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ช่วง 29–31 มกราคม ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม “ติวเข้มให้เต็ม 100” ให้กับ
บรรดาบริษัทจดทะเบียน เพื่อท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AGM Checklist ว่าแต่ละ
ส่วนแต่ละข้อนั้นมุ่งประเมินในเรื่องใด และบริษัทจดทะเบียนควรจะด�ำเนินการอย่างไรให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีตัวแทนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมฟัง ร่วมซักถามกันเต็มห้อง
ประชุมชั้น 16 ของ ก.ล.ต.เลยทีเดียว
จากการกล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ของคุณจันทร์เจ้า ช่วยด�ำรงค์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล ก.ล.ต. ท�ำให้ได้รู้ว่า คะแนน CG Watch 2018 ของประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 12 ประเทศ โดย ประเทศที่มีคะแนนบรรษัทภิบาลสูงเป็นอันดับ 1 คือ
ออสเตรเลีย ตามด้วยอันดับ 2 คือ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน อันดับ 3 สิงคโปร์
อันดับ 4 มาเลเซีย และ อันดับ 5 ไต้หวัน
ส�ำหรับอันดับ 6-12 ได้แก่ ไทย ญีป่ นุ่ อินเดีย เกาหลีใต้ จีน ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย
โดยคะแนนรวมของไทยอยู่ที่ร้อยละ 55 และเนื้อหาในรายงานระบุว่า แม้ไทยมีความ
คืบหน้าในหลายๆ ด้าน เช่น การส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมด้านการประกอบ
ธุรกิจ แต่ไทยก็มีปัญหาที่มีผลต่อคะแนน คือ 1. กรณีที่ใช้มาตรฐานบัญชี TFRS 9 ล่าช้า
2. การคอร์รัปชั่นในภาคส่วนอื่นๆ และ 3 ภาวะถดถอยของเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งรวมถึงการ
เข้มงวดในการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทที่มองได้ว่าท�ำให้อิสระของสื่อมวลชนลดลง
ภาคธุรกิจ ภาคบริษัทจดทะเบียนท�ำได้ดี แต่เมื่อยังมีภาคส่วนอื่นๆ เป็นประเด็นที่ควรจะ
ต้องแก้ไข ต้องน�ำมาคิดว่าจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากว่าเมื่อ 2 ปีก่อน หรือเมื่อปี
2016 มาเลเซียมีคะแนนอยู่อันดับที่ 7 แล้วก็ได้มีการตั้งเป้าปรับปรุง ซึ่งก็ใช้เวลาเพียงแค่
2 ปี สามารถแซงไทยขึ้นไปเป็นอันดับ 4 ได้
เช่นเดียวกับ กรณีองค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI)
ที่เปิดเผยรายงานดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชั่นโลก ปี 2561 ใน 180 ประเทศทั่วโลก พบว่า 2
ใน 3 ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้คะแนนต�่ำกว่า 50 คะแนน เฉลี่ยเพียง 43 คะแนน หมาย
ถึงประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 99 ด้วยคะแนนความโปร่งใส 36 คะแนน ลดลงจาก
ปี 2560 ที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 96 ด้วยคะแนน ความโปร่งใส 37 คะแนน สะท้อนถึง
ปัญหาคอร์รัปชันที่ยังคงเพิ่มขึ้น
สาเหตุนนั้ มาจากระบบราชการทีย่ งั ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการรับสินบนได้ และทีผ่ า่ นมา
องค์กรในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นค่อนข้างอ่อนแอลง โดยยอมรับว่าคะแนนของ
ไทยที่ลดลง ท�ำให้เป้าหมายของ ป.ป.ช. ที่จะรณรงค์ให้ไทยได้รับคะแนนเกิน 50 คะแนนใน
ปี 64 หรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการผลักดันให้ไทยติด 1 ใน 20 ประเทศที่
มีภาพลักษณ์โปร่งใสนั้น ยังคงห่างไกลความจริง
อีกทัง้ การขาดความชัดเจนเกีย่ วกับการเลือกตัง้ การมีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ การ
ถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ชัดเจน ล้วนมีผลด้วย
เช่นกัน
คะแนนเหล่านี้สะท้อนถึงความจ�ำเป็นที่ทุกภาคส่วนของไทยต้องร่วมกันแก้ปัญหาเรื่อง
ความโปร่งใสของไทย และท�ำให้เกิดก�ำลังใจว่า การท�ำ AGM Checklist ของสมาคมฯ เป็น
สิ่งที่มีคุณค่าและมีความจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใสของตลาดทุนไทย
นั่นเอง
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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ปรับหมอปราเสริฐ 499 ล้าน
กลต. ระบุร่วมกับพวกปั่นหุ้น

