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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 66 เดือนกุมภาพันธ์ 2564**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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รูปแบบการจัดประชุมAGM
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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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เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทย ได้มีมติเลือกนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 17 แทนนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ ที่ครบวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง และเลือก นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย เป็นรองประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564- 
4 กุมภาพันธ์ 2567

ถือเป็นการเปล่ียนแปลงตามวาระ แต่ที่น่าสนใจก็คือ แนวทางหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมา จากการท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการคน
ใหม่ เน่ืองจากทุกวันน้ีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีการพัฒนาไปอย่างมากจากอดีต 
การเปลี่ยนแปลงส�าหรับตลาดหลักทรัพย์ของไทยจึงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น

นายประสาร จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท Engineering in Industrial Engineering and Management จาก 
Asian Institute of Technology (AIT) และ Master in Business Administration 
จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก Doctor of Business 
Administration จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา 

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญมาหลายแห่ง อาทิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เลขาธกิาร ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ประธาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และปัจจุบันยังเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา ประธานสภาสถาบนัวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)ด้วย

ส่วนนายพเิชษฐ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา เป็น 
ผู้ที่มีประสบการณ์ท�างานในภาคตลาดทุนมานาน และเคยเป็นกรรมการตลาด 
หลักทรพัย์ฯ มาแล้ว ปัจจุบนัเป็นกรรมการผูอ้�านวยการ บรษัิทหลักทรพัย์ บวัหลวง 
จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้งยังมีต�าแหน่งส�าคัญในภาคตลาดทุน อาทิ นายกสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการ คณะกรรมการ
พัฒนาตลาดทุนไทย กรรมการ คณะกรรมการวินัยบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
ส�านักงานก.ล.ต.

ปัจจุบนั คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ มี 11 คน ประกอบด้วย นายประสาร 
ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย เป็นรองประธาน
กรรมการ ส่วนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 9 คน ได้แก่ นางกุลภัทรา สิโรดม
นายธติิ ตันติกุลานันท์ นายนรเชษฐ์ แสงรจิุ นายไพบลูย์ นลินทรางกูร นางวรวรรณ 
ธาราภูมิ นายเสรี นนทสูติ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายอนุชิต อนุชิตานุกูล 
และ นายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ

ดังน้ัน ผู้ลงทุนเองคงต้องติดตามการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้คณะ
กรรมการชุดใหม่นี้ด้วย 
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ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายวันชัย เลิศศรีจตุพร กรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท เทรดเวิร์คโปรดักส์ 
จ�ากัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในห้วข้อ 
“เทคนิคการบันทึกรายงานการประชุม
แบบไร้เทียมทาน” ให้กับกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ครั้งที่ 1 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้บรรยาย
เกี่ยวกับเรื่องของการจดบันทึก ประโยชน์ของการจดบันทึก รูป
แบบในการจดบันทึกการประชุม รวมถึงวิธีการในการจดบันทึก

โดยยกตัวอย่างของนักจดบนัทกึทีป่ระสบความส�าเรจ็ในระดับ
โลก ซึ่งเบื้องหลังความส�าเร็จมาจากการจดบันทึก คือ บิลเกต, 
สตีฟ จ็อบส์, จอร์จ ลูคัส ที่เป็น director ของภาพยนตร์ star 
war ทั้ง 3 คนนี้จะพกสมุดจดติดตัวตลอดเวลา เนื่องจากว่าถ้า
มีความคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ แว้บขึ้นมาในสมอง พวกเขาจะจด
บนัทกึเพือ่ไม่ให้ลืม ในขณะที ่J.K. Rolling นักเขยีนนวนิยายชือ่
ดังเรือ่งแฮรี ่พอตเตอร์ ก็มเีบือ้งหลังของความส�าเรจ็ ในการแต่ง
นวนิยายได้เพราะว่าเป็นนักบันทึกไดอารี่ต้ังแต่สมัยที่ยังเยาว์วัย 
ซึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายที่โด่งดังไปทั่วโลก

ส�าหรบัประโยชน์ของการจดบนัทึกการประชมุ แม้พืน้ฐานใน
การจดบันทึกจะแตกต่างกนัตามพื้นฐานแต่ละคน แต่กไ็ม่ใช่เป็น
อปุสรรค เพราะทกุอย่างขึน้อยู่กับการฝึกฝน ถ้าหากฝึกฝน โดยมี 
ความต้ังใจมุ่งม่ันที่ดี ทุกส่ิงทุกอย่างก็สามารถที่จะเอาชนะได้  
ดังนั้นมาดูกันว่าประโยชน์ของการจดบันทึกคืออะไร

1. การจดบันทึกจะช่วยกล่ันกรองข้อมูลและรายละเอียดที่
เป็นสาระส�าคัญที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้บรรยายนอกจากจะพูดเรื่องที่
เป็นประเด็นส�าคัญแล้ว บางทก็ีพดูเรือ่งทีน่อกประเด็น พดูวกวน
หรือพูดซ�้าบ้าง จนอาจจะท�าให้จับประเด็นไม่ได้ การจับประเด็น
จึงจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการฝึก แล้วก็ปฏิบัติ

