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ดูเหมือนว่าผลการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา จะยัง
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อภาพรวมของความเชือ่ มัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และ
ตลาดหุ้นไทยไม่น้อยเลย
เนื่องจากความที่ยังไม่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองใดจะสามารถเป็นแกนน�ำในการจัด
ตั้งรัฐบาลได้ หน้าตาของรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเกิดความ
ล่าช้าหรือไม่ รวมไปถึงแม้กระทัง่ ว่ารัฐบาลใหม่จะสามารถมีอายุการเป็นรัฐบาลได้นาน
เพียงใด ด้วยเหตุผลที่ว่า 2 ขั้วพรรคการเมืองที่ช่วงชิงกันจัดตั้งรัฐบาลนั้น คะแนน
เสียงไม่ได้ชนะกันขาด โอกาสที่จะได้เห็นรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน�้ำ มีความเป็นไปได้สูง
บรรยากาศทางการเมืองในลักษณะดังกล่าว ได้ส่งผลให้บรรดาองค์กรธุรกิจ นัก
ธุรกิจและนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เริ่มมีการแสดงความคิดเห็นที่บ่งชี้ถึงความ
กังวล และสะท้อนได้จากทิศทางความเคลือ่ นไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET
Index ที่ไม่เพียงมีความผันผวนสูงเป็นระยะ แต่ยังเป็นทิศทางที่สะท้อนถึงความไม่
เชื่อมั่นของนักลงทุนอีกด้วย
ก็แม้แต่ คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยังมีการให้
สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่า ความไม่ชดั เจนในการจัดตัง้ รัฐบาล เป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจ
ไทย หลังพบการเคลือ่ นไหวในตลาดเงินตลาดทุนผันผวนมากขึน้ แต่หากจัดตัง้ รัฐบาล
ได้เร็ว จะท�ำให้ทิศทางการขยายตัวของภาคเอกชนที่ด�ำเนินมาจะสามารถขยายตัวได้
ต่อเนื่อง ไม่สะดุด
เช่นเดียวกับคุณปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ที่ก็ยอมรับว่า การ
ชะลอของสินเชือ่ ของธุรกิจขนาดใหญ่และการชะลอลงทุนหลังการเลือกตัง้ ก็เนือ่ งจาก
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการเลือกตัง้ เปลีย่ นแปลงไป แต่กค็ าดหวังให้รฐั บาล
ใหม่ เร่งสะสางงบลงทุนในช่วงรอยต่อปีงบประมาณ 2563 เพื่อรักษาความเชื่อมั่น
ภาคเอกชน
คุณศุภวุฒิ สายเชือ้ ทีป่ รึกษาสถาบันวิจยั กลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มอง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงเปลีย่ นผ่านรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดว่า เศรษฐกิจไทย
จะชะลอตัวตลอดครึ่งปีแรก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก คือ เศรษฐกิจ
โลกที่ยังมีปมปัญหา หลังสหรัฐ-จีน ยังไม่ได้ข้อยุติ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรป 27 ประเทศ อย่าง เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ต่างก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
ฉะนั้น ภาวะอย่างนี้จึงต้องถือว่าเป็นภาวะที่มีความไม่มั่นคง การลงทุนจึงแผ่วลง
ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส�ำนักต่างๆ ไว้ประกอบ
การตัดสินใจลงทุน แต่แนะน�ำให้ติดตามหลายๆ ค่ายหลายๆ ส�ำนักจะเป็นการดีกว่า
เนื่องจากดูเหมือนตัวเลขคาดการณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทย จะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่ใช่
น้อย บางส�ำนักมองในแง่กังวลไปถึงขั้นที่ทอาจจะได้เห็นดัชนีหุ้นไทยที่ลงไปลึกถึง
ระดับ 1,580 จุด ในขณะที่อีกหลายส�ำนักมองว่าลงไปแค่ 1,600 จุดก็เหนื่อยมากแล้ว
แต่ก็ยังดีที่ส่วนใหญ่ ยังเชื่อว่าครึ่งปีหลังไปแล้ว เมื่อทุกอย่างมีความชัดเจน
โอกาสทีจ่ ะเห็นดัชนีหนุ้ ไทยขึน้ ไปยืนเหนือระดับ 1,720 จุดขึน้ ไป ก็ไม่นา่ จะยากนัก
ฉะนั้น บรรดานักลงทุนที่ชาญฉลาดคงไม่อินกับการเมืองมากไปจนท�ำให้การลงทุน
ผิดพลาด หรือเสียโอกาสเสียจังหวะเหมาะในการลงทุนนะครับ
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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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์
ตามแผน Regulatory Reform
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์
ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform)
ประเดิ ม ด้ ว ยการปรั บ เกณฑ์ ก ารห้ า มซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ชั่วคราว “SP” (Suspension) เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ลงทุน กรณีหลักทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนถูกขึน้ เครือ่ งหมาย “SP” เป็นเวลานาน
และก่อนถูกเพิกถอน รวมทั้งปรับเกณฑ์เพื่อลด
ความซ�้ำซ้อนและให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ก.ล.ต.
หลังรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เริ่มใช้
1 เม.ย. 2562
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อลดความซ�้ำ
ซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ ให้สอดรับ
กับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ต่อผู้
เกีย่ วข้อง โดยยังคงความสมดุลด้านประสิทธิภาพ
ในการก�ำกับดูแล เริ่มด้วยการปรับปรุงเกณฑ์การ
ขึ้นเครื่องหมาย “SP” โดยเปิดให้มีการซื้อขาย
ชั่วคราว หลังจากที่หลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขายมา
แล้วระยะหนึ่ง จากการที่บริษัทจดทะเบียน (บจ.)
