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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 63 เดือนพฤศจิกายน 2563**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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บจ.ไทยครองแชมป์เป็นปีที่ 7
เข้า

สูงสุดในอาเซียน
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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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ก.ล.ต. ได้มีการเปิดตัวโครงการ Regulatory Guillotine ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการก่อตั้ง ก.ล.ต. เป้าหมายหลักที่ถูกก�าหนด
ให้เป็นโครงการส�าคัญภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. (พ.ศ. 2563–2565) ก็คือ
การมุง่ปรบัปรงุกฎเกณฑ์ทีค่รอบคลุมทกุด้าน เพือ่ลดขัน้ตอน กระบวนการ และจ�านวน
เอกสารทีต้่องย่ืนต่อ ก.ล.ต. รวมทัง้ทบทวนกฎเกณฑ์ทีม่อียู่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและมีเท่าที่จ�าเป็น เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ และลดภาระของประชาชน รวมทั้งยัง
สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 

ก.ล.ต.มีการก�าหนดโครงการที่จะให้แล้วเสร็จภายในปี 2563–2564 มีจ�านวน 19 
โครงการย่อย ซีง่หลังจากน้ันก็มีการเร่งด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง อาท ิโครงการพฒันา
กระบวนการย่ืนขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม แบบไร้กระดาษ (paperless) 
โครงการปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) โดยจะ 
ยุบรวมแบบ filing ทั้งหมด 32 แบบ ให้เหลือเพียง 13 แบบ ส่งผลให้จ�านวนแบบ 
filing ที่ภาคเอกชนต้องน�าส่งต่อ ก.ล.ต. ลดลงถึงร้อยละ 60 และอีกหลายๆ โครงการ

หรอือย่างกรณ ีการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม หรอื Class Action ทีมุ่ง่เยียวยา ช่วยเหลือ 
ความเสียหายของผู้ลงทุนในตลาดทุนโดยตรง ซึ่งก็มีการออกกฎหมายมาต้ังแต่ 
ปลายปี 2558 แล้ว โดยกรณีของ Class Action นี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เอง ก็ได้เข้าไปให้ความร่วมมอืกับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในการ 
ร่วมผลักดันให้เป็นเครื่องมือเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ลงทุนอย่าง
แท้จริง 

อกีเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับผูล้งทนุก็คือ ก.ล.ต. ก�าลังเปิดรบัฟังความคิดเหน็ร่างประกาศ
การยกเว้นกฎเกณฑ์ท่ีไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
(ก.ต.ท.) ส�าหรับบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชี
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งแน่นอนว่าเก่ียวข้องกับผู้ลงทุนโดยตรง
เช่นกัน

ซึ่งต่อไปบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะออกกฎเกณฑ์ในบาง
เรื่องบางกรณี ที่เข้าข่ายว่าไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ต.ท. ก็ท�าได้โดยเพียงแค่ยืน่ 
ร่างกฎเกณฑ์นั้นต่อส�านักงาน ก.ล.ต.ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท�าการ พร้อมรายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)  
ก่อนน�าออกใช้บังคับ 

ตอนน้ี ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรบัฟังความคิดเหน็เก่ียวกับการออกประกาศยกเว้น
กฎเกณฑ์ดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_De-
tail.aspx?SECID=676 ผู้ลงทุนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ e-mail 
sarochac@sec.or.th หรือ sarochat@sec.or.th จนถึง 11 ธันวาคมนี้

เรือ่งของโครงการ Regulatory Guillotine จงึถือเป็นการเปล่ียนแปลงทีผู้่ลงทุน
จะต้องคอยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอย่างใกล้ชิด เพื่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ลงทุนเอง 
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นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เปิดเผยว่า บจ. จ�านวน 697 บริษัท หรือคิดเป็น 94.3% จากทั้งหมด 739 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่แก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน) น�าส่งผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 พบว่ามี บจ. ที่รายงานผลก�าไรสุทธิ 483 บริษัท คิดเป็น 69.3% ของ บจ. ที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2563 ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย บจ. มียอดขายรวม 2,495,389 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 8.6% มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 216,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.2% และมีก�าไรสุทธิ 137,576 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 24.4% มีอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit margin) 23.5% จาก 22.2% มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 
(Core profit margin) 8.7% จาก 6.5% และมีอัตราก�าไรสุทธิ (Net profit margin) 5.5% จาก 4.8% 

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 ทีผ่่อนคลายช่วยให้ บจ. เกือบทกุหมวดธรุกิจฟ้ืนตัวดีขึน้ มยีอดขาย
และก�าไรสุทธปิรบัดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร สินค้าเวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ทีเ่ข้ามามบีทบาทใน
ชวิีตประจ�าวันมากขึน้ นอกจากน้ี ยังพบว่า ม ีบจ. บางแห่งในหมวดธรุกิจสินค้าอเิล็กทรอนิกส์ได้ขยายไปสู่ธรุกิจด้านดิจิทลั 
(Digital platform) การจัดเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud storage and Data center) เติบโตได้ดี
เช่นกัน ส�าหรบัหมวดธรุกิจควรติดตามใกล้ชดิ คือ หมวดธรุกิจด้านการเงินซึง่มภีาระการต้ังส�ารองส�าหรบัหน้ีเสียเพิม่ขึน้ 
และธรุกิจทีพ่ึง่พงินักท่องเทีย่วต่างประเทศ เช่น หมวดขนส่ง และหมวดท่องเทีย่วและสันทนาการ” นายแมนพงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ผลกระทบของสงครามราคาน�้ามันและโรคระบาดไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลการด�าเนินงานในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2563 บจ. มยีอดขายรวม 7,539,285 ล้านบาท ลดลง 15.1% โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก (Core 
profit) อยู่ที่ 494,119 ล้านบาท ลดลง 28.4% และมีก�าไรสุทธิ 327,429 ล้านบาท ลดลง 51.1% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 21.3% เป็น 20.5% มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานหลักลดลงจาก 8.4% เป็น 
5.4% และมีอัตราก�าไรสุทธิลดลงจาก 7.8% เป็น 3.7% 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของ บจ. 
ในตลาด mai ช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2563 มียอดขายรวม 121,613 ล้าน
บาท ลดลง 8.5% มีก�าไรจากการ
ด�าเนินงานหลัก 4,640 ล้านบาท ลด
ลง 5.6% และมีก�าไรสุทธิ 2,613 ล้าน
บาท ลดลง 69.4% จากช่วงเดียวกัน
ในปีก่อน โดยในงวด 9 เดือนแรก ปี 
2562 มีการบันทึกก�าไรจากการขาย
เงินลงทุนของ บจ. แห่งหน่ึงในกลุ่ม
ทรพัยากรมลูค่า 3,376 ลบ. ท�าให้ก�าไร
สุทธิรวมของงวด 9 เดือนแรกของ 