2. ในเม่ือได้รบัการมอบหมายให้ไปจดบนัทกึ ก็จะต้องเป็นผูฟั้ง
ทีดี่ มฉิะน้ันจะไม่สามารถจดบนัทกึการประชมุได้ ซึง่ถ้าฟังมาก ก็
ต้องอ่านมากด้วย เพราะเมื่อบันทึกการประชุมแล้ว ต้องมาดูว่า
มีความถูกต้อง หรือว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่ ตรงนี้จะช่วยพัฒนา
ให้กลายเป็นผู้อ่านที่มีประสิทธิภาพไปในตัว

3. การจดบนัทกึจ�าเป็นจะต้องมีการจัดระเบยีบความคิด แล้ว
ก็พฒันาทกัษะการเก็บข้อมูลเพือ่บนัทกึ อย่างเช่น เม่ือได้รบัมอบ
หมายจากสมาคมฯให้ไปบันทึกการประชุมAGM จะต้องมีการมา
ประมวลก่อนว่า ในแต่ละระเบียบวาระเป็นเรื่องอะไร จึงต้องมี
การน�าระเบียบวาระต่าง ๆ มาศึกษาก่อน จะช่วยให้ะัดระเบียบ
ความคิดในการที่จะบันทึกได้ถูกต้อง เข้าใจ อ่านได้ง่าย 

4. เป็นการช่วยให้เราพฒันาสมาธใินการฟังและจับประเด็นได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะการจดบันทึกจ�าเป็นต้องใช้สมาธิอย่างมาก 
แค่ใจลอยนิดหนึ่งการบันทึกก็จะไม่ได้ผลแล้ว

ซึ่งการจดบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง 

เทคนิคการบันทึก
รายงานการประชุม

ว่ามีการพัฒนาในเชิงของการเขียนได้อย่าง
ง่าย และเข้าใจง่าย ท�าให้เราสามารถต้ัง
ค�าถามได้ดีขึน้ เน่ืองจากว่าเรามีข้อมูลเชงิลึก 
ที่เราจดบันทึกไว้ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจะช่วย
ให้ต้ังข้อสังเกตได้ว่า มคี�าถามอะไรทีน่่าสนใจ
ที่ควรจะต้องถาม

แต่การจดบันทึกให้สัมฤทธิ์ผล ไม่ใช่เป็น
เรื่องง่าย ที่จะท�าได้ในวันสองวัน แต่จ�าเป็น
ต้องใช้เวลา มคีวามมุ่งม่ัน อดทน และฝึกฝน 
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะขึ้นมา เวลาจดบันทึก

การประชมุจึงไม่จ�าเป็นจะต้องจดทกุค�าพดู ข้อแนะน�าคือ ฟังไป
เรื่อย ๆ แล้วพยายามที่จะจดคีย์เวิร์ดที่ส�าคัญไว้ก่อน เสร็จแล้ว
มาฟังว่าเนื้อหามีประเด็นอะไรส�าคัญหรือเกีย่วข้อง จะท�าให้เรา
บันทึกประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ได้ครบถ้วน โดยไม่จ�าเป็นที่จะต้อง
เขยีนเป็นประโยคยาวๆ อาจจะเป็นแค่ประโยคส้ันๆ แต่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้

การน�าหลักของ 5W 1H คือ ใคร อะไร ทีไ่หน เม่ือไหร่ ท�าไม 
และอย่างไร มาใช้จะช่วยพัฒนาหลักในการจดได้ ว่าสิ่งที่ก�าลัง
จะจดมลี�าดับของกระบวนการในการทีผู่พ้ดูมาพดู และควรจะจับ
ประเด็นส�าคัญ ตรงไหนจะต้องจด ตรงไหนไม่ควรจะจด

ส่วนวิธีการจดบันทึกจะมี 3 แบบด้วยกันคือ 1. จดแบบราย
ละเอยีดทกุค�าพดู เป็นวิธทีีม่กัจะเป็นการประชมุระดับใหญ่ ๆ  ซึง่ 
ผู้บันทึกการประชุมจะต้องบันทึกทุกถ้อยค�า เพื่อจะน�ามาใช้
ประกอบเป็นเอกสารอ้างอิงเป็นหลักฐาน ส่วนใหญ่จึงเป็นการ
ถอดเทป ซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อนและเปลืองเวลามาก ดังน้ัน ใน
การไปประชุมผู้ถือหุ้น แนะน�าว่าไม่ควรจะอัดเทป