ไม่เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ ไม่สง่ งบ
การเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย
หลักทรัพย์ก่อนที่หลักทรัพย์จะ
ถูก SP ต่อ หากยังไม่มกี ารแก้ไข
ปั ญ หา รวมทั้ ง เปิ ด ให้ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์กอ่ นหลักทรัพย์จะถูก
เพิกถอน โดยก�ำหนดมาตรการ
จ�ำกัดความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ลงทุน
มีความระมัดระวังในช่วงที่เปิด
ซื้อขายดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดความ
ซ�้ำซ้อนและภาระของ บจ. ใน
ขณะที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่

4

ส�ำคัญเช่นเดิม ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์ Holding
Company และ Infrastructure Company เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบันและเกณฑ์ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ เกณฑ์ดงั กล่าวได้เปิด
รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องและในวงกว้าง และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เริ่มมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน
2562 ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การตาม
แผน Regulatory Reform
ในเฟส 2 ซึง่ ครอบคลุมเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับ บจ. การซื้อขาย
หลักทรัพย์ และบริษทั สมาชิก
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
นี้
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ก.ล.ต. เร่ง IFEC ท�ำงบฯโดยเร็ว
ส่วนคดีสร้างราคา AJD ฟ้องแล้ว
ตามที่ บ ริ ษั ท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ เอ็ น เนอร์ ยี่
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้จัดให้มี
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง และ
IFEC ได้ยนื่ ค�ำขอจดทะเบียนเพือ่ เปลีย่ นแปลงกรรมการ
ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นายทะเบียนได้
รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ 6 คนไว้แล้ว ท�ำให้ปัจจุบัน
IFEC มีกรรมการทัง้ สิน้ 8 คน รวมถึงมติแต่งตัง้ ประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (กรณีฉุกเฉิน) โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 นั้น
ก.ล.ต. เห็นว่าการที่ IFEC มีกรรมการครบเป็นองค์
คณะได้ตามกฎหมายแล้วจะช่วยให้การแก้ไขปัญหา
ที่ค้างคาของกิจการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น
ก.ล.ต. จึงขอให้คณะกรรมการ IFEC เร่งด�ำเนินการให้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดท�ำงบการเงินที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และขอให้นำ� ส่งงบการเงินต่อ
ก.ล.ต. พร้อมทัง้ จัดส่งและเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว เพือ่ ให้ IFEC พ้นเหตุแห่งการ
ถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ในทีส่ ดุ อันเป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื
หุ้นและเจ้าหนี้ทุกราย
ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. เปิดเผยการด�ำเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระท�ำความผิด 40 ราย กรณีสร้างราคา
หุน้ บริษทั คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน) (AJD)
(ปัจจุบัน คือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) (AJA)) ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
โดยตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้น�ำมาตรการลงโทษทางแพ่ง
มาใช้บงั คับกับผูก้ ระท�ำความผิด 40 ราย กรณีสร้างราคา
หุ้น AJD โดยให้ช�ำระเงินค่าปรับทางแพ่ง ต่อมาปรากฏ
ว่า บุคคลดังกล่าวไม่เข้ามารับทราบมาตรการลงโทษทาง
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แพ่ง หรือไม่ยนิ ยอมปฏิบตั ติ ามมาตรการลงโทษทาง
แพ่งที่ ค.ม.พ. ก�ำหนด จึงพิจารณาได้ว่าผู้กระท�ำ
ความผิดทั้ง 40 รายไม่ยินยอมที่จะระงับคดีในชั้น
ก.ล.ต. ดังนั้น ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงาน
อัยการด�ำเนินการฟ้องคดีผู้กระท�ำความผิดทั้งหมด
ต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ก�ำหนดมาตรการลงโทษทาง
แพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น
2,303,065,651.33 ล้านบาท
นอกจากนี้ การที่นายอมร มีมะโน นายพิภัทร์
ปฏิเวทภิญโญ และ นางณษิกา มีมโนนันท์ ซึ่งขณะ
กระท�ำความผิดด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการและ/
หรือผู้บริหารของ AJD และ ค.ม.พ. น�ำมาตรการ
ลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับ มีผลท�ำให้บุคคล
ดังกล่าวมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็น
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ตามประกาศ
ก.ล.ต. จึงก�ำหนดเวลาการมีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจของบุคคลทั้ง 3 รายในการเป็นกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์และบริษทั
จดทะเบียนเป็นเวลารายละ 3 ปี นับแต่วันที่ 22
มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามประกาศ
ก.ล.ต. ดังกล่าว
อนึ่ง ก.ล.ต. ได้รายงานการด�ำเนินการดังกล่าว
ต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เนือ่ งจากความผิดเกีย่ วกับการกระท�ำอันไม่เป็นธรรม
เกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็นความผิด
มูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการต่อ
อีกด้วย
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พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
หัวข้องวดนีด้ หู นักมาก แต่เรามาคุยกันแบบเบา ๆ กันค่ะ พ.ร.บ. นีไ้ ด้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับ
ใช้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท�ำการปรับปรุงบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพ
ที่แท้จริงของกิจการ หรือ ที่เราเรียกกันว่า บัญชีชุดเดียว ซึ่งในการปรับปรุงนั้น แน่นอนว่าต้องมีภาระภาษี
เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย และเมือ่ เป็นการปรับปรุงย้อนหลัง ในเรือ่ งของภาษีหนีไม่พน้ ต้องเจอกับเบีย้ ปรับเงิน
เพิ่ม และอาจมีโทษทางอาญาด้วย การยกเว้นความผิดดังกล่าวจึงเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบ
การทีต่ อ้ งการเข้าสูร่ ะบบบัญชีเดียว โดยเมือ่ ปรับปรุงบัญชีแล้ว มีภาระภาษีอะไร ก็เสียให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
ให้หมด ภายใน 30 มิถุนายน 2562 นี้ หากไม่มีเงินเสียภาษี ก็สามารถไปขอกู้เงินจากธนาคารมาจ่ายได้
เนื่องจากการส่งเสริมสนับสนุนครั้งนี้ มีผู้ร่วมมือกัน 5 ฝ่าย ได้แก่ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
ซึง่ ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
คราวนี้มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง ต้องท�ำอย่างไร ก็จะขอสรุปจาก เนื้อหา พ.ร.บ.มาโดยย่อดังนี้
คุณสมบัตินิติบุคคลที่จะเข้าเกณฑ์การได้รับยกเว้น
(1) มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท�ำในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย ซึ่งมีก�ำหนด ครบ
สิบสองเดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ไม่เกิน 500 ล้านบาท
(2) ได้มีการยืน่ รายการภาษีเงินได้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตาม (1) ไว้แล้วก่อนวันที่ พรบ.นีใ้ ช้บังคับ
(3) ไม่เป็นผู้ออกใบก�ำกับภาษีหรือผู้ใช้ใบก�ำกับภาษีที่กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน สอบสวน
ว่าได้มีการกระท�ำความผิดอาญาเกี่ยวกับใบก�ำกับภาษีตามประมวลกฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ
นี้ใช้บังคับ
วิธีการที่ต้องปฏิบัติเพื่อจะได้รับยกเว้น
ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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ยื่ น แบบและเสี ย ภาษี
เป็นตัวเงินเต็มจ�ำนวนทั้ง
ส่วนที่ยังไม่ช�ำระ ช�ำระไม่
ครบถ้วน ภายในวันที่ 30
มิ ถุ น ายน 2562 ภาษี
ดังกล่าวได้แก่
(ก) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส�ำหรับปี ที่รอบระยะเวลา
บัญชีมี วันเริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.