ปี 2563 ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ แต่หากไม่รวมผลของ บจ.ดังกล่าว ก�าไรโดยรวมจะลดลง 32.5% 
“ผลการด�าเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2563 ของ บจ. mai ปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้ยอดขาย และก�าไรสุทธิลดลง แต่ยังสามารถรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น และอัตราก�าไร 
จากการด�าเนินงานหลักได้ และยังมี 2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม”นายประพันธ์กล่าว

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2563 ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย บจ. มียอดขายรวม 40,889 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 8.6% ก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 1,732 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.4% และมีก�าไรสุทธิ 1,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
443.7% ส่วนความสามารถในการท�าก�าไร อัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit margin) ลดลงเล็กน้อยจาก 22.3% เป็น 
22.0% มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก (Core profit margin) 4.2% เพิ่มขึ้นจาก 3.4% และมีอัตราก�าไรสุทธิ  
(Net profit margin) 3.8% เพิ่มขึ้นจาก 0.8% 

ยอดขาย-ก�าไรสุทธิ บจ.ฟื้น
หลังมีมาตรการผ่อนคลาย
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ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine 
โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย 81 โครงการ 
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและลด
ภาระของประชาชน สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77 แห่ง
รัฐธรรมนูญ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าว
ว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการน�าร่องภายใต้โครงการ 
Regulatory Guillotine จ�านวน 21 โครงการย่อย โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและเอกสารที่ต้องย่ืนต่อ ก.ล.ต. 
รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดย ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ท�าให้ในปัจจุบันมีจ�านวน 81 โครงการย่อย ที่ก�าหนดแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563-2565 ซึง่คาดว่าจะช่วยส่งผลดี คือ 1) ลดจ�านวน
กระดาษ 1,946,804 แผ่นต่อปี 2) ลดระยะเวลาการด�าเนิน
การ 102,035 ชั่วโมงต่อปี และ 3) ลดต้นทุนการด�าเนินการ 
217,806,703 บาทต่อปี

“ก.ล.ต. ได้แต่งต้ังคณะท�างานปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาด
ทุน (Regulatory Guillotine) เพื่อยกระดับความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคธุรกิจและลดภาระของประชาชน โดยการ
ด�าเนินการในระยะต่อไปจะมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่วชาญในด้าน Regulatory Guillotine ทัง้ในภาควิชาการและ
ภาคเอกชนร่วมให้ความเห็นในคณะท�างานด้วย เพื่อขับเคล่ือน
โครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย”

ทั้งนี้ โครงการย่อยที่มีก�าหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 
2563 มีจ�านวน 5 โครงการย่อย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1) โครงการพัฒนากระบวนการย่ืนขอ

ชี้ Regulatory Guillotine คืบหน้า
ยกระดับธุรกิจ-ลดภาระประชาชน

อนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม แบบไร้กระดาษ (paperless) 
2) โครงการยุบรวมแบบ filing เสนอขายตราสารหนี้จาก 32 แบบ 
ให้เหลือเพียง 13 แบบ 3) โครงการเพิ่มช่องทางการยื่นแบบค�าขอ
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งลงลายมือชื่อดิจิทัล 
โดยทาง e-mail 4) โครงการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัด
การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ 5) โครงการทบทวน
ระเบยีบวิธปีฏิบติัของ ก.ล.ต. ว่าด้วยการรบัส่งข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์

นอกจากน้ี ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ (takeover) ซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบัน
ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
และผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องส่งข้อมูลแบบเอกสาร (hardcopy) และ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (online) ที่อาจสร้างภาระต่อภาคเอกชน
และไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเสนอให้
ปรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ takeover เช่น ยกเลิก
การส่งข้อมูล hardcopy ซึ่งเป็นไปตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น 
ในครั้งนี้ โดยให้ยื่นแบบรายงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ online ของ 
ก.ล.ต. เพื่อลดภาระของภาคเอกชนสอดคล้องกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ machine readable โดยที่ผู้ลงทุนยังคงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ takeover เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
การปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ 
(Regulatory Guillotine) เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนที่
ไม่จ�าเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ไว้ทีเ่ว็บไซต์ ก.ล.ต. 
www.sec.or.th/hearing จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วม
แสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือ
ทาง e-mail ที่ corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 
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โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
          กรรมการ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย

จากเหตุการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงการใช้ชีวิตประจ�าวันจากความเป็นอยู่ที่เป็นปกติ 
กลายเป็นต้องระมัดระวังให้ปลอดภัยจากโควิด ธุรกิจเองก็
เกิดการหยุดชะงัก บางกิจการต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะให้
บริการแบบปกติไม่ได้ ผลกระทบส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นไปใน
ทางลบเพราะกิจการไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ที่ลดลง ซ่ึง
เรื่องน้ีก็โยงไปถึงงบการเงินของกิจการ ที่แน่นอนว่าจะ
ต้องมีผลกระทบจากโควิดอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าเช่นน้ัน
โควิดก็ต้องไม่ดีต่องบการเงินแน่นอน แต่ท�าไมถึงบอกว่า โควิด 
ช่วยชีวิตงบการเงิน