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) เปิดเผยการด�ำเนินคดีลงโทษทาง
แพ่งกับผู้กระท�ำความผิด 3 ราย ได้แก่ (1) นายปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ (2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททอง
โอสถ และ (3) นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีสร้างราคาหลัก
ทรัพย์บริษทั การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BA) โดยเรียก
ให้ช�ำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท และสั่งห้าม
เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
บริษัทจดทะเบียน
โดยก.ล.ต. ได้รบั ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 นายปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
และนางนฤมล ใจหนักแน่น ร่วมกันซื้อขายหุ้น BA อย่าง
ต่อเนื่องและจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองใน
ลักษณะอ�ำพรางการซื้อขาย ท�ำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิด
เกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งผล
ให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาด
การกระท�ำของบุคคลทัง้ สามเป็นความผิดตามมาตรา 243
(1) (2) ประกอบมาตรา 244 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา
296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. น�ำ
มาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับ
ผู้กระท�ำความผิดทั้งสามราย โดยก�ำหนด
ให้ผู้กระท�ำความผิดช�ำระเงินค่าปรับทาง
แพ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499.45 ล้านบาท
ซึ่ ง หากผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ทั้ ง สามรายไม่
ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามมาตรการลงโทษทาง
แพ่งที่ ค.ม.พ. ก�ำหนด ก.ล.ต. จะมีหนังสือ
ขอให้พนักงานอัยการด�ำเนินการฟ้องเป็น
คดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ช�ำระเงินค่าปรับ
ทางแพ่งตามอัตราสูงสุดทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ทั้งนี้ การที่ ค.ม.พ. ใช้มาตรการลงโทษ
ทางแพ่งกับนายปราเสริฐ นางสาวปรมา
ภรณ์ และนางนฤมล เป็นเหตุให้ผู้กระท�ำ
ความผิ ด ทั้ ง สามราย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
จดทะเบียน เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
3/2560 เรื่อง การก�ำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2560 และจะต้องพ้นจากต�ำแหน่งตัง้ แต่วนั ทีก่ ำ� หนดใน
หนังสือที่ ก.ล.ต. จะแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ด้าน บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่า นายแพทย์
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ต�ำแหน่งกรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ ห ารและประธานคณะผู ้
บริหาร และนางนฤมล ใจหนักแน่น ต�ำแหน่งเลขานุการ
ส�ำนักประธานคณะผูบ้ ริหาร ขอลาออกจากต�ำแหน่งดังกล่าว
ข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่
18 ม.ค. ที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังนายแพทย์
ปราเสริฐ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ และนางนฤมล แล้ว โดย
เรียกให้ช�ำระค่าปรับทางแพ่ง รวม 499.45 ล้านบาท ซึ่ง
บุคคลทั้ง 3 จะต้องมาช�ำระค่าปรับกับ ก.ล.ต.ภายใน 14 วัน
นับตั้งแต่ที่ ก.ล.ต.ส่งหนังสือแจ้งไป
นายรพี ระบุว่า การที่ทั้ง 3 คนแจ้งลาออกจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหารของ BA และ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
(BDMS) ถือเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว เพราะทัง้ 3 คนไม่สามารถ
จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจด
ทะเบียน เนื่องจากกระท�ำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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โพลนักวิเคราะห์ ชี้การเลือกตั้ง
เป็นปัจจัยบวกของหุ้นไทยปีนี้
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ
และกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการสมาคม
นั ก วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น เปิ ด เผยว่ า
หากมี ก ารเลื่ อ นการเลื อ กตั้ ง ออกไป
มากกว่า 3 เดือน หรือเลือกตั้งหลัง
เดือนพฤษภาคม 2562 จะต้องมีการ
ท�ำส�ำรวจความเห็นนักวิเคราะห์และ
ผู ้ จั ด การกองทุ น ใหม่ เนื่ อ งจากนั ก
วิเคราะห์ร้อยละ 62.96 การเลือกตั้ง
จะเกิดขึน้ ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562
และอีกร้อยละ 33.33 และการเลือกตัง้
จะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมจะเป็นปัจจัย
บวกส�ำคัญที่เป็นความหวังต่อดัชนีหุ้น
ไทยปีนี้ โดยดัชนีหุ้นไทยปีนี้จุดสูงสุด
ที่ 1,834 จุด และมีเป้าหมายดัชนี ณ
วันสิ้นปีนี้ที่ 1,782 จุด ส่วนจุดต�่ำสุด
ของดัชนีอยู่ที่ 1,529 จุด
ส่ ว นเงิ น ทุ น เคลื่ อ นย้ า ย (Fund
Flow) จากต่างชาติ คาดว่ายังไม่ชดั เจน
เพราะปีที่ผ่านมาต่างชาติขายสุทธิหุ้น
ไทยไปแล้ว 287,000 ล้านบาท และยัง
ไม่กลับมาซื้อหุ้นไทย แรงซื้อส่วนใหญ่
มาจากนักลงทุนสถาบันในประเทศและ
รายย่อย ซึง่ การเลือกตัง้ มีผลส�ำคัญต่อ
2 กลุ่มดังกล่าว
ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลด้านลบได้แก่
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจต่างประเทศทัง้ อเมริกา ยุโรป
เอเชีย รองลงมา คือ ปัจจัยการเมืองใน
ต่างประเทศ และทิศทางอัตราดอกเบีย้
ของสหรัฐฯ
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ด้าน นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย เปิ ด เผยดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น นั ก
ลงทุนประจ�ำเดือนมกราคม 2562 ว่า
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น นั ก ลงทุ น ในอี ก 3
เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเป็นเดือน
ที่ ส ามติ ด ต่ อ กั น อยู ่ ใ นเกณฑ์ ท รงตั ว
(Neutral) เช่นเดิม โดยลดลงร้อยละ
5.25 มาอยู่ที่ระดับ 92.75 นักลงทุน
กังวลความเสี่ยงจากนโยบายทางการ
ค้าของสหรัฐฯ การไหลเข้าออกของ
เงินทุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย โดยนักลงทุนเชื่อมั่นสถาน
การณ์ทางการเมืองในประเทศและผล
ประกอบการบริ ษั ท จดทะเบี ย นหนุ น
ความเชื่อมั่นนักลงทุน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่นักลงทุนให้ความ
สนใจมากที่ สุ ด คื อ หมวดธนาคาร
(Bank) หมวดการท่ อ งเที่ ย วและ
สันทนาการ (Tourism) และหมวด
พาณิชย์ (Comm) ขณะทีม่ องว่า หมวด
สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media) หมวดเหล็ก
(Steel) และหมวดพั ฒ นาอสั ง หา
ริมทรัพย์ (Prop) ไม่น่าสนใจลงทุน
มากที่สุด
นอกจากนี้ มีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณา
คือ ความคืบหน้าการเจรจานโยบาย
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การ
ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะ
ยาวของสหรัฐฯ ลงเหลือ 2 ครั้ง ในปี
2562 การโหวตข้อตกลง Brexit ของ