แบบที่สองก็คือ การจดแบบย่อค�าพูดเฉพาะที่เป็นประเด็น
ส�าคัญ ซึ่งเป็นที่นิยมในการจดบันทึกการประชุมทั่ว ๆ ไป รวม
ถึงการจดบันทึกการประชุม AGM ด้วย โดยจะต้องเป็นผู้ฟัง 
แล้วก็เป็นผู้บันทึกเฉพาะประเด็นที่ส�าคัญ และเก่ียวข้องกับ
หัวข้อ หรือวาระการประชุม จะไม่จดทุกค�าพูด แล้วจึงน�าสิ่งที่
จดมาเรียบเรียง และเขียนเป็นภาษาเขียนอีกที

วิธทีีส่าม คือจดแต่เหตุผลและมติ ซึง่มักจะเป็นการจดบนัทกึ
ทีค่่อนข้างจะส้ัน ๆ  ก็คือว่า เป็นการบนัทกึท�ารายงาน การประชมุ 
ระบุแค่ระเบียบวาระ แล้วก็มติของที่ประชุมว่า มีมติอย่างไร

สุดท้ายในการจดบันทึกการประชุมแบบ AGM รวมถึง e-
AGM ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน 
เพียงแต่จะมีการอภิปราย หรือการซักถามของผู้ถือหุ้นกับผู้
บริหารบริษัทอย่างกว้างขวาง มีประเด็นต่าง ๆ มากมาย การ
บนัทกึการประชมุ หรอืว่ารายงานการประชมุ จะเป็นตัวทีป้่องกัน
ไม่ให้เกิดความขดัแย้ง และความเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือนของข้อมูล 
การบันทึกการประชุมจึงมีความส�าคัญ 

อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญของรายงานการประชุม คือเป็นข้อมูลให้
บุคคลที่มิได้เข้าประชุม รับทราบถึงผลการประชุม ดังน้ัน จะ
ต้องจดบันทึกด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ จดเฉพาะสิ่ง
ที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น  
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ปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทย กฎเกณฑ์กติกาของบ้านเราน้ันเหน็มาตลอดเลยว่า ถ้ารฐับาลคิดว่า 
อะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ยอมรับ อะไรที่ผิดจริง ๆ กฎเกณฑ์

กติกาแก้ได้ทัง้น้ัน ค�าว่าอภนิิหารทางกฎหมาย
ที่ได้ยินมาเยอะ แปลว่า กฎหมาย มันมีทาง 
ออก มกีารตีความ มีการเว้นระยะ หรอืว่าระงับ
การบังคับใช้ชั่วคราว มีการออกกฎระเบียบ
ปลีกย่อยอะไร มีไปมากมาย อย่างกรณคีนชรา 
ที่ไปรับเบี้ยคนชรา แล้วก็รับเบี้ยบ�านาญด้วย 
รบัซ้อนสองทาง ถ้าตามกฎหมายปัจจุบนั ณ วัน
น้ีและในอดีตน่ีท�าไม่ได้ แต่หลังจากปรากฏเป็น
ข่าวขึ้นมาแล้วดราม่ากันเต็มที่ รัฐบาลออกมา 
บอกเลยว่า ไม่เป็นไร เดี๋ยวจะแก้ระเบียบของ 

กระทรวงมหาดไทย สรปุว่าแก้ได้ เพราะกฎหมายมีอภินิหาร ดังน้ัน 
ถ้าอะไรทีท่�าให้ประชาชน ท�าให้บ้านเมอืงเดือดร้อน อะไรทีเ่ป็นผล
ประโยชน์ของประชาชน กฎหมายเหล่านั้นต้องแก้ได้

ถ้าบอกว่าคอร์รปัชนัสร้างปัญหาให้ประเทศ คอร์รปัชนัท�าให้
ประชาชนต้องเดือดร้อน คอร์รปัชนัเป็นตวัเลวร้าย ท่ีท�าให้เกิด
ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมในสังคม ถ้าเชือ่อย่างน้ี รฐับาล
จะต้องประกาศให้ชัดเจนว่า คอร์รัปชัน ฆ่าข่มขืน ยาเสพติด 
เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ต้องไม่มีการรอลงอาญา เมื่อต้อง
ขังตามค�าพิพากษาแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนโทษ พัก
โทษเป็นกรณีพิเศษใดๆทั้งสิ้น 

เรือ่งการจดัซ้ือจดัจ้าง ก็มีช่องว่าง มปัีญหาเยอะเหลือเกิน ปีๆ 
หนึ่ง โดยเฉลี่ยซื้อกันประมาณหนึ่งล้านล้านบาท ของภาครัฐ ใน
อดีตที่ผ่านมาบางยุคบางสมัยเคยมีค่าเฉล่ียการโกงจากงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหอการค้า บอกว่ามีการโกงมากถึง โดยเฉล่ีย 
อยู่ที่ประมาณ 25% ถ้า 25% นี้ปีหนึ่งก็สองแสนกว่าล้านบาท ที่
เกิดการสูญเสียไป เสียหายไป ตอนน้ียังไม่มีหลักฐานว่ามากขึ้น  
หรอืน้อยลงกว่าเดิม แต่ในช่วงทีผ่่านมาน้ี พ.ร.บ.จัดซ้ือจดัจ้างถูก
ยกเว้นเยอะในการจัดซื้อโครงการขนาดใหญ ่ที่เรียกว่า Mega 
Project มีการใช้ข้อตกลงคุณธรรม คือเอาตัวแทนของภาค
ประชาชน ของผู้ประกอบการวิชาชีพ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก 
จ�านวนมากเข้าไปช่วยสอดส่อง สังเกตการณ์ว่าแต่ละโครงการ มี
ความโปร่งใสหรือไม่ 