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่าในปี 2563 จะมีการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่
เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน เรื่องหน่ึงคือ เกิดการจัด
ประเภทเงินลงทุนในงบการเงินที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเงิน
ลงทนุระยะส้ันหรอืระยะยาวกลายเป็นการลงทนุทีต้่องตัดสินใจ 
ว่า การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทนุน้ันกิจการ 
จะเลือกน�าไปแสดงไว้ในงบก�าไรขาดทนุ หรอืส่วนทีเ่ป็นเบด็เสรจ็ 
อื่น พูดง่าย ๆ คือต้องเลือกแต่แรกเลยว่า ลงทุนครั้งนี้เวลา 
ปิดงบต้องตีราคามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใหม่ จะน�า 

ผลต่างไปแสดงไว้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ท่อนบนหรอืท่อน
ล่าง หากอยู่ท่อนบนก็จะกระทบกับการจ่ายเงินปันผลได้ ส่วน
ใหญ่จึงให้ไปแสดงไว้ท่อนล่าง 

อีกเรื่องหน่ึงคือการส�ารองหน้ีสูญหรือที่เรียกกันว่าการ
ด้อยค่าของลูกหน้ี ที่ต้องมองไปข้างหน้าหากพบว่ามีเหตุให้
เชื่อได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการได้รับเงินคืน ก็ต้องส�ารองหน้ี
สูญในวันแรกที่เกิดลูกหนี้ ซึ่งเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับลูกหนี้
สินเชื่อของกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงิน นอกจากน้ีใน
การจัดท�างบการเงินมักจะต้องมีการประมาณการต่าง ๆ โดย
เฉพาะการประมาณการเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของกิจการ ที่
ต้องเก่ียวข้องกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กระทบต่อผล
ประกอบการของกิจการไม่มากก็น้อย และเม่ือเกิดโควิดผล 
กระทบก็รุนแรงขึ้นไปอีก

ดังน้ัน เมือ่เกิดโควิด ท�าให้สภาวชิาชพีบญัชไีด้มกีารประกาศ 
ผ่อนปรนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีจะไม่ต้อง 
น�าเรื่องโควิดเข้ามาพิจารณา เช่นกรณีที่หามูลค่ายุติธรรม 
ไม่ได้ ก็อนุญาตให้กิจการสามารถใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นป ี
2562 เป็นมูลค่ายุติธรรมของปี 2563 แม้แต่การประมาณการ

โควิดช่วยชีวิตงบการเงินปี 2563



7e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤศจิกายน 2563

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

ต่าง ๆ ก็อนุญาตให้ไม่ต้องน�าสถานการณ์โควิดมาคิด จึงท�าให้
มูลค่ายุติธรรมยังคงไม่เปล่ียนแปลงไปมากนัก เว้นแต่ที่เกิด
เหตุการณ์ด้อยค่าอย่างชัดเจนแล้ว 

การผ่อนปรนเพราะเหตุโควิดจึงช่วยชีวิตงบการเงินปี 
2563 ไม่ให้เกิดผลกระทบทีร่นุแรง จนเป็นเหตใุห้นักลงทนุตืน่
ตระหนก เข้าใจผิดถึงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานทีแ่ท้
จรงิของกิจการ ซ่ึงอาจเป็นจรงิ หรอืไม่จรงิตามงบการเงนิก็ได้ 

เพราะเป็นการเปล่ียนแปลงวิธกีารบนัทกึบญัชรีปูแบบใหม่ ซึง่
แน่นอนว่าต้องเกิดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในครั้งแรก
ไม่มากก็น้อยขึ้นกับประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน หากตัวเลขผล 
กระทบเป็นจริง ก็ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้เร็วขึ้น ลดความ 
เสียหายได้ แต่หากตัวเลขทีเ่กิดจากการประมาณการทีไ่ม่แน่นอน
น้ันไม่เป็นจริง หรือเกิดจากการที่ผู้บริหารระมัดระวังมากเกินไป 
ก็อาจท�าให้นักลงทุนพลาดการลงทุนในกิจการที่ดี ๆ ก็เป็นได้ งบ 
การเงินในสถานการณ์เช่นนี้จึงยากต่อการตัดสินใจ 

ดังน้ันนักลงทุนต้องเข้าใจในธุรกิจให้ถ่องแท้ ต้องอ่านงบ
การเงินให้เป็น ก็จะเห็นเงินอยู่ข้างหน้า การวิเคราะห์เจาะลึก
ถึงฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงานจงึต้องดูอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ดี การผ่อนปรนการบนัทกึบญัชใีนเรือ่งโควิดของสภา
วิชาชีพบัญชี จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ หากไม่มี
การต่ออายุ และหากเหตุการณ์โควิดยังอยู่ต่อไป งบการเงินใน
ปี 2564 ที่ก�าลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะในไตรมาส
แรกคงต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย นักลงทุนคง
ต้องวิเคราะห์งบการเงินอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป คงต้องดูปัจจัย
อีกหลาย ๆ อย่างของธุรกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เพื่อ
ต่อสู้ให้อยู่รอด ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ 
ที่จะมีผลกระทบจากโควิด ธุรกิจใดไปรอด ธุรกิจใดจะมีปัญหา  

เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้ทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