สภาอังกฤษ และเศรษฐกิจโลกที่ส่ง
สัญญาณชะลอตัวลง รวมถึงทิศทาง
อัตราดอกเบีย้ ของไทยหลังการปรับขึน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกใน
รอบ 7 ปี และการเข้าสู่การเลือกตั้ง
นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส
เอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มองว่า ตลาด
หุ้นของไทยปี 2562 มีความผันผวน
มากกว่าปีทแี่ ล้ว โดยปัจจัยต่างประเทศ
เข้ามามีนำ�้ หนักกับตลาดหุน้ ปีนมี้ ากกว่า
ปัจจัยภายในประเทศ เช่น สงครามการ
ค้าจีนกับสหรัฐฯ การปรับขึ้นดอกเบี้ย
ของเฟด และภาระหนี้ของยุโรปที่สูง
มาก ส่วนปัจจัยในประเทศ คือ การ
เลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการ
ใช้จ่ายและการบริโภคในประเทศให้มี
ความคึกคัก
ส� ำ หรั บ เป้ า หมายดั ช นี ต ลาดหุ ้ น
ไทยปี 2562 ประเมินไว้ที่ 1,850 จุด
กลุ่มที่น่าสนใจ คือ หุ้นกลุ่มพลังงาน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อสังหา
ริมทรัพย์ สื่อสารโทรคมนาคม และ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่ม
หุ้นที่น่ากังวลในระยะสั้นๆ เช่น กลุ่ม
โรงพยาบาล และธนาคารพาณิ ช ย์
ขนาดเล็ก ทั้งนี้ มองว่าหลังการเลือก
ตั้งตลาดหุ้นจะผันผวนมากขึ้น แนะ
นักลงทุน มีวินัยในการลงทุน มีเงินสด
ส�ำรองอย่างน้อย 15-20% และศึกษา
ข้อมูลก่อนการลงทุน

5

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สัญญาเช่าควบคุม

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ฉบับนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องมาตรฐานการ
บั ญ ชี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในปี นี้ ซึ่ ง จะส่ ง ผล
กระทบต่องบการเงินของกิจการในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่มากก็น้อย แต่ได้รับค�ำร้อง
ขอจากบรรณาธิการว่า สมาชิกที่เป็นนัก
ลงทุน มีหลากหลาย ไม่ได้ลงทุนในหุน้ อย่าง
เดียว มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้
เช่าด้วย และสมาชิกมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าที่มีกฎหมายควบคุมเกิดขึ้น จะ
ขอให้เล่าย่อ ๆ ว่า สัญญาเช่าควบคุมนี้ คือ
อะไร มีผลกระทบกับใคร อย่างไรบ้าง และ
ข้อส�ำคัญมีบทก�ำหนดโทษหรือไม่ เพียงใด
จะพยายามย่อให้จบในฉบับนี้นะคะ
เมื่อต้นปีที่แล้ว ราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ลง “ประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้
ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็น
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ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561” ออก
ตามความในมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ประกอบ
กับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
และลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกาศนีใ้ ช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ในประกาศนี้ ได้ให้นิยามดังต่อไปนี้คือ
“ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพือ่ อยูอ่ าศัย”
หมายความว่ า การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ผู ้
ประกอบธุรกิจตกลงให้ผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาได้ใช้อ าคารเพื่อ อยู่อ าศัย และ
ผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นโดยมี

สถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้น
ไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลาย
อาคารรวมกัน
“อาคาร” หมายความว่า ห้องพัก บ้าน
อาคารชุด อพาร์ตเมนต์ หรือสถานที่พัก
อาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสําหรับ
การให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึง
หอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหอพั ก และ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้
ประกอบธุรกิจการให้เช่าอาคาร เพื่ออยู่
อาศัย โดยเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า
“ผู้เช่า” หมายความรวมถึงผู้เช่าช่วง
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่ผู้
เช่าวางไว้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจเป็นค่าประกัน
การเช่าอาคารเพือ่ อยูอ่ าศัย ค่าประกันความ
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เสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียก
เก็บจากผู้เช่าในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
จากนิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ถูก
ควบคุมสัญญาเช่า คือธุรกิจทีใ่ ห้บคุ คลธรรมดา
เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย โดยผู้ให้เช่าไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลก็ได้ และต้อง
ให้เช่าตัง้ แต่ 5 หน่วยขึน้ ไป ดังนัน้ ถ้านิตบิ คุ คล
เป็นผู้เช่าก็ไม่เข้าข่ายต้องควบคุมสัญญา แต่
ถ้านิติบุคคลผู้เช่า น�ำไปให้บุคคลธรรมดาเช่า
ช่วงเพื่ออยู่อาศัย กรณีนี้ก็จะเข้าข่ายสัญญา
เช่าควบคุม สิง่ ส�ำคัญคือต้องมีการเรียกเก็บค่า
เช่า ถ้าพักอาศัยโดยไม่มสี ญ
ั ญา หรือไม่เก็บค่า
เช่า ก็ไม่เข้าข่ายควบคุมสัญญาตามประกาศนี้
นอกจากนีป้ ระกาศยังมีขอ้ ก�ำหนดในเนือ้ หา
ของสัญญาเช่าควบคุม ที่ผู้ประกอบธุรกิจทํา
กับผูเ้ ช่าว่า ต้องมีขอ้ ความภาษาไทยทีส่ ามารถ
เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน มีขนาดตัวอักษร
ไม่ เ ล็ ก กว่ า สองมิ ล ลิ เ มตร โดยมีจํานวนตัว
อักษรไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึง่ นิว้ กรณีนี้
ละเอียดมากไปไหม ไม่รู้ว่าต้องใช้ตัวอักษร
อะไร ถ้าไม่มีจะท�ำอย่างไร และยังก�ำหนดว่า
ต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข
สรุปพอสังเขปดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้เช่า และทรัพย์สินที่ให้เช่า โดยเฉพาะมี
การก�ำหนดแบบบันทึกการตรวจสอบสภาพ
อาคาร ทีแ่ สดงรายละเอียดเกีย่ วกับสภาพของ
อาคาร รวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ของอาคาร ส�ำหรับอัตราค่าเช่าอาคาร
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
อื่น ๆ ต้องแสดงวิธีการและกําหนดระยะเวลา
ชําระให้ชัดเจน ทั้งนี้เรียกเก็บ เพียงเท่าที่ได้
จ่ายไปจริง
(2) ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งหนี้ ให้
ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนถึง
กําหนดวันชําระค่าเช่าอาคาร โดยผู้เช่ามีสิทธิ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว
(3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทําหลักฐาน
การตรวจรับสภาพอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ (ถ้ามี) แนบท้ายสัญญาเช่า
อาคาร พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานการตรวจรับ
สภาพอาคาร หนึ่งฉบับให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็น
หลักฐาน
(4) เมือ่ สัญญาเช่าอาคารสิน้ สุด ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่า
ทันที
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(5) ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคาร
ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าอาคารได้ โดยต้องบอก
กล่ า วเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าต้อง
ไม่ผดิ นัดหรือค้างชาํ ระค่าเช่าและมีเหตุจาํ เป็น
อันสมควร
(6) การผิดสัญญาทีเ่ ป็นข้อสาระสําคัญของ
สัญญาเช่าอาคารทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจมีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อความที่ผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ระบุ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะด้ ว ยตั ว อั ก ษรสี
แดง หรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่า
ข้อความทั่วไป
(7) สัญญาเช่าอาคารต้องจัดทําขึน้ สองฉบับ
ซึ่งมีข้อความตรงกัน และให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่งมอบสัญญาเช่าอาคารหนึ่งฉบับให้แก่ผู้เช่า
ทันทีที่ได้ลงนามในสัญญาเช่า
ทั้งนี้ยังก�ำหนดว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ ทํ า กั บ ผู ้ เ ช่ า ต้ อ งไม่ ใ ช้ ข ้ อ สั ญ ญาที่ มี
ลักษณะหรือความหมาย
ในลักษณะทํานองเดียวกันกับสิง่ ทีห่ า้ ม คือ
ห้ามท�ำเกินกว่าที่ก�ำหนด เช่น
- ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัด
ความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทํา
ละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ
- เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่ง
เดือน -เรียกเก็บเงินประกันเกินกว่าหนึง่ เดือน
ของอัตราค่าเช่าอาคารเมื่อคํานวณเป็นราย
เดือน -กําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้า
และ น�้ำประปา เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการ
กระแสไฟฟ้าและน�้ำประปาเรียกเก็บจากผู้
ประกอบธุรกิจ -ข้อสัญญาทีก่ าํ หนดให้ผเู้ ช่าต้อง
รับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้งาน
ตามปกติต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่าง ๆ ของอาคาร ฯลฯ
สรุปได้ว่า ประกาศฉบับนี้ต้องการคุ้มครอง
ผู้บริโภคคือผู้เช่าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ให้
เสียเปรียบกับผู้ให้เช่า ดังนั้น ใครลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าเป็นที่พักอาศัย
ของบุคคลธรรมดา ถ้ามีการท�ำสัญญาก็ตอ้ งท�ำ
ตามกฎเกณฑ์ของสัญญาเช่าควบคุม หากไม่
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนด ก็จะมีโทษปรับไม่เกินหนึง่
แสนบาทหรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ�ำทั้ง
ปรับ (ม. 35 ทวิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค)
		

สรรพากรขยายเวลาสายด่วน1161
ถามปัญหายื่นภาษี ภ.ง.ด.90 -91
นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการใน
ต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การ
จัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร
เปิดเผยว่า ขณะนีเ้ ป็นช่วงเวลาของการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ประจ�ำปีภาษี 2561 (ภ.ง.ด.90
และ ภ.ง.ด.91) ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้เสีย
ภาษีและประชาชนใช้บริการสอบถาม
ปั ญ หาภาษี ท างโทรศั พ ท์ จ� ำ นวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชน กรม
สรรพากรจึงขยายเวลาการให้บริการ
สอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ 1161 จาก
เดิ ม ทุ ก วั น ท� ำ การปกติ (จั น ทร์ - ศุ ก ร์ )
เวลา 08.30-18.00 น. เป็นเวลา 08.3020.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม–9
เมษายน 2562
รวมทั้งเพิ่มการให้บริการทุกวันเสาร์
ของเดือนมีนาคม 2562 โดยจะเปิดให้
บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.00 น.
ทั้ ง นี้ เพื่ อ มุ ่ ง หวั ง ให้ ผู ้ เ สี ย ภาษี แ ละ
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยัง
สามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัตแิ ละขอรับ
เอกสารทางโทรสารได้ทุกวันตลอด 24
ชั่วโมงอีกด้วย
ส�ำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยขอให้สอบถาม
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ส ารนิ เ ทศ
สรรพากร โทร. 1161 และหากพบเห็น
การกระท�ำใด ๆ ทีเ่ ป็นการหลีกเลีย่ งภาษี
ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆ ที่
www.rd.go.th > เมนู “การแจ้งแหล่ง
ภาษี” เพื่อที่กรมสรรพากรจะได้ตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่อไป

31 มกราคม 2562
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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เลือกตั้ง&เศรษฐกิจโลก
ปัจจัยส�ำคัญหุ้นไทยปี62