แต่ในปีนี้บอกไม่มีงบประมาณที่จะท�าโครงการเหล่านี้เพิ่ม ใน
ช่วงห้าปีทีผ่่านมา มีการใช้ข้อตกลงคุณธรรมทัง้หมดประมาณ 160 
โครงการ มูลค่ารวมกัน 1,800,000 ล้านบาท ปรากฏว่าสามารถ
ท�าให้ประเทศประหยัดเงินจากการจัดซื้อได้ประมาณ 75,000  
ล้านบาท เฉล่ียประมาณปีละ 15,000 ล้านบาท โดยรัฐใช้งบ
ประมาณกับโครงการข้อตกลงคุณธรรมเพียงแค่ปีละ 12 ล้าน
บาท แต่มาปีนี้ไม่มีงบประมาณ

เพราะฉะน้ันวันน้ีถ้าไม่ทุม่เทกันจรงิ ๆ  ไม่ทุม่เทให้เต็มที ่ไม่มีทาง 
แก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ คนมาเป็นนายกฯ วันน้ีต้องท�างานหนัก 
กว่านายกฯ คนก่อน ๆ  จึงจะเอาคอร์รัปชันอยู่ คนที่มาเป็นนายกฯ 
ในวันน้ี หรือในวันข้างหน้าจะต้องจริงจังกับปัญหาคอร์รัปชัน
มากกว่านี้ถึงจะเอาปัญหาคอร์รัปชันอยู่  

ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธกิาร องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวใน
โอกาสที่เป็นวิทยากรให้กับกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาสาพทิกัษ์สิทธิ ์สมาคมส่งเสรมิ
ผู้ลงทุนไทย ว่า ในบ้านเราทุกวันนี้คอร์รัปชัน 
มีเยอะ มีปัญหาทั้งในภาครัฐ ในภาคเอกชน 
ในภาคประชาชน เห็นได้จากอันดับของ
ประเทศไทยในเรื่องทุจริตคอรัปชั่น จะอยู ่
ประมาณอันดับที่ 58 ซึ่งไม ่ใช ่คะแนน  
เพราะว่าประเทศไทยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์
ประมาณ 35-36 คะแนนมาตลอด ไม่เคยพัฒนาไปไหน มีแต่ว่า
อันดับของประเทศไทยร่วงมาเรื่อย ๆ ซึ่งอันดับของประเทศไทย 
ล่าสุดจาก 101 ในปี 62 มาปีทีแ่ล้วคือ อนัดับที ่104 ซึง่เชือ่ว่าไม่มี
ใครอยากเหน็อนัดับของประเทศไทยด�าด่ิงตกต�า่ไปมากกว่าน้ีแล้ว

กรณสีิงคโปร์ อยู่อันดับสามของโลก ดูดีมาก ประธานาธิบดี
ของสิงคโปร์ บอกว่า ประเทศเราเป็นประเทศเล็ก ๆ ถ้าอยากให้
คนเข้ามาลงทุน เราจะต้องท�าให้ประเทศเราปราศจากคอร์รัปชัน 
ท�าให้คนเขามั่นใจ กล้ามาลงทุน กล้ามาอยู่ กล้ามาใช้เงิน

แต่ที่น่าสนใจ คือเมียนมาร์ ช่วงก่อนที่จะมีการรัฐประหาร 
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติให้การยกย่องมากว่าประเทศ
เมียนมาร์ ในช่วงเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมา ที่ออง ซาน ซูจี มีบทบาท 
มาก ๆ  ในการบรหิารประเทศ ได้ท�าให้ประเทศพม่าเป็นทีย่อมรบัของ 
นานาชาติ เจ็ดปี ท�าให้คะแนนขึน้ 13 คะแนน แปลว่าพม่าคะแนน
ขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 คะแนน ขณะที่ประเทศไทย 26 ปี 0 คะแนน 

และจรงิ ๆ  แล้วไม่ใช่องค์กรเพือ่ความโปร่งใสเท่าน้ันทีป่ระเมนิ 
ประเทศไทยอย่างน้ี World Bank ก็ประเมนิประเทศไทยในเรือ่ง 
สถานการณ์คอร์รปัชนัออกมาเหมือนกัน คือคะแนนของประเทศ 
ไทย ไม่ได้มีอะไรดีขึน้ ฉะน้ันโดยรวมแล้วคะแนนของประเทศไทย
จึงตกต�่า แล้วก็มีปัญหาอยู่ในสภาพที่เห็นกัน