เพราะหากการผ่อนปรนในเรื่องบัญชีสิ้นสุดลง สิ่งที่นักลงทุน
จะพบในงบการเงินได้แก่ การด้อยค่าของเงินลงทนุทัว่ไปทีต้่องหา
มูลค่ายุติธรรมของกิจการใหม่ ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจยุค
โควิดที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้น ท�าให้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯอาจลดลง การที่ต้องส�ารองการด้อยค่าของ
ลูกหน้ีของกิจการทีต้่องมองไปข้างหน้า โดยมองถึงความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจที่จะเป็นที่มาของการคืนเงินต้นได้ครบ จ่าย
ดอกเบี้ยได้ตามก�าหนด หากธุรกิจมีผลกระทบจากโควิดรุนแรง 
ผลกระทบด้อยค่าก็จะรุนแรงตามไปด้วย 

หรือแม้แต่ส่ิงที่เคยเป็นสินทรัพย์ทางบัญชี เช่น สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัด ที่หากในอนาคต กิจการไม่สามารถท�าก�าไรได้ 
สินทรพัย์น้ีจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายทนัท ีตัวอย่างทีก่ล่าวมาน้ีจะเป็น
ข้อสังเกตให้นักลงทุนอ่านงบการเงินที่ตนเองไปลงทุนเพื่อดูว่า 
ตัวเลขพวกน้ีมีมากน้อยเพยีงใด สามารถคาดเดาได้โดยประมาณ
ว่าจะกระทบก�าไรขาดทุนแค่ไหนอย่างไร อย่างน้อยก็ท�าให้เกิด
ความเข้าใจ ไม่ตื่นตระหนกกับตัวเลขที่ได้พบเห็น 

และหวังว่าผู้ก�ากับดูแลทุกภาคส่วนต้องเข้าใจถึงผลกระทบ
ที่จะตามมาอย่างกว้างชวาง คงต้องช่วยกัน ช่วยชาติ ช่วยกัน
พิจารณาว่าจะยังคงให้โควิดช่วยชีวิตงบการเงินต่อไปอีกหรือไม่ 
เพราะปี 2564 โควิดก็ยังคงอยู่กับโลก อยู่กับเราทุกคนอย่าง
แน่นอน 

และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ขอให้ทกุคนโชคดีมชียั ปลอดภัยจาก
โควิด พลิกธุรกิจให้อยู่รอดได้นะคะ 

    28 พฤศจิกายน 2563



8 e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤศจิยายน 2563

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

ตลาดหลักทรพัย์ฯ เผยบรษัิทจดทะเบยีน
ไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับ
โลกจากการประกาศล่าสุดของรายชือ่บรษัิท
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ 
ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) ประจ�าปี 
2563 บจ. ไทย 21 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกของดัชนี DJSI โดย EGCO ได้รับ
การคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ท�าให้ บจ. ไทยที่
ได้รับการคัดเลือกมีจ�านวนมากขึ้นทุกปี ย่ิง
ไปกว่านั้นในจ�านวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนน
อันดับ 1 ของโลก และประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดใน
อาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรพัย์ฯ ส่งเสรมิตลาด
ทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อ
เนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ตลาดทุนไทย
เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ 
“To Make the Capital Market ‘Work’ 
for Everyone” โดยสนับสนุนให้ บจ. ไทย
เข้าร่วมประเมนิความย่ังยืนของ DJSI ซึง่นับ
เป็นความส�าเร็จที่ บจ. ไทย ก้าวสู่มาตรฐาน
ด้านความย่ังยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง สะท้อนความมุ่งม่ันและให้ความ
ส�าคัญของ บจ. ล่าสุด 21 บจ. ไทยได้รับ
การยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของ
ดัชนีความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจ�านวนสูงสุด
ในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในจ�านวน
น้ีมี 7 บจ. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หน่ึง 
ของโลกด้านความย่ังยืนใน 7 กลุ่มอุตสาห 
กรรม ซึ่งมากเป็นล�าดับที่สองของโลกเป็น
รองเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี 
บจ. ที่มีความโดดเด่นด้านความย่ังยืนส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาท
และเป็นพลังส�าคัญในการขบัเคล่ือนประเทศ

“การด�าเนินธรุกิจโดยยึดหลักความย่ังยืน
นอกจากส่งผลดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
แล้ว ยังท�าให้ธุรกิจแข็งแกร่งและช่วยเสริม
ศักยภาพธุรกิจแม้เกิดภาวะวิกฤต การที่ บจ. 

ไทยได้รบัคัดเลือกเป็นสมาชกิของดัชนีความ
ยั่งยืน DJSI โดยมีจ�านวนสูงสุดในอาเซียน
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงได้รับ
คะแนนสูงสุดในกลุ่มอตุสาหกรรมเป็นล�าดับ
สองของโลกน้ัน เป็นผลจากความมุ่งมัน่ของ
บรษัิทจดทะบยีน ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าปัจจุบนั
ธุรกิจให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานโดย 
ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัท 
ภิบาล (Environment, Social, Governance: 
ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการ
ที่ดี ดังนั้น การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่ม
ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในสายตา
ของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อ
ว่าการลงทนุอย่างย่ังยืนหรอืการลงทนุอย่าง
มีความรับผิดชอบจะกลายเป็นการลงทุน
กระแสหลักของโลก (Mainstream Invest-
ment) ในไม่ช้า เน่ืองจากปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็น 
สถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ ต่างให้ความส�าคัญ
และน�าแนวคิดด้านความย่ังยืนไปพฒันาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการให้ข้อมูล การ
วัดมูลค่า รวมถึงวิธีการบริหารจัดการความ
เส่ียงที่ครอบคลุมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมเรื่องการพัฒนา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืนและการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบจึงถือเป็นภารกิจ
ที่ส�าคัญและท้าทายของตลาดหลักทรัพย์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลกในปัจจุบัน” นายภากรกล่าว

