำธุรกรรมผู้ลงทุน และช่วยให้ผู้ลงทุนบริหาร
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พอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ การปรับลดระยะเวลาเป็น T+2 ยังท�ำให้ระบบการท�ำงาน
ของตลาดทุนไทยทัดเทียมกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�ำในต่าง
ประเทศ ทั้งในเอเซียแปซิฟิค ยุโรป และอเมริกา และรองรับ
การเชื่อมโยงกับพันธมิตรในระดับสากล” นางเกศรากล่าว
ที่ผ่านมา เมื่อนักลงทุนท�ำการซื้อหรือขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) (เรียกว่าวัน T) จะมีระยะในการตัดเงินเพื่อช�ำระ
ค่าหุ้นและรับหุ้นเข้าพอร์ตในวันท�ำการที่ 3 หลังจากวันที่ซ้ือ
ขายหุ้น หรือเรียกว่าประเทศไทยมีรอบระยะเวลาช�ำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cycle) ที่ T+3
ซึ่งสาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยพิจารณาปรับลดระยะเวลาการ
ช�ำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 ก็
เนือ่ งจากประเทศไทยมีการใช้ระยะเวลาการช�ำระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์เป็น T+3 มาเป็นเวลานาน ประกอบกับในช่วง
เวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพัฒนาการของเทคโนโลยีและแนวโน้ม
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การลงทุนข้ามประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกได้เริ่มทยอยปรับลดระยะเวลาการช�ำระราคาและส่ง
มอบหลักทรัพย์เป็นจาก T+3 เป็น T+2 เช่น ประเทศใน
โซนยุโรป อเมริกา รวมถึงโซนเอเซีย จึงท�ำให้ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯพิจารณาปรับลดระยะเวลาเพือ่ ให้สอดคล้องกับนานา
ประเทศด้วย
ในการปรับลดระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบหลัก
ทรัพย์ จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม คือ นักลงทุน
จะได้รับเงินและหุ้นเร็วขึ้นอีก 1 วัน และนักลงทุนสามารถ
บริหารพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกขึน้ อย่างไร
ก็ตาม นักลงทุนต้องมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเตรียม
เงินและเตรียมหลักทรัพย์เร็วขึ้น 1 วัน
จากนั้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 นางเกศรา เปิดเผยว่า
ได้เตรียมความพร้อมในการปรับลดระยะเวลาช�ำระราคาและ
ส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้
สามารถด�ำเนินการได้ใน 2 วันท�ำการ (T+2) โดยได้ข้อสรุป
ร่วมกันในการก�ำหนดวันส�ำหรับการปรับลดระยะเวลาช�ำระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
เป็นวันแรกที่การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯจะใช้รอบระยะเวลาการช�ำระราคาและส่งมอบ
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เป็น T+2
“ขณะนี้ มีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับ
T+2 แล้ว หลังเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการปรับปรุง
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การทดสอบระบบร่วมกันทั้งอุตสาหกรรม
(Industry Wide Test) และมีการสื่อสารไปยังผู้ลงทุนให้
ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนานา
ประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุน
ไทย ตามกรอบกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของตลาดทุน ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นับว่าตลาดหลักทรัพย์ไทย
เป็นหนึ่งในผู้น�ำในอาเซียนที่ใช้ T+2 ให้เป็นไปตามตลาดทุน
ยุโรปและสหรัฐฯ” นางเกศรากล่าว
และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.ชัยวัฒน์
วิ บู ล ย์ ส วั ส ดิ์ ประธานกรรมการ นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี
กรรมการและผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ
และผูบ้ ริหารจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมาคมธนาคารไทย และชมรมคัสโตเดียน ก็ได้ร่วมพิธีการ
เปิดใช้ T+2 อย่างเป็นทางการ
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เครื่องหมาย ‘C’ เริ่ม 2 ก.ค. นี้
เผยดูแลผู้ลงทุนและคุณภาพ บจ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมใช้เครื่องหมาย “C” (Caution) ดูแลผู้ลงทุน และกระตุ้น บจ. ให้เร่งแก้ไขปัญหา
กรณี บจ. มีความเสีย่ งด้านฐานะการเงิน งบการเงิน หรือ
ลักษณะธุรกิจ หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อม
สื่อสารไปยัง บจ. และพัฒนาระบบรองรับ โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ 2 ก.ค. 61
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ตามนโยบายการเพิ่มคุณภาพ
ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการดูแลผู้ลงทุน ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และ
ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 ได้มีการหารือ
เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายบนหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ดู แ ลผู ้ ล งทุ น
เพิม่ เติม โดยรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและ
ในวงกว้างในกรณีที่ฐานะการเงินและการด�ำเนินธุรกิจ
ของ บจ. มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ และ
เห็นว่า ควรมีเครื่องหมาย “C” (Caution) เพิ่มเติม เพื่อ
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เตือนผูล้ งทุนเพิม่ ความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย “C” ต้องซื้อด้วยบัญชี
เงินสด (Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันท�ำการ และเพื่อ
ให้ ผู ้ ล งทุ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล
และแนวทางแก้ไขของ บจ. จึง
ให้ บจ. ชี้แจงข้อมูลภายใน 15
วัน นับตั้งแต่วันที่ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและ
ทุกไตรมาส ส�ำหรับระยะเวลา
ของการขึ้นเครื่องหมาย จะมี
ผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการทั่วไปของการขึ้น
เครื่องหมายประเภทอื่น ๆ
ทั้งนี้ เครื่องหมาย “C” เริ่ม
มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ 2 ก.ค.
2561 โดยในส่วนของงบการเงิน
จะพิจารณาจากงบรายไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ผู้
ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อ
หลักทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ www.
set.or.th และระบบ
SETSMART
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เตรียมความพร้อม พีน่ อ้ งอาสาฯ ครัง้
ที่ 3/2561 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจน�้ำมัน ปตท. (OBA-Oil Business
Academy) เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล
AGM 2561 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป
โดยทีมวิทยากรจาก ปตท. และบรรยาย
พิเศษ-วิทยากรรับเชิญ ดร.วโรทัย โกศล
พิศิษฐ์กุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้
ความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก : แนวโน้ม ความเสี่ยง โอกาส และความท้าทาย” วันศุกร์ที่ 9-เสาร์ที่ 10
มีนาคม 2561