ตัวอย่างกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้ม และสายสีเขียว จากข่าว 
รัฐมนตรีสองพรรคการเมือง สองขั้วอยู่ในที่ประชุมครม. งัดข้อ
กัน ฟากหนึ่งเชียร์ BEM อีกฟากหนึ่งเชียร์ BTS ฝ่ายหนึ่งเอา
สีส้มเป็นเกณฑ์ ฝ่ายหนึ่งเอาสีเขียวเป็นเกณฑ์ ท�าให้อดคิดไปไม่
ได้ว่าก�าลังมกีารเจรจาแลกเปล่ียนผลประโยชน์กันหรอืไม่ ทัง้ๆ ที ่
การประมูลเก่ียวกับรถไฟฟ้า การต่อสัมปทานเป็นเรือ่งผลประโยชน์ 
ของประชาชน คนที่เป็นผู้โดยสารบอกว่า ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 
เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม ให้ประชาชนรับได้ 35-50 แต่วันน้ีเขา
คุยกันที่ 104 คุยกันที่ 135 เป็นไปได้อย่างไร ไม่มีใครเสนอแนะ  
อะไรที่จะก่อประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้างเลยหรือ ไม่มีใคร
เสนอแนะอะไรที่จะสร้างสรรค์ เพื่อรักษาเงินในกระเป๋าของ 
ประชาชนให้ได้มากกว่าน้ีหรือ จึงท�าให้คนเข้าใจว่าก�าลังมีการ
เจรจาผลประโยชน์ทางการเมือง และผลประโยชน์ทางการค้ากัน

การที่นายกรัฐมนตรีพูดว่า ทุกอย่างเป็นอ�านาจของหน่วยงาน 
แทรกแซงไม่ได้ จริงหรือเปล่าประเทศไทย แทรกแซงไม่ได้  
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โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย

เทศกาลเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา....มาแล้วค่ะ

พวกเราเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีน้ีคงมี
ความสุขทีไ่ม่เต็มอิม่เท่าไหร่นัก เน่ืองจากสถานการณ์โควิดท�าให้กิจการ
ล้วนแต่มีผลกระทบ ท�าให้ไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่ได้โบนัส ตรุษจีนได้ซอง
แต๊ะเอยีแบบแค่ตามธรรมเนียมเท่าน้ัน ในซองแดงทีเ่คยมเีงินมาให้ดีใจ 
หลังจากได้รับโบนัสส้ินปีมาหมาดๆ แต่ปีน้ีนอกจากโบนัสไม่มี เงินใน
ซองแดงก็พลอยหดหายไปด้วย และถือว่าใครที่ยังมีงานท�า แม้เงิน
เดือนไม่ได้ขึ้น ก็ยังนับว่าโชคดีแล้ว ดีกว่าคนทีต้องถูกให้ออกจากงาน
เพราะมีการปรับโครงสร้างองค์กรอันเป็นผลมาจากโควิด แม้จะได้รับ
เงินชดเชยตามกฎหมายแต่ก็ใจหายที่ต้องตกงาน และในสถานการณ์
เช่นนี้การหางานใหม่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด 

ที่กล่าวมาข้างต้น ทุกคนคงเห็นด้วยว่าปีใหม่น้ี บรรยากาศไม่สุข 
สมหวัง ดังคิดเช่นปีก่อน ๆ และก็หวังว่าจะมีบรรยากาศที่มีความสุข
กลับมาอกีครัง้ อย่างน้อยเริม่ต้นจะมคีวามสุขเม่ือวัคซนีโควิดมาถึงไทย 
แล้ว บรรยากาศล้อคดาวน์ก็ค่อย ๆ  ผ่อนปรนแล้ว แต่แล้วก็พบกับเทศกาล 
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันอีกครั้งหน่ึง แม้ว่าภาครัฐจะ
ขยายระยะเวลาออกไปให้จากทีเ่คยต้องย่ืนภายในเดือนมีนาคมน้ี ให้ 
ไปย่ืนได้ส้ินเดือนมิถุนายน 2564 แต่ก็ส�าหรบัคนท่ีย่ืนทางอินเตอร์เน็ต 
เท่าน้ัน หากย่ืนแบบกระดาษ ก็ต้องย่ืนภายใน 31 มีนาคม 2564 ตาม 
ปกต ิซึง่ก็มเีวลาอกีหน่ึงเดือน เพือ่ให้ทกุคนเตรยีมพร้อมกับการย่ืนเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา

ทบทวนกันอีกครั้งหน่ึงว่า เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี หักค่าใช้
จ่ายได้เท่าไหร่ เราลองมาดูตารางง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