บจ. ไทย 7 แห่งที่ได้คะแนนเป็นที่หน่ึง
ด้านความย่ังยืนรายกลุ่มอตุสาหกรรม ได้แก่ 
1) BANPU กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง 2) 
BTS กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่ง 3) PTTEP กลุ่มน�้ามันและแก๊ส
ต้นทาง 4) PTTGC กลุ่มเคมีภัณฑ์ 5) SCC 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 6) TOP กลุ่มการกล่ันและ
การตลาดน�้ามันและแก๊ส และ 7) TRUE 
กลุ่มบริการโทรคมนาคม

บจ. ไทย 21 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกของดัชนีความย่ังยืน DJSI ได้แก่ 
ADVANC, AOT, BANPU, BTS, CPALL, 

บจ.ไทยครองแชมป์เป็นปีที ่7
เข้า DJSI สูงสุดในอาเซียน
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CPF, CPN, EGCO, HMPRO, IRPC, IVL, 
KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, 
SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU ใน
จ�านวนนี ้บจ. ทีไ่ด้รับการคดัเลือกเข้าใหม่ใน 
ปีนี้คือ EGCO และมี 11 บจ. อยู่ในดัชนี
กลุ่ม DJSI World ซึง่เป็นบรษัิทชัน้น�าระดับ
โลกทีม่ศัีกยภาพทัง้ในด้านขนาดและผลการ
ประเมนิความย่ังยืน ได้แก่ ADVANC, AOT, 
CPALL, CPN, IVL, KBANK, PTT, PTTEP, 
PTTGC, SCB และ SCC

ทั้งน้ี การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
DJSI ในครัง้น้ีจะมผีลต้ังแต่วันที ่23 พฤศจิกา 
ยน 2563 โดยมีการทบทวนและประกาศ
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือน
กันยายนของทุกปี

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ นายภากร เปิดเผยว่า 
แม้ในปีนี้ บจ. ไทยจะเผชิญกับความท้าทาย
ส�าคัญจากผลกระทบของการแพร่ระบาด 
COVID-19 และความไม่แน่นอนจากปัจจัย
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ แต่ บจ. ยังคงให้
ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืน สะท้อนจากจ�านวน บจ. ที่สมัครเข้า
ร่วมประเมินความย่ังยืนและผ่านเข้าอยู่ใน
รายชื่อหุ้นยั่งยนืที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี ้บจ. 
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ ้นย่ังยืน 
หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) มี 124 บจ. เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่ ี98 
บจ. และ 51 บจ. ในปีแรกของการประกาศ
รายชื่อในปี 2558

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ ่งพัฒนาตลาด
ทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต ้
วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 
‘Work’ for Everyone” โดยเชื่อว่าประเทศ
จะเติบโตได้ธุรกิจและสังคมต้องเติบโตไป

พร้อมกัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริม
ความรูค้วามเข้าใจด้านความย่ังยืนให้แก่ บจ. 
มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ลงทุน
มีการลงทนุอย่างมีความรบัผดิชอบเพือ่สร้าง
โอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว 
ทั้งน้ี ความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันกองทุน ESG 
ในประเทศไทยมีถึง 29 กองทุน สินทรัพย์
สุทธภิายใต้การบรหิาร (AUM) รวมประมาณ 
26,000 ล้านบาท และทั่วโลกมีกองทุน 
ESG มี AUM มูลค่ารวมเกือบ 30 ล้านล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นส่วนผลักดันส�าคัญที่
ท�าให้ บจ. ไทยเร่งพฒันาการด�าเนินงานด้าน
ความย่ังยืน เพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูด
เม็ดเงินลงทุน” นายภากรกล่าว

ในปี 2563 ผลการประเมินแสดงให้เห็น
ว่า บจ. ใหค้วามส�าคญัเพิม่ขึ้นต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) มีการจัด
ท�าแผนต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้
ด�าเนินธุรกิจได้ต่อเน่ืองในภาวะวิกฤต รวม
ถึงการพัฒนานวัตกรรมและน�าทรัพยากร
มาใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้สามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนได้ ตลอดจนมีกระบวนการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

รายชื่อหุ้นยัง่ยืน 124 บริษัท เป็น บจ. ใน 
SET 114 บจ. และ mai 10 บจ. ประกอบด้วย 
บจ. ในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มอสังหาริม 
ทรพัย์และก่อสร้างมากทีสุ่ด 21 บรษัิท กลุ่ม 
บริการ 20 บริษัท กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
และกลุ่มเกษตรและอุตสาหรรมอาหาร 17 

บริษัท และ 16 บริษัท ตามล�าดับ โดยมี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้าน
ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือ
คิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai 
ซึ่งเท่ากับ 14.39 ล้านล้านบาท 

รายชื่อหุ้นยั่งยืนคัดเลือกจาก บจ. ที่เข้า 
ร ่วมตอบแบบประเมินความย่ังยืน ซึ่ง 
ประกอบด้วยข้อค�าถาม 19 หมวด ครอบ 
คลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม  
และส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นวัดผลในด้าน
กระบวนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่ง 
ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ การก�าหนด
นโยบาย การต้ังเป ้าหมายและการน�า
นโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการ
ด�าเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท 
ซึ่ง บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 
หุ้นย่ังยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ใน
แต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก�าหนด เช่น การประเมิน
คุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) 
ผลประกอบการด้านก�าไรสุทธิและส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ การก�ากับดูแลในประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง 
กับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผล 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท
ภิบาล เป็นต้น โดยมีคณะท�างานเพื่อการ
ลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความ
โปร่งใสตลอดกระบวนการ