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ
ในงานสัมมนา “Krungthai NEXT Thailand ECONOMIC
CHALLENGES 2019” ว่า หลังจากหารือเพื่อจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ายปี 2563 ได้คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2561
เติบโตประมาณร้อยละ 4-4.2 จากแรงขับเคลื่อจากการลงทุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การท่องเที่ยวมีสัญญาณ
การฟื้นตัว ท่ามกลางความผันผวน ไทยยังคงมีโอกาสเติบโต จึง
ต้องท�ำตัวเองให้มีจุดเด่นมากที่สุด ต้องเปลี่ยนแปลง และปฏิรูป
ด้านเศรษฐกิจให้น่าสนใจของนักลงทุน เพื่อให้นักลงทุนหันเข้า
มาลงทุนในไทยมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ทั้งสิงคโปร์
มาเลเซีย หรือเวียดนาม
“เศรษฐกิจปีหมูทองต้องติดตามความเสีย่ งจากความไม่แน่นอน
2 เด้ง 2 ด้าน ทั้งความผันผวนจากภายนอกและการเลือกตั้ง
เพราะนักลงทุนจับตาว่าปีนี้จะดีมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าพรรครัฐบาล
ผสมจะสานต่อนโยบายอย่างไร จากนี้ความไม่แน่นอนของสหรัฐฯ
ยังส่งผลกระทบต่อตลาดเงินทั่วโลก และตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน
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เช่นเดียวกัน เมื่อตลาดหุ้นถูกกระทบความมั่งคั่งจะหดหายไป จึง
ท�ำให้นักลงทุนเริ่มหวั่นใจ ว่า “ปีหมูทอง จะเป็นหมูอยู่หรือไม่”
นายสมคิด กล่าว
หลังจากครึ่งปีหลังของปีนี้ยังมีปัจจัยบวกที่เป็นโอกาสต่อการ
ลงทุน คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มดีขึ้น และการประคับ
ประคองให้เศรษฐกิจขยายตัว ส่งไม้ตอ่ ไปให้รฐั บาลหลังการเลือกตัง้
เพือ่ สร้างความไม่แน่นอนให้เกิดความชัดเจนกับนักลงทุน ประชาชน
ทั่วไป หากทุกอย่างไปได้ด้วยดีนโยบายยังต่อเนื่อง การลงทุนยัง
มีตอ่ เชือ่ ว่าหลังการเลือกตัง้ สถานการณ์เศรษฐกิจและภาพรวมใน
ประเทศจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า การประกาศวันเลือกตั้งวันที่ 24
มีนาคม 2562 ท�ำให้การเมืองในประเทศมีความชัดเจนและมี
เสถียรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความส�ำคัญ เพราะนักลงทุน
ชอบความชัดเจน ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการจัดงาน
ไทยแลนด์โฟกัสช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งช่วงดังกล่าวจะมี
รัฐบาลชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการดีที่จะแสดงให้เห็นถึง
เสถียรภาพทางการเมืองของไทยและจะได้บอกกับนักลงทุนสถาบัน
ทั่วโลกที่มาร่วมงาน
นายภากร กล่าวว่า ขณะนี้นักลงทุนทั่วโลกยังลดการลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความผันผวนและปัจจัย
ต่างประเทศ ท�ำให้เงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตร ซึ่งเชื่อ
ว่าหากนักลงทุนกลับมามีความมั่นใจในตลาดหุ้น ตลาดหุ้นไทยจะ
ได้รบั ความสนใจ เนือ่ งจากเป็นประเทศทีม่ คี วามมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
บริษัทจดทะเบียนมีความสามารถในการท�ำก�ำไร โดยจะเห็นว่าแม้
เงินทุนจะไหลออกจากตลาดหุน้ ไทย แต่ไปลงทุนในตลาดพันธบัตร
แทน โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเป็นหลัก ขณะ
เดียวกันพบว่านักลงทุนรายย่อยลงทุนในตลาดอนุพันธ์มากขึ้น
โดยเฉพาะ Stock Futures และ SET50 Futures ที่นักลงทุนราย
ย่อยใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมาก
ขึ้นประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการซื้อขายหุ้น
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า
ในปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยมีแนวโน้มผันผวนลดลงจาก
ปีกอ่ น โดยดัชนีความผันผวนของตลาดหุน้ สหรัฐฯ (Vix Index) เริม่
ปรับตัวลดลงจากระดับ 36.07 จุด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 มา
อยูท่ รี่ ะดับ 25.14 จุด เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562 โดยยังต้องติดตาม
3 ปัจจัยหลัก คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ–จีน ที่ขณะนี้เริ่ม
มีการหารือกันระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ปัจจัยที่ 2 คือ
แนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย และ
ปัจจัยที่ 3 คือ แนวโน้มราคาน�้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ปัจจัยใน
ประเทศ คือ การเลือกตัง้ แม้จะมีแนวโน้มเลือ่ นการเลือกตัง้ ออกไป
บ้าง แต่กม็ คี วามชัดเจนว่าจะต้องมีการเลือกตัง้ เกิดขึน้ อย่างแน่นอน
ด้านนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการดูแลงานด้าน
ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. กล่าวว่า การที่การเมืองมีเสถียรภาพ
ท�ำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น บรรยากาศการลงทุนโดยรวม
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ดี ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจน แต่
มี ป ั จ จั ย จากต่ า งประเทศที่ ยั ง
คลุมเครือและกดดันการลงทุน
ในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยปัจจัย
ส� ำ คั ญ มาจากสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทีไ่ ม่ชดั เจน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทางออกกรณี
สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออก
จากสหภาพยุโรปที่ท่ัวโลกจับตา
มอง เป็น 2 ปัจจัยหลักกดดันการลงทุนในปีนี้
ส่วนการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยและกระทบมาถึงก�ำไรบริษัทจดทะเบียนนั้น นาย
แมนพงศ์ กล่าวว่า ยังเชื่อมั่นในอัตราการเติบโตของบริษัทจด
ทะเบียนไทย โดยไตรมาส 3/2561 บริษทั จดทะเบียนมีกำ� ไรมากกว่า
ร้อยละ 10 ซึ่งพบว่าเป็นก�ำไรจากการด�ำเนินงานและก�ำไรสุทธิ
เติบโตดีทั้งคู่ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี คาดว่าในอีก 5 ปีจะเสร็จ
สมบูรณ์และจะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น
ส่วนกรณีทหี่ นุ้ IPO มีราคาต�ำ่ กว่าราคาจอง นายแมนพงศ์ กล่าว
ว่า เป็นผลจากทีภ่ าวะตลาดโดยรวมปรับลดลง โดยเฉพาะไตรมาส
4 ปี 2561 ที่ได้รับกระทบจากปัจจัยภายนอกกดดันการลงทุนและ
มีผลต่อราคาหุ้น IPO อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นช่วยท�ำให้ราคาหุ้น IPO ปรับตัวเหนือราคา
จองได้ และเชือ่ ว่าบรรยากาศการลงทุนน่าจะดีขนึ้ ต่อเนือ่ งจากการ
ประกาศวันเลือกตั้ง และขณะนี้ยังมีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่
ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป เกิน 10,000 ล้านบาท
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อีก 3 บริษัทที่เตรียมความพร้อม
ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น
ปีนี้
นายแมนพงศ์ กล่าวว่า การที่
บริษัทจดทะเบียนออกหุ้นสามัญ
ระดมทุน (IPO) มีปจั จัยประกอบ
3 ส่วน คือ 1. ความพร้อมของ
ข้อมูลบริษัท 2. ความจ�ำเป็นใน
การระดมทุน หรือการใช้เงินของ
บริษัท และ 3. สภาวะตลาดหุ้น ซึ่งต้องพิจารณาประกอบกันใน
การออกหุ้น IPO แต่ยอมรับว่าสภาวะตลาดหุ้นก็มีส่วนส�ำคัญ