เมื่อน�ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้หักลดหย่อนได้อีก เช่น ลดหย่อน
ส่วนตัว ลดหย่อนคู่สมรสและบตุร ลดหย่อนบดิามารดา ค่าเบีย้ประกัน
ชีวิต ดอกเบี้ยค่าผ่อนบ้าน การซื้อเงินกองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
เงินบริจาค และอื่น ๆ ซึ่งหาดูสิทธิประโยชน์เหล่านี้ได้ในเว็บไซต์กรม
สรรพากร เม่ือหักเรียบร้อยแล้ว จะได้เงินได้สุทธิที่น�าไปค�านวณตาม
ตารางการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งอัตราสูงสุดอยู่ที่ 35% 
ส�าหรับเงินได้สุทธิส่วนที่เกินห้าล้านบาทขึ้นไป 

ปัจจุบันน้ีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะสะดวกรวดเร็ว 

ง่ายข้ึน สามารถทดลองค�านวณในเว็บไซต์กรมสรรพากรก่อน
ได้ สามารถเช็คยอดเงินบริจาคได้ว่า การบริจาคของเรายังอยู่ใน
เกณฑ์ทีห่กัภาษไีด้ หรอืเกินแล้ว รวมทัง้ค�าอธิบายต่าง ๆ  เก่ียวกับ 
ความรูใ้นด้านภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา ก็มีให้อ่านได้อย่างทีเ่ข้าใจ
ได้ง่าย และแม้ว่าจะเสียภาษีเกินไป การขอคืนก็ไม่ได้ยุ่งยากอีก
ต่อไป หากมีเงินได้เฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว จะได้รับการคืน
ภาษีที่รวดเร็วมาก แต่ถ้าเป็นเงินได้ประเภทอ่ืน ก็เป็นธรรมดาที่
เราต้องย่ืนหลักฐานประกอบการเสียภาษีเงินได้ให้กรมสรรพากร
พิจารณาเพื่อการจ่ายคืน ถ้าเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ก็ได้รับคืน 
ได้เร็วเช่นกัน โดยเฉพาะท่านที่ยื่นทางอินเตอร์เนท สามารถเช็ค
สถานะของการขอคืนได้ตลอดเวลาว่าขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนใดแล้ว 
ทัง้หลายท้ังปวงน้ีก็เป็นผลของการน�าเทคโนโลยีมาใช้ ท�าให้สดะด
วกรวดเร็วขึ้น

ในขณะเดียวกัน ผูเ้สียภาษีก็ต้องตระหนักว่า ท่านจะไม่มีปัญหาแต่ 
อย่างใด หากท่านแจ้งการมีรายได้อย่างครบถ้วน ทั้งน้ีเพราะ ด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ว่า ท่านแจ้งครบหรือไม่ หาก
ผิดพลาดโดยไม่เจตนา ตกหล่นไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ก็ต้อง
เสียค่าปรบัเงินเพิม่ไป แต่ถ้ามกีารหลีกเล่ียง จงใจ เจตนาปิดบงั รายได้ 
ไม่น�ามาเสียภาษีให้ครบถ้วน โทษก็จะรุนแรง ไม่เพียงแต่ต้องเสียค่า
ปรับหลายเท่าเท่านั้น แต่อาจถึงขั้นถูกจ�าคุกอีกด้วย

ดังน้ันผู้เสียภาษีจึงต้องมีการจดบันทึก โดยเฉพาะเงินได้ประเภท 
5-8 หากมีเงินได้ทีไ่ม่ถึงขัน้ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิม่ ก็ต้องท�าบญัชี
รับจ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากสรรพากรเรียกดูเมื่อใด ก็ต้องพร้อม
ให้ดูได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทุกคนที่เสียภาษี หรือแม้มีเงินได้แต่ได้
รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ก็ควรมีการจดบันทึกถึงแหล่งที่มาของเงิน
ได้ในแต่ละปีให้ถูกต้อง เก็บไว้เป็นหลักฐานกรณเีกิดการตรวจสอบจะ
ได้ชี้แจงได้ เช่น กรณีที่ธุรกรรมการเงินของท่าน เกิน 400 ครั้งและ 
เกิน 2 ล้านบาท และยอดเงินเป็นจ�านวนมาก แต่ท่านกลับยื่นภาษี
เงินได้น้อยกว่ามาก หากถูกเรยีกตรวจสอบ ก็สามารถชีแ้จงได้ว่า เงิน
ที่ได้รับนั้นถูกต้อง มาจากไหน เรื่องอะไร และได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้ ยอดที่แจ้งเสียภาษีเงินได้นั้นถูกต้องแล้ว ก็จะไม่มีปัญหา
แน่นอน แต่หากไม่จดบนัทกึ ย่อมจ�าไม่ได้ว่า เงินทีเ่ข้าบญัชมีาจากไหน 
ย่ิงถ้ายืนยันยอดอะไรไม่ได้เลย เช่นน้ีก็น่าจะมีประเด็นปัญหาการ
เสียภาษีเงินได้แน่นอน การจดบันทึกจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับทุกท่าน
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ขอให้ทุกท่านโชคดี และจงดีใจ ที่มีเงินได้ให้ต้องเสียภาษี จะได้
ชื่อว่า รักชาติ ช่วยชาติอย่างแท้จริง เพราะเงินภาษีของเรา เป็น
รายได้ส่วนหน่ึงของประเทศที่จะน�าไปบริหารพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งน้ีหากสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ได้ก็จะย่ิงท�าให้ประเทศชาติมีเงินเพียงพอต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ได้อย่างแน่นอน 