2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ข) ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�ำหรับรายรับประจ�ำ
เดือนภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนภาษีก่อน
วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ
(ค) อากรแสตมป์ ส�ำหรับตราสารที่อธิบก�ำหนดให้ช�ำระอากรเป็น
ตัวเงินแทน การปิดแสตมป์อากร ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ได้กระท�ำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันก่อนวันที่ พ.ร.บ.
นี้ใช้บังคับ
ยืน่ แบบและเสียภาษีให้ถกู ต้องทัง้ จ�ำนวน ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน
2562
การยื่นแบบ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562–30 มิถุนายน 2563 ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบน�ำส่งภาษี และแบบขอเสียอากรเป็น
ตัวเงิน ส�ำหรับภาษีอากรทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบถ้วน หากไม่
ท�ำตาม หมดสิทธิที่จะได้รับยกเว้น
ถ้าท�ำตาม พ.ร.บ.นี้แล้วครบถ้วน ให้พ้นผิดทางอาญาด้วย
จะเห็นได้ว่า ข้อ (4) เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นเงื่อนไข
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องต่อไปอีกหนึง่ ปี หากท�ำไม่ถกู ต้อง สิทธิประโยชน์
ในเรื่องยกเว้นก็จะไม่ได้รับ นั่นหมายความว่า จะกลับไปถูกปรับได้
นั่นเอง
นักลงทุนที่เป็นเจ้าของกิจการที่เคยท�ำบัญชีไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง ยังไม่เป็นบัญชีชุดเดียว คงต้องรีบเร่งให้นักบัญชีท�ำการ
ปรับปรุงบัญชีและเสียภาษีให้ถูกต้อง เพราะหากท่านปรับปรุงบัญชี
ปี 2559 และปี 2560 แน่นอนว่าจะกระทบถึงยอดยกมาของต้นปี 2561
ซึ่งถึงก�ำหนดยื่นแบบและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่า ถ้าต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง
ให้เสร็จสิ้นก่อนยื่นงบการเงิน ปี 2561 โดยที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ได้ออกตัวอย่างแนวปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีให้กับนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีเพื่อใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีครั้งนี้ด้วย
ท่านผู้อ่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร
www.rd.go.th และเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
www.tfac.or.th
31 มีนาคม 2562
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กรมสรรพากรย�้ำคืนภาษี
ผ่านพร้อมเพย์เลิกจ่ายเช็ค
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
เปิดเผยว่า จากการที่กรมสรรพากร ประกาศยกเลิก
คืนเงินภาษีด้วยเช็ค และเปลี่ยนมาจ่ายผ่านพร้อมเพย์
พบว่าขณะนี้มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ�ำปีภาษี
2561 ประมาณ 3 ล้าน 2 แสนคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 2 ล้าน 7 แสนคน ในจ�ำนวนนี้ กรม
สรรพากร ด�ำเนินการคืนเงินภาษีแล้วกว่า 1 ล้านคน จาก
จ�ำนวนผู้ยื่นแบบฯ ขอคืนเงินภาษี 1 ล้าน 5 แสนคน
พร้อมตัง้ เป้าหมายขยายฐานผูย้ นื่ แบบฯ เพิม่ ขึน้ จาก
10 ล้านคน เป็น 11 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ถือเป็นการ
ปรับเพิ่มขยายฐานผู้เสียภาษีอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในรอบหลายปี หลังกรมฯ น�ำนวัตกรรมวิเคราะห์ข้อมูล
ผูเ้ สียภาษี หรือ ดาต้า อะนาไลซ์ตคิ ส์ มาใช้ จนพบปัญหา
ผู้มีเงินได้จ�ำนวนมาก จงใจ ไม่ยื่นแบบฯ แสดงรายได้
ซึ่งกรมฯ จะเชิญคนเหล่านั้นมาท�ำความเข้าใจ เพื่อให้
ความเป็นธรรมผู้เสียภาษีทั้งระบบ
ส่วนผู้ค้าออนไลน์ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย จะถูก
ตรวจสอบการเสียภาษีด้วยระบบเว็บ สแกปปิ้ง ซึ่ง
สามารถดึงข้อมูลหน้าเพจ หน้าร้านออนไลน์ เข้ามาอยู่
ในฐานข้อมูลทันที และแม้ร้านค้าออนไลน์จะพยายาม
หลีกภาษี โดยให้บริการเก็บเงินปลายทาง แต่กรมฯ ก็
สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีเงินฝาก
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ความส�ำคัญการประชุม AGM
8 องค์กรพันธมิตรผนึกก�ำลังหนุน
หนึ่งในบทบาทส�ำคัญของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือการ
ส่ง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี (AGM) ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเป็นทางการโดยการสนับสนุน
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2549
และท�ำให้มีแนวร่วมสนับสนุนกิจกรรมเข้าร่วมประชุม AGM เป็น
พันธมิตรรวม 8 องค์กร ที่ยังคงเหนียวแน่น และให้ความส�ำคัญใน
การเข้าร่วมประชุม AGM
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวในโอกาสเป็น
ประธาน Kick off อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อการประชุม AGM
ปี 2562 ว่า การท�ำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิฯ เป็นกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อตลาดทุนไทย แต่การท�ำหน้าที่ในการสร้าง
ธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียมกันให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่งา่ ย
ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างสูง เนื่องจากหลายคนยังไม่เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการจัดประชุม AGM บางคนมองว่า ไปประชุมเพื่อ
รับของช�ำร่วย แต่ในความเป็นจริงคือ เป็นโอกาสทีจ่ ะได้พบกับคณะ
กรรมการ กับผู้บริหารบริษัท เพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยตรง สามารถ
ที่จะสอบถามความก้าวหน้าการเติบโตของกิจการที่เข้าไปถือหุ้น
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เข้าไปมีสว่ นเป็นเจ้าของ ดังนัน้ การทีอ่ าสาพิทกั ษ์สทิ ธิฯเข้าไปประชุม
ไปท�ำ checklist ไปตั้งค�ำถามที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นโดยรวม
จึงเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เพราะ