เพราะที่ผ่านมาในช่วงไตรมาส 4 /2561 ภาวะตลาดหุ้นผันผวน
ท�ำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ซึ่งมีผลต่อราคาหุ้นที่เข้าจดทะเบียน
ด้วย อย่างไรก็ตาม แผนงานปี 2562 ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่
เตรียมเข้าจดทะเบียนซือ้ ขายใน ตลท. ซึง่ จะมีบริษทั ขนาดใหญ่ดว้ ย
“หุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นมีปัจจัย 3 ส่วนประกอบ
กัน โดยต้องดูภาวะตลาดหุ้น ความต้องการใช้เงินตามแผนที่วาง
ไว้ และความพร้อมของบริษัท ทั้งเรื่องข้อมูล ไฟลิ่ง ระบบัญชี ซึ่ง
เรื่องภาวะตลาดหุ้นอยู่นอกเหนือการควบคุม หากบริษัทมีความ
จ�ำเป็นต้องใช้เงินก็อาจต้องขายหุ้นตามก�ำหนด แม้สภาวะตลาด
จะผันผวนก็ตาม” นายแมนพงศ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาดูสภาวะตลาดหุ้นในช่วงต่อไปมี
ทิศทางที่ดีขึ้น โดยปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนยังมีการ
เติบโต โดยในช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 2561 บริษัทจดทะเบียนมี
ก�ำไรเติบโตประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งสะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนไทยยังมีความแข็งแกร่งดี
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เปิดกลยุทธ์ 3 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หนุน บจ. ไทยโดดเด่นในระดับโลก
นายชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเปลีย่ นแปลงให้ทนั
เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นทั้งโอกาสและเป็นภัยคุกคาม โดยจะต้อง
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมนักลงทุน และสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ภายในรัฐบาลชุดนี้ จะมี พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแข่งขัน โดย
เปิดให้มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ศูนย์ซื้อขายหลัก
ทรัพย์แห่งใหม่ และอื่นๆ ที่จะท�ำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความ
เข้มข้น ดังนั้น กลยุทธ์ของตลาดจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
กับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ด้วย
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งเป้าหมายใน
ปี 2566 จะมีมูลค่าตามราคาตลาด หรือ Market Cap 30 ล้าน
ล้านบาท โดยคิดเป็น 150% ของจีดีพี จากปัจจุบันอยู่ที่ 108%
ของจีดีพี และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 95,000 ล้านบาท
และอยู่ในอันดับที่สองของอาเซียน โดยอยากจะขึ้นมาเป็นที่ 1
แซงประเทศสิงคโปร์
ส่วนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2562-2564) เน้นเป็นแพลตฟอร์ม
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ตลาดทุนครบวงจรของประเทศ สร้างโอกาสยุคดิจทิ ลั โดยมุง่ เพิม่
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน
(Enabler) โดย 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1) ขยายขอบเขตการท�ำธุรกิจ ขยายฐานผู้ลงทุนไปยังจังหวัด
เมืองรองที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเริ่มเห็น
นักลงทุนหน้าใหม่ทมี่ อี ายุตำ�่ กว่า 35 ปี ให้ความสนใจในการลงทุน
แบบตลาดหุ้น โดยเฉพาะการลงทุนอย่างสม�่ำเสมอในลักษณะ
แบบ dollar-cost averaging (DCA)
2) แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยเทคโนโลยีด้วยการขยายให้มีการ
ให้ซอื้ ขายกองทุนข้ามประเทศ พร้อมเตรียมสร้างตลาดสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Asset Platform) เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ตลาด
ทุนไทย
3) ลดความซ�้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ สร้าง
แพลตฟอร์ม ใหม่เพื่อ ให้บ ริการแบบครบวงจร (one-stopservices) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการด�ำเนินการของ
อุตสาหกรรมตลาดทุน
4) ปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ ให้ความส�ำคัญกับทุกกลุม่ ใน
ตลาดทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้เป้าหมาย
ให้ตลาดทุนเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจ
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นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวในการสัมนา “Thailand
Sustainable Investment” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
Morgan Stanley Capital International : MSCI ว่า ผู้จัดท�ำดัชนี MSCI ซึ่งเป็น
ดัชนีอา้ งอิงส�ำหรับให้ผลู้ งทุนสถาบันทัว่ โลกใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทน
จากการลงทุน โดยเชิญผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน (บลจ.) รับฟังมุมมองของผูล้ งทุนสถาบันและข้อมูล
ส�ำคัญทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นการลงทุนอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการเตรียมความพร้อมใน
การน�ำบริษทั เข้าสูด่ ชั นีชวี้ ดั ด้านความยัง่ ยืนในระดับสากล MSCI ESG Index เพือ่
สร้างความน่าสนใจแก่ผู้ลงทุนในการพิจารณาเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในระยะยาว
นายกฤษฎา กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน
ทั่วโลก โดยน�ำข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาลงทุน
ควบคูก่ บั ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ทัง้ นี้ ข้อมูลรายงาน The United Nationssupported Principles for Responsible Investment พบว่า ปี 2561 สินทรัพย์
ภายใต้การบริหารจัดการลงทุนอย่างยัง่ ยืนมีมลู ค่าสูงถึง 82 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
สะท้อนว่าผู้ลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
นายกฤษฎา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ.ด�ำเนินงาน
โดยค�ำนึงถึง ESG รวมถึงเข้าร่วมประเมินความยัง่ ยืนในระดับสากลอย่างต่อเนือ่ ง
โดยปี 2561 มี 19 บจ. เป็นสมาชิกดัชนี DJSI และ 32 บจ.เป็นสมาชิก MSCI
AC ASEAN ESG UNIVERSAL Index ครองแชมป์สูงสุดในอาเซียน นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้จัดท�ำรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability
Investment: THSI) และดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนใช้อ้างอิง
ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว
“ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนที่จะพัฒนา บจ.ก้าวสู่ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน
ระดับโลกเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอกย�้ำคุณภาพการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
บจ.ไทยควบคู่กับการส่งเสริม บจ.ขนาดกลางและเล็กน�ำ ESG เข้าสู่กระบวนการ
ทางธุรกิจ เพื่อสร้างคุณภาพ บจ. ท�ำให้ตลาดทุนไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นายกฤษฎา กล่าว
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กบข. ย�้ำให้ความส�ำคัญ ESG