28 กุมภาพันธ์ 2564
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ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ รุ่น 21 กล่าวบรรยายใน
ฐานะวิทยากรกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4 ของสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย ถึงเรื่องการเงินในบริษัท โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่จะลงทุน คนจะสนใจว่าอยากจะได้ผลตอบแทน
เท่าไหร่ หรือ return ในอนาคตเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ได้แต่
คาดการณ์กันไป จึงมักจะพึ่งพิงนักเศรษฐศาสตร์มองในภาพ Macro ว่า  
ปีนี้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร บนพื้นฐานว่าถ้าเศรษฐกิจดี ผลประกอบการก็
จะดี แต่ถ้าเศรษฐกิจแย่ ผลประกอบการก็จะกระทบ

แต่มีข้อมูลจากหนังสือชื่อ stock for the long run ของเจเรมี ซีเกล 
กล่าวถึงการลงทุนในระยะเวลา 200 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1800 ถ้าคุณมีเงิน 
1 ดอลลาร์ แล้วเก็บไว้ในรูปของเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ หรือ
ธนบัตรก็ตาม 200 ปีผ่านไป จะเหลือมูลค่าแค่ 6 เซ็นต์เท่านั้น คือเงินด้อย
ค่าลงไป ที่เรียกว่า inflation หรือเงินเฟ้อ ฉะน้ันอันดับแรกเลยไม่ควรจะ
เอาเงินใส่ตุ่มฝังดินไว้ที่บ้าน หรือว่าเอาแบงก์เก็บใส่ล้ินชักเอาไว้ ใส่ตู้เซฟ
ไว้ เพราะว่าเงินจะด้อยค่า

แต่ถ้าน�าหนึ่งดอลลาร์ในปี 1800 เปลี่ยนเป็นทองค�า ซื้อทองค�าเก็บไว้ 
200ปีผ่านไป จะกลายเป็นสองเท่า จะเป็นการลงทนุทีไ่ด้ผลตอบแทน 100% 
แต่ถ้าเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ที่เรียกว่า Bills จะพบว่ากลายเป็น 
300 แต่ถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ที่เรียกว่า Bonds อายุสิบปีขึ้นไป 
พอครบไถ่ถอนก็กลับไปซื้อเพิ่มทบเข้าไป 200 ปีผ่านไปจะกลายเป็น 1,083 
ดอลลาร์ ซึง่นับว่าเป็นการลงทนุทีน่่าสนใจมาก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าน�าเงินไป 
ซื้อหุ้น 200 ปีผ่านไปจะกลายเป็น 750,000 แต่ที่บอกว่าไปซื้อหุ้น จะไม่ได้
เจาะจงว่าหุ้น ตัวใดตัวหนึ่ง แต่ซื้อเฉลี่ยทั้งตลาด หรือซื้อดัชนีนั่นเอง ฉะนั้น
จึงสามารถทีจ่ะสะท้อนได้ว่ เราควรทีจ่ะลงทนุอะไรจึงจะดีทีสุ่ด เพราะแม้แต่
การลงทุนในที่ดินพบว่า มีผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้น 

แล้วในการลงทุนในหุ้น ถามว่าเป็นนักลงทุนต้องรู้อะไรบ้าง ที่แน่ ๆ ควร
ต้องรู้งบการเงิน ซึ่งส�าหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินจะ
ต้องประกาศทุก ๆ ไตรมาส ถ้าไม่ได้อยู่ในตลาดก็ปีละครั้ง แล้วก็ทุกปีที่เรา
ไปประชุมผู้ถือหุ้น หรือ AGM ก็จะมีรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินก็จะโชว์
อยู่ใน annual report แต่หลาย ๆ คนสังเกตว่าไม่ชอบดูงบการเงิน เพราะ
อาจจะรูสึ้กว่างบการเงินเป็นเรือ่งทีย่ากและไม่เข้าใจ แต่จรงิ ๆ  แล้วแค่เข้าใจ
โครงสร้างของมันก็พอ ดูกัน 3 งบแรกก็เพียงพอแล้วส�าหรับบุคคลทั่วไป

อันดับแรก งบก�าไรขาดทุน income statement ก็คือในรอบระยะปี 
หรือรายไตรมาสที่ผ่านมา มียอดขายเท่าไร มีรายได้เท่าไร มีรายจ่ายเท่าไร 
เป็นก�าไรหรอืขาดทนุเท่าไร เด๋ียวน้ีเขาเปล่ียนชือ่เป็นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
Statement of Comprehensive Income เพราะว่าบรษัิทมกัจะมีพวกบรษัิท