การจะสร้างธรรมาภิบาลจะใช้แต่กฎเกณฑ์อย่างเดียวไม่ได้ แต่
จะต้องสร้างความเข้าใจ ให้มองเห็นคุณค่า สุดท้ายก็จะน�ำมาซึ่ง
ความร่วมมืออย่างเต็มใจ จึงขอเป็นก�ำลังใจและสนับสนุนการท�ำ
หน้าที่เข้าร่วมประชุม AGM และ EGM ของสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุม AGM (Annual General
Meeting) ถือเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในรอบปี ที่จะสร้าง
การมีส่วนร่วม (Engagement) ระหว่างผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของ
กิจการ กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และฝ่ายจัดการที่
กรรมการคัดเลือกมาเพื่อด�ำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
ซึง่ ทุกฝ่ายจะได้มโี อกาสทีจ่ ะใช้สทิ ธิและท�ำหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มที่
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ท�ำหน้าที่แทนในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจ
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ในวาระส�ำคัญของบริษัท เช่น พิจารณากลยุทธ์ นโยบายการท�ำงาน
ของบริษัท การเพิ่มทุน การอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี การอนุมัติจ่าย
ปันผล เป็นต้น ส�ำหรับคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ผ่าน
การก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ น�ำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไปปฏิบัติ
และรายงานกลับมาสู่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส ในส่วนของฝ่ายผู้บริหาร
ท�ำหน้าทีช่ แี้ จงผลส�ำเร็จและความคืบหน้าของการด�ำเนินงานให้แก่ผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการเข้าร่วมประชุม AGM ถือ
เป็นกิจกรรมที่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อ
สื่อสารและท�ำความเข้าใจกันให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กล่าวว่า การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเป็นกิจกรรมหลักที่ส�ำคัญของ
บริษัทจดทะเบียน ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับกรรมการ
และผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรับฟัง
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
รวมทั้งได้มีโอกาสในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการ ผู้
บริหาร ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้มีโอกาสที่จะเสนอแนะ
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั จดทะเบียน
อีกด้วย
นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC)
ระบุว่า การสื่อสารอย่างสม�่ำเสมอระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นส�ำคัญ
อย่างยิ่ง และส�ำหรับ AGM จะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทและผู้
บริหารได้ให้ขอ้ มูลอย่างเป็นทางการและได้รบั รูร้ บั ฟังและแลกเปลีย่ น
มุมมองจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะช่วยสร้างความมัน่ ใจอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
และภาพลักษณ์รวมถึงสร้างมูลค่าที่เหมาะสมแก่บริษัทได้
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นฤดูกาลจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกคนในฐานะเจ้าของทีส่ ามารถเข้าร่วมประชุม เพือ่ ทราบ
ผลการด�ำเนินงาน แนวโน้มและแผนงานในอนาคตของบริษทั และใช้
สิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริษทั ต้องขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เอกสารทัง้ ในส่วนวาระ
การประชุม และรายงานประจ�ำปีซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในการ
ด�ำเนินงานของบริษทั โดยทีม่ งี บการเงินและรายงานผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็น
เครื่องมือให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานใน
รูปแบบตัวเลข รวมถึงสามารถเห็นรายการที่ผิดปกติของบริษัทในงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ เช่น เห็นว่าผู้สอบบัญชีให้
ความเห็นแบบมีเงือ่ นไข งบการเงินไม่ถกู ต้อง หรือไม่แสดงความเห็น
เป็นต้น ผูถ้ อื หุน้ จึงควรพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากคุณภาพงาน
ของผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ว่ามีการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพหรือไม่ และมีความเชีย่ วชาญในธุรกิจนัน้ หรือไม่
เนือ่ งจากผูส้ อบบัญชีเป็นบุคคลทีช่ ว่ ยผูถ้ อื หุน้ ในการตรวจสอบงบการ
เงินและสื่อสารรายการที่ผิดปกติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย กล่าว
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ว่า สมาคมฯ ให้ความส�ำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุม
สามัญประจ�ำปี และการประชุมวิสามัญ (EGM) จึงได้ด�ำเนินการฝึก
อบรมบุคคลผู้มีจิตอาสาเข้ามาท�ำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิฯ โดยได้
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 13 ปีแล้ว มีผู้ที่ผ่านการอบรมและ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในปีนี้กว่า 300 คน ถือเป็นการช่วยสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้กับ
ทั้งผู้ถือหุ้นโดยรวมและบริษัทจดทะเบียนได้เล็งเห็นคุณค่าในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯ ก็ได้ขยายการเข้าร่วมประชุม
AGM ไปยังกองทุนรวมอสังหาฯ / กองทุนรวมโครงสร้าง / ทรัสต์
เพือ่ การลงทุน เพือ่ มุง่ หวังให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการประชุม AGM นั่นเอง
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
กล่าวว่า ปัจจุบัน กบข. ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
ที่ค�ำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Investing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นธรรมาภิบาล การเข้าประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ กบข. สามารถใช้ผลักดันผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นบริษัทจดทะเบียน นักลงทุน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เห็น