ตัง้ พอร์ต 1,000 ล้าน เพือ่ ลงทุน
นายวิ ทัย รั ตนากร เลขาธิการ คณะ
กรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
(กบข.) เปิดเผยว่า นโยบายการลงทุนของ
กบข.ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อยูแ่ ล้ว หาก
พบว่าตราสารหนี้ หลักทรัพย์ ของบริษัทใด
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ESG กบข.จะไม่ลงทุน
หรือหากมีการลงทุนในพอร์ตอยู่แล้ว และ
เกิดปัญหาในภายหลัง กบข. จะทยอยลด
สัดส่วนการลงทุนลงตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพตลาด
กรณีของหุ้น บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)
ก็เช่นเดียวกัน ล่าสุด กบข.ได้ให้ BA อยู่ใน
กลุม่ กิจการทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน ESG (Negative List)
แล้ว
นายวิทัย กล่าวด้วยว่า กบข. ให้ความ
ส�ำคัญ ESG มาก ซึ่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
กบข. ได้จัดตั้ง ESG-Focused Portfolio
มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุ้น
ของ 33 กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ด้าน ESG ของ กบข. เป็นการเฉพาะ โดยให้
น�้ำหนักเรื่อง ESG ถึงร้อยละ 25 ในการ
เลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน มุ่งหวังนักลงทุน
สถาบันในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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ธนชาตศึกษาผลดี – ผลเสีย
จะควบรวมทหารไทยหรือไม่
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TBANK กล่าวว่า ยังไม่ทราบ
รายละเอียดและไม่สามารถตอบได้เกี่ยวกับกรณีที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ระบุว่า ดีลควบรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย
(TMB) กับธนาคารธนชาตของกลุ่มทุนธนชาต หรือ
TCAP จะเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ โดยมองว่า
เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังไม่มั่นใจว่าจะได้ข้อสรุป
ภายในเดือนนี้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม นายประพันธ์ ได้ยอมรับว่า กรณีการ
ควบรวมกิจการธนาคารขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ธนาคาร
ทหารไทย (TMB) กับ ธนาคารธนชาต (TBANK) นั้น
ก�ำลังให้ทีมงานศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย
หากมีการควบรวมจริง แต่ยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้ข้อ
สรุปว่าจะควบรวมหรือไม่ และไม่ได้กำ� หนดกรอบระยะ
เวลาถึงการศึกษาผลสรุปดังกล่าว โดยขณะนีธ้ นาคาร
ยังคงให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจปีนี้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อน
ส�ำหรับปี 2562 ธนชาตตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่โต
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือประมาณ 56,000
ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)
ตั้งเป้าระดับต�่ำกว่าร้อยละ 2.3 ส่วนก�ำไรคาดจะโต
เกือบร้อยละ 10 โดยจะด�ำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์
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การปรับผังผู้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไปและวางกลยุทธ์ดา้ นดิจทิ ลั
ให้เหมาะสม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ลด
กระบวนการท�ำงานต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทักษะ
พนักงาน เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่
ลูกค้า
ด้านผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษทั ย่อย
ปีกอ่ นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยธนาคารและบริษทั
ย่อยมีกำ� ไรสุทธิ 14,703 ล้านบาท เติบโตต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 4 เพิ่มขึ้น 893 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.47 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา และเป็นการเติบโตในช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา เฉลีย่ ปีละประมาณร้อยละ 10 โดยเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.53 จากสินเชื่อเติบโตขึ้นร้อยละ 5.88 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เติบโตสูงถึงร้อยละ
13.44 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 2.95 จาก
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนลดลง
ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ร้อยละ 0.43 และมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญลดลง โดยสิ้นปี 2561 ตัวเลขหนี้เสีย (NPL
Ratio) ของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ 2.30
คงที่จากปีก่อน และอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมมาก
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ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
- ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2562 : “โลกใบใหม่ นักลงทุนจะใช้เทคโนโลยี อย่างไร?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทาง
ปัญญาครั้งที่ 1/2562 ได้รับเกียรติจาก คุณจ�ำรัส สว่างสมุทร–อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยและผู้อ�ำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาแบ่งปันความรู้ เรื่องการลงทุน ใน
หัวข้อ “โลกใบใหม่ นักลงทุนจะใช้เทคโนโลยี อย่างไร?” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร
B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 1/2562 @CMAN
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมเหมืองทับกวาง และ
โรงงานแก่งคอย พร้อมทั้ง รับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้
บริหาร น�ำโดย คุณสุวฒ
ั น์ ตุลยาเดชานนท์-กรรมการ
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน
จ�ำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน เคมีแมน อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่
ผ่านมา