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 4/2561 เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2561
ชี้แจง-ตอบข้อซักถาม โดยทีมงานสนับสนุน ไอทีแมน หัวข้อ : “เรียนรู้ ฝึกปรือระบบไอที เพื่องาน
AGM Checklist 2561” ณ ห้อง 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน) วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
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เตรียมความพร้อม พีน่ อ้ งอาสาฯ ครัง้ ที่
5/2561 เป็นการเตรียมตัวเข้าสูฤ่ ดูกาล AGM
2561 โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.ธรรมนูญ
อานันโทไทย-ผูเ้ ชีย่ วชาญตลาดเงิน ตลาดทุน
หัวข้อ : “Smart Questions ค�ำถามโดนใจ
ใน AGM” ณ ห้อง 702-703 ชั้น 7 อาคาร
B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน) วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 6/2561 เป็นการ
เตรียมตัวเข้าสูฤ่ ดูกาล AGM 2561 โดยทีมงานอาสาฯ Train the
Trainers หัวข้อ : “KAM วัดสุขภาพกิจการ” ณ ห้อง 702-703
ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูต
จีน) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
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ติดอาวุธทางปัญญา

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2561 หัวข้อ
“IPO ใน CLMV” โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
ประธานกรรมการ บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.0020.00 น. ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

AGM in Action รุ่นที่ 9, 10

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จัดกิจกรรมพิเศษ AGM
in Action (เพื่อ AGM 2561 ) รุ่นที่ 9 และ 10 การเพิ่ม
ทักษะให้กบั อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีภ่ าค
สนาม ให้เป็นทีย่ อมรับ ตลอดจนเป็นการยกระดับพัฒนา
นักลงทุนรายบุคคล เมือ่
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 1516 มีนาคม 2561 ณ
ห้อง 601 ชั้น6 อาคาร
A ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน)
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การพัฒนาอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น G1-KAM
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) จัด กิจกรรม การพัฒนาอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เพือ่ การเสริมความรู้ เรือ่ งงบการเงิน (KAM) ให้
กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในการท�ำหน้าที่ ซักถามประเด็น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวมได้อีกทางหนึ่ง โดย อ.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และ คุณกิตติพงษ์ รัตนชัย
สิทธิ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายก�ำกับบัญชีตลาดทุน เมือ่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันพุธที่
7 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1501 อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต

Kick Off -AGM 2561

คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็น
ประธานกล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “ความส�ำคัญของการเข้าร่วมประชุม
สามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น-ความคาดหวังจาก
งานภาคสนาม” ให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อปฏิบัติ
งานภาคสนาม ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
หรือ AGM Checklist 2561 ของทุกบริษทั จด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1501
ชั้น 15 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี รังสิต
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กิจกรรมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
งานแถลงข่าว เปิดฤดูกาล AGM 2561
นายภูวนารถ ณ สงขลา ประธานชมรมอาสา
พิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้น และ กรรมการสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมแถลงข่าว กับ สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) หัวข้อ “เตรียม
ความพร้อมสู่ฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้น AGM
2561” โดยในปีนี้ จะมีการเน้นย�้ำเรื่องความ
เข้ ม ข้ น ของข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.
2561 ณ ห้องแถลงข่าว 704 ชั้น 7 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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Last article