ถึงประโยชน์และความส�ำคัญของปัจจัย ESG ที่ช่วยให้บริษัทด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับ กบข. การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปียงั ถือเป็น
การท�ำหน้าที่ต่อสมาชิกโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมก�ำกับดูแลบริษัทที่
กบข. ลงทุนให้ด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ทุกครั้ง กบข. จะใช้สิทธิออกเสียงและตัดสินใจลงคะแนนอย่าง
รอบคอบโดยศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับวาระการประชุม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนนตามแนวทางการออกเสียงลงคะแนน (Proxy Voting
Guidelines) ที่ยึดถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็น
ส�ำคัญ ทัง้ นี้ กบข. มุง่ หวังว่าการแสดงบทบาทเจ้าของกิจการ (Active
Ownership) ของ กบข. จะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยยกระดับธรรมาภิบาล
การของตลาดทุนไทย และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนตลอดไป
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย และโดยที่กรรมการ
บริษทั จดทะเบียนจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งจริยธรรมขององค์กร
ให้มีการก�ำหนดนโยบายของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่โดยยึด
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความสุจริต เพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม AGM จึงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ เพราะ
ในการประชุม AGM คณะกรรมการจะรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท รวมถึงบทบาทของคณะกรรมการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ ด้านความเสี่ยง เป็นต้น ให้กับผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบ ขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นจะสามารถสอบถามถึงการก�ำหนด
นโยบาย หรือเรื่องต่างๆ ของทางบริษัทจากคณะกรรมการบริษัทได้
โดยตรง
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ยอดขายปี 61 รวม 11.87 ล้านล้านบาท
ขณะที่ก�ำไรสุทธิรวม 9.31 แสนล้านบาท
นายศรพล ตุ ล ยะเสถี ย ร รองผู ้ จั ด การ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังทรงตัวเมื่อเทียบกับ
สิ้นเดือนก่อน โดยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้
ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์
ไทยตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนจากกรณีการเจรจาทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน มีสัญญาณที่ดีข้ึน ขณะที่ผู้
ลงทุนรอจังหวะการลงทุนในช่วงกลางเดือนเป็น
ต้ น มาเมื่ อ เริ่ ม เข้ า สู ่ บ รรยากาศการเลื อ กตั้ ง
มากขึ้น ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย
แต่ยังคงสูงที่สุดในภูมิภาค ขณะที่มูลค่าการ
ระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคง
สูงที่สุดในอาเซียนในช่วง 2 เดือนแรกของปี
2562 นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม การเพิ่มน�้ำ
หนักลงทุนในหุ้นไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้น จากการที่
FTSE Global Equity Index Series ทบทวน
ปรับเพิม่ หุน้ ขนาดใหญ่และขนาดกลางของไทย
ซึ่งจะท�ำให้หุ้นไทยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และผู้ลงทุนสถาบันมากขึ้น

10

ส� ำ หรั บ ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ทย (SET
Index) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปิดที่
1,653.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% จากสิ้นปี 2561
โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหา
ริมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
“ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 3,500
ล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ
ยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อน โดยมีมูลค่า
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 46,771 ล้าน
บาท ลดลง 3.7% จากสิ้นเดือนก่อน ขณะที่
Forward และ Historical P/E ของตลาด
หลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
อยู่ที่ระดับ 15 เท่า และ 17 เท่าตามล�ำดับ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่ง
อยู่ที่ระดับ 13.76 เท่า และ 15.56 เท่าตาม
ล�ำดับ และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 3.11% สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่
อยู่ที่ 2.80%”
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู ้ จั ด
การ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลัก
ทรัพย์จดทะเบียนใน SET จ�ำนวน 533 หลัก
ทรัพย์ หรือคิดเป็น 97.80% จากทั้งหมด 545
หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัท
ที่แก้ไขการด�ำเนินงานไม่ได้ตามก�ำหนด หรือ
NPG) น�ำส่งผลการด�ำเนินงานงวดปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าหลักทรัพย์
ทีร่ ายงานผลก�ำไรสุทธิมจี ำ� นวน 438 หลักทรัพย์
คิดเป็น 82% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�ำ
ส่งงบการเงินทั้งหมด
ผลการด�ำเนินงานงวดปี 2561 หลักทรัพย์จด
ทะเบียนมียอดขายรวม 11,871,726 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 10.36% ขณะที่มีก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานหลัก (Core operating profit) 1,079,375
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 2.47% และมี ก�ำไรสุ ท ธิ
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931,163 ล้านบาท ลดลง 1.45% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