e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2562

13

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

2. ติวเข้ม ให้เต็ม 100

- ติวเข้ม ให้เต็ม 100 ส�ำหรับกองทุนประเภท Reit/
Property Fund / Infrastructure Fund เพื่อการประเมิน
การจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วย เป็นปีแรก-2562
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม “ติวเข้ม ให้เต็ม
100” ให้กับผู้บริหาร ที่ดูแลสายงานการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
และ การให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหน่วย เป็นการเตรียม
พร้อม ส�ำหรับ AGM ประจ�ำปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกของการ
ประเมินฯ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้อง
1601 อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

ติวเข้ม ให้เต็ม 100 เพื่อ AGM Checklist 2562 ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม “ติวเข้ม ให้เต็ม 100” ให้กับผู้บริหาร ที่ดูแลสายงาน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และ การให้
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ เป็นการเตรียมพร้อม ส�ำหรับ AGM ประจ�ำปี 2562 จัดขึน้ จ�ำนวน 6
รอบ ระหว่าง วันที่ 29-30-31 มกราคม 2562 ณ ห้อง 1601 อาคาร สนง. ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรงั สิต
กทม. โดยมีบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 325 บริษัท (ร้อยละ 46 จากจ�ำนวน 706
บริษัท) และ บุคคลากร จ�ำนวน 560 คน
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Last article

ร่วมสร้างธรรมาภิบาล

โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ก่อนอื่นคงต้องแสดงความยินดีกับ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นองค์กรส�ำคัญในเรื่องของ
การสร้างธรรมาภิบาลให้กบั บริษทั จดทะเบียนของไทย และตลาดทุนของไทย ซึง่ ทาง IOD ได้ดำ� เนิน
การร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาโดยตลอด
โดยเฉพาะในการด�ำเนินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition) หรือ CAC ทีใ่ นปัจจุบนั ก็ยงั เป็นหนึง่ ในหัวข้อประเมิน AGM Checklist
ของทางสมาคมฯ เพราะมองตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับประเทศไทย
ที่ส�ำคัญคือควรต้องยกย่องผู้ที่ริเริ่มโดรงการนี้ ซึ่งประกอบด้วยคุณชาญชัย จารุวัสตร์ อดีต
กรรมการผู้อ�ำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและคุณดุสิต นนทะนาคร อดีต
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นั่นเอง
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้มกี ารใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดจริยธรรม
ในแวดวงตลาดทุนของไทย โดยมีกรณีส�ำคัญที่ตกเป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังระยะนี้ คือกรณี ก.ล.ต.
ด�ำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหุ้น AJD และ หุ้น BA
กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (AJD) ปัจจุบัน คือ บริษัท
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) (AJA) ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทาง
แพ่งกับผู้กระท�ำความผิด 40 ราย โดยเรียกให้ช�ำระค่าปรับทางแพ่งรวม 1,727.38 ล้านบาท และ
สั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
เช่นเดียวกับ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BA) ก.ล.ต. มีมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�ำความผิด 3 ราย โดยเรียกให้ช�ำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท
และสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
ถือเป็น 2 กรณีใหญ่ที่เกิดขึ้น และท�ำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้น เนื่องจาก
กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความส�ำคัญเรื่องจริยธรรมของผู้น�ำองค์กรและต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างมากในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ โดยควรยึดหลักการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
แน่นอนว่า กรณีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
และทางคุณกุลเวช ก็รบั ว่ากรณีทเี่ กิดขึน้ ยังอาจจะส่งผลต่อการประเมินคะแนน CGR ของบริษทั
รอบหน้าด้วย เบื้องต้น IOD จะขึ้นเครื่องหมายดอกจันเหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแจ้ง
ผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR ของบริษัทปีที่ผ่านมาว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบด้วย
ซึ่งทางสมาคมฯ สนับสนุนแนวคิดในเรื่องนี้ เพราะสิ่งที่เราท�ำมาโดยตลอดก็คือ เรื่องการ
ร่วมสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้กับตลาดทุนไทยนั่นเอง
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