ปรับปรุงเพื่อเดินไปข้างหน้า
โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา สมาคมฯได้มกี ารจัดประชุมสามัญสมาชิกสมาคมฯ ประจ�ำ
ปี 2561 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่คณะกรรมการสมาคมฯให้ความส�ำคัญ เพราะเป็น
โอกาสในการพบปะกับบรรดาสมาชิก รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านการรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน และเปิดเผยถึงเป้าหมายในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปของทางสมาคมฯ
ตลอดจนตอบค�ำถามให้ความกระจ่างกับบรรดาสมาชิกที่มีข้อสอบถาม ซึ่งเป็นไปตามหลัก
CG ขององค์กรในการที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นค�ำถามส�ำคัญส�ำหรับปีนี้ ที่ขออนุญาตชี้แจงให้กับสมาชิกที่มิได้
เข้าร่วมประชุมด้วย ก็คือเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเหมาะสมในปัจจุบัน เช่นเรื่องจ�ำนวนกรรมการ ซึ่งในแง่ของ CG
สากลมองว่าจ�ำนวนคณะกรรมการที่มีความเหมาะสมจะต้องไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
คือไม่ควรเกิน 12 คน ในการแก้ไขข้อบังคับของทางสมาคมฯ ครั้งนี้ก็ใช้เกณฑ์สากลด้วย
เช่นกัน คือ จากเดิมที่เคยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่เกิน 15 คน ก็แก้ไขเป็นไม่เกิน 12 คน
โดยเริ่มที่คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
ขณะเดียวกันในการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระ มีการเสนอความคิดเห็น
ว่าควรจะอนุญาตให้มีการเสนอชื่อได้ในวันประชุม เนื่องจากปัจจุบันสมาคมฯ ใช้เกณฑ์การ
ให้เสนอชื่อล่วงหน้า ผ่านมายังคณะกรรมการสรรหา เพื่อท�ำการสรุปและเปิดเผยรายชื่อผู้
ที่รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาคมฯ ได้ใช้วิธีการอันเป็นสากลนี้มาหลายปีแล้ว
ที่ส�ำคัญวิธีการเสนอชื่อล่วงหน้าผ่านระบบการสรรหาเพื่อสรุปและเปิดเผยข้อมูล ถือเป็น
เกณฑ์ที่สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลทั้งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความเท่าเทียมกัน
ส�ำหรับมวลหมู่สมาชิกที่ถือว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพื่อสมาชิกจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ
ล่วงหน้าไม่ว่าจะมาด้วยตนเองหรือว่ามอบฉันทะก็ตาม แต่หากเป็นการเสนอชื่อในวันประชุม
สมาชิกที่ไม่อยู่ในที่ประชุมจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้เลย จึงเป็นที่มาที่ท�ำให้บรรดาองค์กร
ต่างๆ และบริษัทจดทะเบียนใช้เกณฑ์ให้เสนอชื่อล่วงหน้านั่นเอง
สุดท้ายเป็นประเด็นในการแก้ไขเกีย่ วกับเรือ่ งค่าธรรมเนียมสมาชิก ซึง่ เดิมเป็นการก�ำหนด
ไว้ตายตัวในข้อบังคับของสมาคมฯ ท�ำให้หากมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขใดๆ ในทุกครัง้ จะต้องไป
ด�ำเนินการแก้ไขข้อบังคับด้วย จึงได้เสนอให้แก้ไขข้อบังคับเพือ่ ความคล่องตัว โดยไม่ตอ้ งระบุ
อยู่ในส่วนของข้อบังคับ แต่ให้อยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการที่จะน�ำมาเสนอขออนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก ดังนั้น จะเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องของการลดขั้นตอนเอกสาร
และการจดทะเบียนแก้ไข แต่อ�ำนาจในการพิจารณาอัตราค่าสมาชิกว่าจะเป็นเท่าใดนั้น
ยังเป็นของสมาชิกผ่านการประชุมใหญ่ประจ�ำปีเพื่อลงมติอนุมัติอยู่เช่นเดิม
ทั้งหมดจึงเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสมาคมเพื่อการพัฒนาไปข้างหน้านั่นเอง
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