“ในปี 2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนยังคงมียอดขายเติบโต
ดีขึ้นตามเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคา
น�้ำมันที่ลดลงแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้
ไตรมาส 4/2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนมีก�ำไรสุทธิลดลง
40.8% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะหลักทรัพย์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภัณฑ์ และ
เหล็ก และท�ำให้ภาพรวมปี 2561 มีกำ� ไรสุทธิลดลง เมือ่ เทียบ
กับในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 ที่รายงานก�ำไรสุทธิเติบโต
13%” นายแมนพงศ์กล่าว
ด้านดัชนีชี้วัดความสามารถท�ำก�ำไรอ่อนตัวลงเล็กน้อย
จากปีก่อน โดยมีอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลัก 9.09%
และอัตราก�ำไรสุทธิ 7.40% เทียบกับในปีก่อนที่ 9.79% และ
8.25% ตามล�ำดับ ขณะทีด่ า้ นฐานะการเงินของกิจการ ณ สิน้
ปี 2561 พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรม
การเงิน) ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.29 เท่า จาก ณ สิ้นปี
2560 ที่ 1.24 เท่า
หมวดธุ ร กิ จ ที่ มี มู ล ค่ า ก� ำ ไรสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น สู ง คื อ หมวด
ธนาคารพาณิชย์ ตามการขยายตัวของสินเชื่อและมีค่าใช้
จ่ายเพื่อการส�ำรองหนี้เผื่อสงสัยจะ
สูญของธนาคารขนาดใหญ่ลดลง
และหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ เ ติ บ โตดี ต ามการขยายตั ว ของ
สินเชื่อรายย่อย
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(mai) เปิดเผยว่า บริษทั จดทะเบียน
(บจ.) ใน mai จ�ำนวน 149 บริษัท
คิดเป็น 93% จากทั้งหมด 161
บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้า
ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน หรื อ NC
บริษทั ทีป่ ดิ งบไม่ตรงงวดและบริษทั
ทีน่ ำ� ส่งงบไม่ทนั ตามก�ำหนด) น�ำส่ง
ผลการด�ำเนินงานงวดปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมียอดขาย
รวม 174,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
14.64% จากปีกอ่ นหน้า ต้นทุนรวม
136,947 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16.07%
ส่งผลให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้นลดลงจาก
22.43% มาอยู่ที่ 21.46% อย่างไร
ก็ดี บจ. ยังคงมีความสามารถใน
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การท�ำก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (Operating Profit) 7,043
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.22% และมีก�ำไรสุทธิรวม 5,131 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 2.09% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้พบ บจ.ที่รายงาน
ผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 110 บริษัท คิดเป็น 74% ของบริษัทที่
น�ำส่งผลการด�ำเนินงานทั้งหมด
“ผลการด�ำเนินงานปี 2561 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีการ
เติบโตของยอดขาย แต่ปัจจัยราคาน�้ำมันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า ท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของหลายบริษทั โดยเฉพาะบริษทั ในกลุม่ สินค้า
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บจ. ยังคงมีก�ำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของก�ำไรสุทธิ ได้แก่
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
บริการ และกลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค และเมือ่ พิจารณาฐานะ
ทางการเงิน บจ. mai มีสนิ ทรัพย์รวม 271,524 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 11.25% จากสิ้นปี 2560 ขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยัง
แข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.07 เท่า เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีที่แล้วที่ 1.01 เท่า” นายประพันธ์กล่าว
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โพลสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
ลดเป้าดัชนีหุ้นไทยเหลือ 1,740 จุด
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยผลส�ำรวจความเห็นนัก
วิเคราะห์การลงทุน ต่อทิศทางการลงทุนในไตรมาสที่ 2 ถึงสิ้นปี
2562 จากการส�ำรวจทีมนักวิเคราะห์การลงทุน 25 บริษัท โดย
ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ณ วันสิ้นปี 2562 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,740
จุด ซึ่งน้อยกว่าผลส�ำรวจของเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ดัชนีส้ินปีน้ี
อยู่ที่ 1,782 จุด
ส�ำหรับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อดัชนีราคาหุน้ ไทยระยะสัน้ นัน้ นักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องการเมืองในประเทศ รวมถึงการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งหากรัฐบาลใหม่มีเสียงสนับสนุนไม่ถึง 300 เสียง หรือคะแนน
สู สี กั บ ฝ่ า ยค้ า น รั ฐ บาลจะไม่ มี เ สถี ย รภาพ อาจจะกระทบต่ อ
บรรยากาศการลงทุนโดยตรง และการลงทุนในตลาดหุ้น อาจท�ำให้ต้องมีการปรับประมาณการใหม่ ส่วน
ปัจจัยรองลงมา คือ สงครามการค้าและเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพที่ยาวขึ้นถึงสิ้นปี 2562
คาดการณ์จุดต�่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทยระหว่างปีมีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดที่ 1,583 จุด และค่าเฉลี่ยจุดสูงสุด
อยู่ที่ 1,764 จุด
ส่วนปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยปี 2562 ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองและทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยได้รับการ
โหวตถึงร้อยละ 64
ทั้งนี้ คาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดปี 2562 เฉลี่ยที่ 110.02 บาท และ ณ สิ้นปี 2562