นอกจากน้ี รายชื่อหุ้นย่ังยืนยังใช้เป็น
เกณฑ์ค�านวณดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในหุ ้นย่ังยืนที่ด�าเนินธุรกิจโดย
ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัท 
ภิบาล โดยมีการทบทวนทุกครึ่งปี 
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นายรณดล นุ่มนนท์ รองผูว่้าการ ด้านเสถียรภาพสถาบนัการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ก�าหนดแนวทาง
การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563 โดยพจิารณาจากแผนบรหิารจัดการ
เงินกองทนุและผลประเมิน stress test ของสถาบนัการเงิน ในช่วงปี 
2563-2565 พบว่า สถาบันการเงินยังคงมีเงนิกองทุนและเงนิส�ารอง
เพียงพอรองรับสถานการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ประกอบกับสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยต้ัง
ส�ารองและสะสมเงินกองทนุเพิม่เติมมาโดยตลอด ท�าให้ระบบธนาคาร
พาณชิย์มอีตัราการกันเงินส�ารองถึง 1.5 เท่าของสินเชือ่ด้อยคุณภาพ 
และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ร้อยละ 
19.8 ณ ไตรมาส 3 ปี 2563

อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน
สูง ธปท. จึงเห็นควรมีมาตรการเชิงป้องกัน โดยให้สถาบันการเงิน
สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกิน
อัตราการจ่ายในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ
ของปี 2563 สอดคล้องกับแนวทางของผู้ก�ากับดูแลสถาบันการเงิน
ต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และ
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินในระยะยาว

นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็ง 
รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเน่ือง มีกันชน
รองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเป็นกลไกส�าคัญในการ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่คลายลง

อย่างไรก็ตาม นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ากับ
สถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลัง
จากที่ ธปท. ได้ปรับมาตรการเป็นการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกและ
ตรงจุดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกหน้ีแต่ละรายไปแล้วน้ัน 
ธปท. ได้ก�าชบัสถาบนัการเงินให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเต็มที ่โดยปรบั
โครงสร้างหน้ีเชิงรุกมากขึ้นส�าหรับลูกหน้ีที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่าย
ช�าระหน้ีได้ตามปกติ โดยการปรับเง่ือนไขการช�าระหน้ีให้สอดคล้อง

กับความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย รวมถึงใช ้
มาตรการอื่นตามความเหมาะสม เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย การพัก
ช�าระค่างวด รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส�าหรับลูกหนี้รายย่อย 
และการปรบัปรงุโครงสร้างหน้ีส�าหรบัลูกหน้ีธรุกิจทีมี่เจ้าหน้ีหลายราย

แม้ว่าสถาบนัการเงินได้เริม่ด�าเนินการช่วยลูกหน้ีแล้ว สะท้อนจาก
ตัวเลขการจัดชัน้หน้ีเส่ือมคุณภาพและ NPL ทีผ่่านมายังไม่ได้เพิม่ขึน้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ โดย NPL ของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 3 อยู่ที่ 
3.14% เทียบกับไตรมาส 2 ที่ 3.09% จึงขอให้สถาบันการเงินเร่งให ้
ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกันลูกหนี้ SMEs ที่ยังมีรายได้
ไม่เพยีงพอจ่ายหน้ี หรอืคาดว่าอาจติดขดัเพราะรายได้ยังไม่ฟ้ืนตัว ขอ 
ให้รีบติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้

ส�าหรับสินเชื่อซอฟต์โลนที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกจ�านวนมาก  
ขณะนี้ บสย. ได้เข้ามาช่วยค�้าประกันในปีที่ 3-10 ในวงเงิน 57,000 
ล้านบาท ท�าให้ลูกหน้ี SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อซอฟต์โลนได ้
ง่ายขึ้น โดยลูกหน้ีที่เคยขอซอฟต์โลนไปแล้วแต่สถาบันการเงินไม่มี
ความมั่นใจที่จะปล่อยกู้ก็สามารถกลับมาติดต่อขอสินเชื่อใหม่ได้

ลูกหน้ีที่มีปัญหาการติดต่อสถาบันการเงิน หรือยังไม่สามารถหา
ข้อตกลงร่วมกันกับสถาบันการเงินสามารถแจ้งความต้องการที่จะ
ปรบัโครงสร้างหน้ีไปยังสถาบนัการเงินผ่าน “ทางด่วนแก้หน้ี” เว็บไซต์ 
https://www.1213.or.th/App/DebtCase ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ธปท.ก�าหนดให้สถาบันการเงิน
สามารถจ่ายเงินปันผลงวดปี 63
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คะแนนประเมิน CGR บจ.
ปี2563 สูงที่สุดในรอบ 20 ปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เผยผลส�ารวจคะแนน CGR ประจ�าปี 2563 ของบจ.ไทย 
692 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ สูงที่สุด
ในรอบ 20 ปี

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การด�าเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนโดยมีบรรษัทภิบาล (Governance) เป็น
รากฐาน ควบคู่กับการค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Environ-
ment) และสังคม (Social) เป็นเรื่องจ�าเป็นและส�าคัญ
อย่างย่ิง กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
โดยความร่วมมือของ IOD ได้จัดท�าและปรับปรุง CGR  
ให้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากช่วยจะยก
ระดับคุณภาพการด�าเนินงานภายในแล้ว กระแสการ
ลงทุนของโลกให้ความสนใจส�าคัญกับบริษัทที่ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืนมากขึ้น เห็นได้จากปัจจุบัน ตลาดทุน
ไทยมีจ�านวนกองทุน ESG มากถึง 29 กองทุน คิดเป็น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ประมาณ 
26,000 ล้านบาท ในขณะที่กองทุน ESG ทั่วโลกมีมูลค่า 
AUM รวมเกือบ 30 ล้านล้านดอลล่าร์

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อ�านวยการ 
IOD เปิดเผยผลส�ารวจคะแนน CGR ประจ�าปี 2563  
ของบริษัทจดทะเบียนไทย 692 บริษัท มีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ที่ 83% ซึ่งสูงที่สุดต้ังแต่เริ่มท�าการประเมินคะแนน  