คาดอัตราการเติบโตของ EPS เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.67 นอกจากนี้ ผลส�ำรวจส่วนใหญ่คาดว่าคณะกรรมการ
นโยบายทางการเงิน (กนง.) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้ ส�ำหรับหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำ 5 หุ้นเด่น
ที่ได้รับถูกเลือกมากที่สุด ได้แก่ 1. บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) มีปัจจัยสนับสนุน คือ ธีม การท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของแทบทุกพรรคการเมือง 2. ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จากภาวะการลงทุนในประเทศ
ฟืน้ ตัว หนุนการขอสินเชือ่ มากขึน้ 3. บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) การบริโภคฟืน้ ตัว จากมาตรการผลักดันของ
ภาครัฐ ผลดีจากการกระตุ้นการบริโภค และยังเป็นบริษัทที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง 4. บมจ. ปูนซิเมนต์
ไทย (SCC) ปัจจัยสนับสนุนจากก�ำไรกลับมาเติบโตอีกครั้ง จากธุรกิจปูนซีเมนต์ฟื้นตัว และ ราคาน�้ำมันใน
เสถียรภาพ 5. บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) อิงธีมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ หุ้นรับเหมาก่อสร้างที่ได้ประโยชน์จากการเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และมีงานในมือ
120,000 ล้านบาท และมีโอกาสได้งานใหม่เพิ่ม
นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กล่าวว่า ขณะนี้ก�ำลังติดตามการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ซึ่ง ธปท. คาดว่ารัฐบาลใหม่จะ
มีความชัดเจนในเดือนมิถุนายน 2562 หากจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ เพราะความไม่
แน่นอนจะหายไป แต่หากจัดตัง้ รัฐบาลล่าช้าก็จะไม่กระทบต่อการคาดการณ์อตั ราการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้
ที่คาดว่าจะโตร้อยละ 3.8 แต่ไม่รวมกรณีการเลือกตั้งใหม่ หรือการเมืองมีความวุ่นวายเกิดการประท้วง
“ถ้าจัดตัง้ รัฐบาลได้เร็ว ความไม่แน่นอนจะหายไป เพราะขณะนีย้ งั ไม่รวู้ า่ การเมืองจะเดินทิศทางไหน การ
คาดเดาเศรษฐกิจก็ท�ำได้ยาก ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. อยากรอดูการเมือง
ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ การลงทุนในอีอีซีก็ยังเดินหน้าได้ เพราะรัฐบาลชุดเดิมยังมี
อ�ำนาจเต็มสามารถด�ำเนินโครงการได้” นายดอน กล่าว
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บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
พิธกี ารลงนาม บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะนิตศิ าสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์
ดร.ก�ำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กิจกรรม Concert “30 ปี TIA”
Love Song : เมื่อรักเราลงตัว
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จัดกิจกรรม
Concert Love Song : เมื่อรักเราลงตัว
“30 ปี TIA” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สมาคมฯ ณ หอประชุม
ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) ศิลปินให้ความบันเทิง ได้แก่ ปราโมทย์ วิเลปานะ,
e-magazine วารสาร TIA เดือนมีนาคม 2562

โดย นางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ ณ ห้องประชุมสิริวัฒน
ภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

ต้า มิสเตอร์ทีม, ภูสมิง หน่อสวรรค์, มัม ลา
โคนิค, ชรัส เฟื่องอารมย์, รวิวรรณ จินดา,
มาลีวัลย์ เจมีน่า และนักร้องกิตติมศักดิ์
อาทิ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์, คุณวิทรู ศิลาอ่อน, ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ เพือ่ ระดมทุน สนับสนุนกิจกรรม ยกระดับ
ธรรมภิบาลของตลาดทุน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมือ่
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
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ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 27 ประจ�ำ
ปี 2562
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดหลักสูตร
อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 27 ประจ�ำ
ปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2562 เพื่อ
เตรียมพร้อมส�ำหรับ AGM ปี 2562 ณ ห้อง
ประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
โดยมี คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร
ให้กับผู้ผ่านการอบรมฯ

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ

ครั้งที่ 5/2562 : “ธรรมชาติธุรกิจ กองทุน 3
ประเภท : REIT ,Property Fund และ Infrastructure Fund”
สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมพี่น้อง
อาสาฯ ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM
2562 บรรยายพิเศษโดย ทีมวิทยากร จากสมาคมบริษัท
จัดการกองทุน ในหัวข้อ “ธรรมชาติธุรกิจ กองทุน 3
ประเภท : REIT, Property Fund และ Infrastructure
Fund” ณ ห้ อ งประชุ ม
601-602 ชั้น 6 อาคาร
B ตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย (ข้างสถานทูต
จีน) เมือ่ วันจันทร์ที่ 18 มีนา
คม 2562 ที่ผ่านมา
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ครั้งที่ 6/2562 : “เตรียมความพร้อม
ซ้อมมือ…... แบบฟอร์ม AGM Checklist
บมจ. - กองทุน REIT / Infrastructuer /
Property Fund”
สมาชิ ก ชมรมอาสาพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม
เตรี ย มความพร้ อ ม พี่ น ้ อ งอาสาฯ ครั้ ง ที่
6/2562 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM
2562 บรรยายพิเศษโดย คุณภูวนารถ ณ
สงขลา – ประธานชมรมฯ และ คุณอดิเรก
พิ พั ฒ น์ ป ั ท มา – รองประธานชมรมฯ ใน
หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ซ้อมมือ…... แบบ
ฟอร์ม AGM Checklist บมจ. - กองทุน
REIT / Infrastructuer / Property Fund”
ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมา

ติดอาวุธทางปัญญา

ครั้งที่ 5/2562 : “เจาะลึก หุ้น IPO ??”
สมาชิ ก ชมรมอาสาพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม ติด
อาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2562 บรรยายพิเศษ
โดย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร - ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
จ� ำ กั ด เป็ น การแบ่ ง ปั น
ความรู้ในหัวข้อ “เจาะลึก
หุน้ IPO??” ณ ห้องประชุม
702-703 ชั้น 7 อาคาร
B ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ข้างสถานทูต
จีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14
มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
e-magazine วารสาร TIA เดือนมีนาคม 2562
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ครั้งที่ 6/2562 :
“ลงทุนต่างประเทศแบบง่ายๆ ด้วย DR
สมาชิ ก ชมรมอาสาพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม ต่างประเทศแบบง่ายๆ ด้วย DR” ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28
6/2562 บรรยายพิเศษโดย มีนาคม 2562
คุณบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้า
หลักทรัพย์ - บมจ.หลักทรัพย์
บั ว หลวง เป็ น การแบ่ ง ปั น
ความรู ้ ในหั ว ข้ อ “ลงทุ น

AGM in Action รุ่นที่ 13 และ 1
ประจ�ำปี 2562 (ส�ำหรับ อาสาฯ รุ่น 27)
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม
พิเศษ AGM in Action (AGM 2562) เพื่อ
เพิ่มทักษะให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ใน
การปฏิบัติงาน ท�ำหน้าที่ภาคสนาม ในปี 2562
และเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุนรายบุคคล เมื่อวันพุธที่ 6
และ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร A
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน)
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TIIP CLUB ครั้งที่ 1/2562 : เยี่ยมชมโครงการกิจการร่วม
ลงทุน บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (บริษัท
ในเครือ) บริเวณแท่นขุดเจาะ (ต�ำบลหัวโพธิ์ อ�ำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี) บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) – SEAOIL
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร ประธานกรรมการ, คุณสุรพล มีเสถียร
กรรมการ และ CEO ของกลุ่มบริษัท นทลิน จ�ำกัด และ คุณนีรชา
ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) – SEAOIL ให้การต้อนรับและบรรยาย

สรุปการด�ำเนินงานธุรกิจขุดเจาะน�ำ้ มัน ให้คณะเยีย่ มชมจาก
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (TIIP) น�ำทีมโดย คุณวชิรา
ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในวันอังคารที่
5 มีนาคม 2562

Kick-Off Day : AGM 2562
คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และ
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความส�ำคัญของการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจ�ำปีผู้ถือหุ้น-ความคาดหวังจากงานภาคสนาม” ให้กับอาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อปฏิบัติงานภาค
สนามของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist 2562
ของทุกบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต
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โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้มีโอกาสรู้จัก และร่วมงานกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นระยะเวลานานพอที่จะก่อเกิด
เป็นความผูกพัน จากที่ไม่ค่อยจะรู้ว่ากลุ่มคนจิตอาสาที่รวมตัวกันมาอย่างเหนียวแน่นจนถึงวันนี้ ยาวนาน
มานับ 30 ปีแล้วนั้น เป็นเพราะเหตุผลใดกันแน่ ผลประโยชน์ หรือวิธีคิด หรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ร้อยรัดไว้ได้
แต่เมื่อได้มาสัมผัส ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม กระทั่งน�ำไปสู่การร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ ยอมรับ
ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีอุดมการณ์ที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเหนียวแน่น ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า
“ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน ใน 2 เรื่องหลักที่ส�ำคัญ คือ
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูล กับเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นรายเล็กๆ
เป็นการท�ำงานที่มีพัฒนาการ ที่ได้รับรู้มาว่าเริ่มต้นจากการที่ด�ำเนินการกันเอง น�ำข้อมูลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี (AGM) หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) มาแลก
เปลี่ยนความเห็นพูดคุยกัน จนกิจกรรมนี้กลายเป็นได้รับความสนใจและพัฒนาไปสู่การท�ำเป็นระบบโดย
การสนับสนุนของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมีการส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมกับท�ำ AGM
Checklist ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เป็นหนึ่งในพัฒนาการที่มีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนวันนี้
เช่นเดียวกับกิจกรรมในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านตลาดทุน ก็มีการด�ำเนินการที่ต่อเนื่องกระทั่ง
พัฒนาการมาเป็นหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investors Program - TIIP) ใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อนักลงทุน ต่อตลาดทุนไทยด้วยเช่นกัน
จากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ จนกลายเป็นความเข้าใจและความผูกพัน จึงท�ำให้จากการเป็น
กรรมการ กลายเป็นอุปนายกฯ และเมื่อคุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ คนที่ 10 ครบวาระตาม
มาตรฐาน CG ที่ดีของสมาคมฯไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้เกินกว่า 2 วาระต่อเนื่องกัน เมื่อคณะกรรมการทุก
คนลงความเห็นชอบเสนอชื่อให้เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 11 จึงเป็นเรื่องที่ท�ำให้ยากที่จะปฏิเสธ
ทั้งๆ ที่ความตั้งใจเดิมตั้งแต่เลือกตัดสินใจที่จะหยุดพักจากการท�ำงานประจ�ำ คือต้องการที่จะไปใช้ชีวิต
ที่เป็นอิสระในการไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ สุดแล้วแต่ว่า ณ เวลานั้นจะสนใจเรื่องอะไร ท�ำให้พยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงการรับต�ำแหน่งหลักของสมาคมฯมาตลอด แต่เมื่อคณะกรรมการทุกคนให้ความเชื่อมั่น รวมถึง
การที่มองว่าทั้งสมาคมฯ ทั้งกิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิฯ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจยังจ�ำเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา มีการผลักดันความร่วมมือในแง่มุมต่างๆ อีกพอสมควร จึงเป็นเรื่องที่ทั้ง
ท้าทายและทั้งจ�ำเป็น จึงได้ตอบรับการถูกเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯคนที่ 11 ด้วยความขอบคุณในที่สุด
และหวังว่าในการรับหน้าทีค่ รัง้ นีจ้ ะสามารถมีสว่ นร่วมกับคณะกรรมการทุกคน สมาชิกทุกคนในการพัฒนา
ผลักดันสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่มีประวัติศาสตร์แห่งนี้ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคงในอุดมการณ์ของรุ่นก่อตั้ง
ดังนั้น หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาคมฯ ก็บอกกล่าวกันมาได้
นะครับ ยินดีรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เสมอครับ
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