CGR ในปี 2544 โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 82 % ในปี 2562 
(677 บรษัิท) และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความส�าคัญ
กับการด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน โดยมกีารค�านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีการปรับบทบาทและภาวะ 
ผูน้�าของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลด้านส่ิงแวดล้อม
และบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และ
สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

หากพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายหมวดของผลส�ารวจ 
ในปี 2563 พบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80% 
ขึ้นไปมี 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และการค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94%, 94%, 87% และ 
83% ตามล�าดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ แม้จะยังได้รับคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 76% แต่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

จากผลการส�ารวจ ยังพบว่า มีบริษัทจดทะเบียนที่มี
คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 80% หรือได้ส่ีดาวขึ้นไปรวม 486 
บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89% (ส่ี
ดาว) 246 บริษัท คิดเป็น 36% และบริษัทที่ได้รับ 
คะแนน 90% ขึ้นไป (ห้าดาว) 240 บริษัท คิดเป็น 35% 
ของบริษัทที่ท�าการส�ารวจ ทั้งน้ี บริษัทจดทะเบียนที่ได ้
ห้าดาว เพิ่มขึ้นจาก 193 บริษัท ในปี 2562 เป็น 240 
บริษัท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 47 บริษัท คิดเป็น 25% 
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สัมมนาหลักสูตร Quick LAW เรื่อง 
Investor Right Guideline : สิทธิของผู้ถือหุ้น ให้กับ สมาชิกชมรม 
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้สนใจภายนอก ในหัวข้อ “กฎหมายกับ 
การจัดการความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในยุค New  
Normal” โดย ผศ.ดร.เสถียรภาพ นาหลวง คณบดี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ดร.ธีทัต ชวิศจินดา, ผศ.ดร.ประพิน 
นุชเปี่ยม อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร์ และ คุณณัฐกร ศรคุณ Partner, Orbis Thailand (Litigation 
Department) โดยมี รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดี คณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่าน
การอบรมฯ ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในวันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาหลักสูตร Quick LAW
เรื่อง Investor Right Guideline : สิทธิของผู้ถือหุ้น
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 6/2563 @EGCO 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 

ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้ารบัฟังวิสัยทศัน์ผูบ้รหิารระดับ 
สูง โดยมี คุณเทพรตัน์ เทพพทิกัษ์–กรรมการผูจั้ดการ 
ใหญ่ บรษัิท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบั
คณะ ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคาร 
เอ็กโก เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 7/2563 @BWG 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม และรับฟังวิสัยทัศน์ผู้
บริหารระดับสูง โดยมี คุณณัฐพรรณ เหลืองวิริยะ - 
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจและสื่อสารองค์กร และ คุณสุทัศน์ บุณยอุดม
ศาสตร์ - กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สาย
งานบัญชีและการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์พลังงาน
ทดแทน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) 
นิคมอตุสาหกรรม นครหลวง จ.พระนครศรอียุธยา เมือ่
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 8/2563 @AMATA
สมาชิกชมรม

อาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าเย่ียมชม 
และรับฟังวิสัย
ทัศน ์ผู ้ บ ริ หาร
ระดับสูง โดยมี 
คุณวิกรม กรม
ดิษฐ์ – ประธาน
กรรมการ, คุณ
วิบูลย์ กรมดิษฐ์ 
– ประธานเจ ้า

หน้าที่การตลาด และคณะผู้บริหาร บริษัท อมตะ คอร์
ปอเรชนั จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะ ณ บรษัิท 
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2563 ที่ผ่านมา
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 9/2563 @ADVANC
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังวิสัยทัศน์ โดยมี คุณ
ณัฐิยา พัวพงศกร–หัวหน้างานนักลงทุน
สัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
คณะ ณ ห้อง AIS PLAY HOUSE ชั้น 
6 อาคาร SC TOWER เมื่อ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 10/2563 @INET
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ ้น สมาคม 

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ารับฟังวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมี คุณมรกต กุลธรรมโยธิน–CEO บริษัท 

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ ณ 
ห้องประชุม INET HALL อาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT เมื่อ
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
ที่ผ่านมา

กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ การประชุม 
สัมมนานอกสถานท่ี ประจ�าปี 2563 @ชลบรุี

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เดินทางไปแลก
เปล่ียนเรยีนรู ้ประสบการณ์ ภาคสนาม ปี 2563 
ท�ากิจกรรมสมาชกิสัมพนัธ์ ประชมุ-ประมวลผล 
-สมัมนา ตามโครงการ “การประเมนิ คณุภาพ 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563” 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาบ่อยา อ�าเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันเสาร์ที่ 21-
อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
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สัมมนาประจ�าปี 2563
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
“กฎหมายเก่ียวกับการจัดการความ

เส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ในยุค New Normal”

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้จัด 
สัมมนาประจ�าป ี  2563 ในหัวข ้อ 
กฎหมายเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง 
จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ใน
ยุค NEW NORMAL โดยมี ดร.ณรัณ 
โพธิ์พัฒนชัย–นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้
เกียรติเป็นวิทยากร ผ่านช่องทางทาง 
FB:@TIA.Society เม่ือวันจันทร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เม่ือวัน
จันทร์ที ่30 พฤศจิกายน 2563 ทีผ่่านมา

สัมมนา Sectorial Study 
เจาะหุ้นรายกลุ่ม 
ตั้งค�าถามคุณภาพสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2563 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ร่วมกับสมาคมนัก

วิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดสัมมนา Sectorial Study 
เจาะหุ้นรายกลุ่ม ตั้งค�าถามคุณภาพ สร้างสรรค์ ครั้งที่  
2/2563 ได้รับเกียรติจาก คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล- 
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด คุณ 
ธนภัทร ฉัตรเสถียร-บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ�ากัด และ 
คุณชาลี กือเย็น-บรษัิทหลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปัน
ความรู้ ณ ห้องประชุม ออดิเทอ
เรียม ชั้น 2 The Connecion 
Seminar Center เมื่อวันอังคารที่ 
24 พฤศจิกายน 2563
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ตลาดทุนของไทยมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง แต่การที่จะเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ
และย่ังยืน ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะต้องพัฒนาปรับตัวไปร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้อง
หมายรวมถึงภาคส่วนของผู้ลงทุนด้วยที่จะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพราะ
การที่จะประสบความส�าเร็จในการลงทุน ไม่ใช่เพียงแค่การมีความรู้และข้อมูลเพื่อน�าไปใช้
วิเคราะห์ในการลงทุนเท่าน้ัน แต่ยังจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่
ของผู้ลงทุนด้วย

นับต้ังแต่ปี 2549 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้จัดท�าโครงการประเมินคุณภาพ 
การจดัประชมุผู้ถือหุน้ประจ�าปี หรอื AGM Checklist โดยมกีารคัดกรอง อบรม และพฒันา 
ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
ให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่ มาโดยเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว โดยได้
มีการพัฒนาผู้ลงทุนให้เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ์มาแล้วกว่า 3,000 คน ซึ่งมากกว่า 500 คน ยัง
คงท�าหน้าที่อยู่จนถึงปัจจุบัน 

ส่ิงทีเ่กิดขึน้ก็คือ การมีผูล้งทนุทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู และความ
เท่าเทยีมกันของผูถื้อหุน้เพิม่ขึน้ ท�าให้ผูล้งทนุทัว่ไปได้เหน็และตระหนักว่าการจัดประชมุผูถื้อ
หุ้นนั้นมีความส�าคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น
ผู้ที่ถือหุ้นจ�านวนมากหรือน้อยก็ตาม 

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยกระบวนการท�า 
AGM Checklist พร้อมกับมีการให้คะแนนเพื่อเป็นก�าลังใจ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนที่ท�าได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้ท�าให้มีบริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูล และการสร้างความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพิ่มจ�านวนมาก 
ขึ้นมาโดยตลอด และท�าให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มี
คุณภาพ

ล่าสุดทางสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ด้วยการสนับสนุนของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ 
ก็ได้เตรยีมทีจ่ะยกระดับคุณภาพการประชมุผูถื้อหุน้เพิม่มากขึน้ไปอกี โดยนอกเหนือจากการ
ท�า AGM Checklist แล้ว ยังจะพฒันาไปสู่การมคี�าถามทีเ่หมาะสม ตรงประเด็น มีนัยส�าคัญ
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและกับนักลงทุนทั่วไปด้วย

ซึ่งแนวทางเบื้องต้น จะมีการก�าหนด 4 ค�าถาม คือ 1. ค�าถามในเรื่องการดูแลรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการมีธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG) 2. ค�าถามที่เก่ียวกับทิศทาง
และแผนงานในอนาคต รวมทั้งกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 3. ค�าถามเรื่องผลการ
ด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาในเชิงของการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ที่นอกเหนือไป 
จากข้อมูลเชิงสถิติ และ 4. ค�าถามที่เป็นค�าถามเจาะจงโดยเฉพาะส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
รายที่ก�าลังมีประเด็นผิดปกติ และเป็นที่สนใจของนักลงทุนในขณะนั้นๆ 

โดยทีจ่ะมกีารต้ังประเด็นค�าถามล่วงหน้าส�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน แล้วจะเผยแพร่ค�าถาม
ลงในเว็ปไซต์สมาคมฯ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วไปทราบค�าถามล่วงหน้า  
และจะมอบหมายให้อาสาพิทักษ์สิทธิ์น�าค�าถามเหล่าน้ันไปถามในที่ประชุม AGM เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนตอบค�าถามนั้นในที่ประชุม AGM 

ถือเป็นอีกหน่ึงความพยายามในการยกระดับการพฒันาตลาดทนุไทย ทีส่มาคมฯเชือ่
มั่นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนทุกคน 

4 ค�าถาม เพื่อคุณภาพ AGM
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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เงื�อนไขการเขาอบรม:
1. สมัครเขาสัมภาษณอบรมอาสาฯ โดยความสมัครใจ บนพื้นฐานของผูมีจิตอาสา
2. ผานการสัมภาษณของคณะกรรมการชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
3. ชำระคาบำรุงสมาคมฯ รายสามป เปนจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
4. สมาชิกสมาคมฯ สมัครเขาอบรมอาสาฯ โดยไมมีคาใชจาย
5. เมื�อผานการอบรม ขึ้นทะเบียนเปนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนไดรับสิทธิในการพัฒนาตนเอง 
  เพื�อเตรียมพรอมของการเปนนักลงทุนคุณภาพ และทำหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน

QR code สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

คุณนิตยา แกวเมือง  โทร. 097 141 7992 
คุณธีรประภา อยูรวมใจ  โทร. 084 128 0586  
email: nitta_km32@hotmail.com  
www.thaiinvestors.com Facebook: @tia.Society 

เปดอบรม32“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 

รุนที่ 

ชีวิตยังตองวางแผนการลงทุนก็ยอมตองวางแผน ดวยเชนกัน
ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาชีพ และผูสนใจงาน “จิตอาสา”
มาฝกฝนตนเองเปน “นักลงทุนคุณภาพ” ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรู 
เพิ่มมิตร ตางอาชีพ ตางวัย ในสนามการลงทุน
และเตรียมตัว เตรียมพรอม ในการทำหนาที่...
“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 
เมื�อฤดูกาล AGM มาถึง...
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