ประโยชน์ของการดูงบการเงิน

ลูกย่อย ๆ แล้วก็จะเอางบมารวมกัน ซึ่งเราเรียกว่า consolidate 
สอง คืองบดุล หรือ balance sheet ว่าได้ดุลกันฝั่งซ้ายและ 

ฝ่ังขวาอย่างไร เด๋ียวน้ีเปล่ียนชือ่เป็นงบแสดงฐานะการเงิน State-
ment of Financial Position แต่คนก็ยังติดค�าว่างบดุลอยู่ งบดุล
จะแสดงให้เห็นว่ามีสินทรัพย์อะไร มีหนี้เท่าไหร่ เป็นส่วนทุนของผู้
ถือหุ้นเท่าไหร่

งบที่สามที่อาจจะมีคนดูน้อย แต่ว่าน่าสนใจ อยากจะให้ดู ก็คือ
งบกระแสเงินสด Statement of Cashflow หรือ Cashflow 
Statement เพื่อที่จะดูว่าเงินสดในบริษัทไหลเวียนอย่างไร บริษัท
ขายได้ ไม่ได้แปลว่าจะได้เงินสด เขาอาจจะติดหน้ีไว้ก่อนก็ได้ แต่ว่า 
ถือว่าการขายนั้นเกิดขึ้นแล้ว เขาเป็นลูกหนี้แต่เงินเรายังไม่ได้ งบ
กระแสเงินสดจะบอกการไหลของเงิน ซึ่งส�าคัญมากโดยเฉพาะ
ส�าหรับ startup บริษัทเล็ก ๆ SME บริษัทที่เพิ่งตั้งใหม่ กระแส
เงินสดเป็นเรื่องส�าคัญ ต่อให้มีสินค้าดี บริการดีแค่ไหน ไอเดียจะ
ดีแค่ไหน ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีเงินสดไหลเวียนก็ไปต่อไม่ได้ ฉะนั้นงบ
กระแสเงินสดนี่จึงส�าคัญ

ส่วนงบทีส่ี่ หากจะดูก็คืองบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้ Statement of Changes in Shareholder’s Equity ซึง่ดู
ผ่าน ๆ  ก็พอ ถ้าไม่มอีะไรเปล่ียนแปลงมากมาย ไม่ต้องไปดูมากก็ได้ 

สุดท้ายคือ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ Notes to Financial 
Statements ที่จะเป็นค�าอธิบายในงบต่าง ๆ ก็อาจจะมีหมายเหตุ 
ใส่ตัวเลขไว้ แล้วถ้าอยากจะดูว่าในรายละเอียดเป็นยังไง ก็มาดู
หมายเหตุประกอบงบการเงินในตอนท้ายเล่ม ฉะน้ันในรายงาน
ประจ�าปี จะต้องมีงบการเงิน และวาระหน่ึงทีจ่ะต้องมแีน่นอน ก็คือ 
วาระอนุมัติงบการเงิน ซึ่งถ้าหากเราไม่เข้าใจงบการเงิน หรือไม่ได ้
ดู ก็จะไม่สามารถทีจ่ะบอกได้ว่าควรจะอนุมติังบการเงินน้ีหรอืเปล่า ไม่ 
อย่างนั้นก็จะต้องหวังพึ่งแต่ผู้สอบบัญชี คิดว่าผู้สอบบัญชีตรวจงบ
มาแล้ว เชื่อถือได้ ถ้างบการเงินผ่านจากผู้สอบบัญชีมาแล้ว เราก็
เชือ่ว่าเป็นงบทีถู่กต้องก็อนุมติัให้ผ่านไป แต่จรงิ ๆ  แล้วนอกจากแค่
นั้นเราควรจะดูแล้วก็มีการวิเคราะห์ให้ได้มากกว่านั้น 

ทั้งนี้โดยส่วนตัวจะดูงบก�าไรขาดทุนก่อน ว่าก�าไรไหม ดูบรรทัด
สุดท้ายเลยว่าก�าไรไหม ก�าไรเท่าไหร่ ซึง่อาจจะยังไม่ค่อย relate กับ 
เรา เพราะว่าเราถือหุ้นอยู่ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าก�าไรส�าหรับปีเอาไปหาร
ด้วยจ�านวนหุ้น ก็จะได้ว่าก�าไรต่อหุ้นหรือ earning per share มี
เท่าไหร่ ก็สามารถจะเอาตัวเลขน้ีไปคูณกับจ�านวนหุ้นที่เรามีอยู่ว่า
ได้เท่าไหร่ อันน้ีก็เป็นโครงสร้างของงบก�าไรขาดทุน ซึ่งในบริษัท
ใหญ่ ๆ ที่มีบริษัทลูกย่อย ๆ อยู่เยอะ แต่ก็จะมีเรื่องอื่น ๆ อาจจะมี
รายละเอียดหลายบรรทัดมากกว่านี้ แต่ว่าโครงสร้างโดยหลักใหญ่
ก็จะเป็นแบบน้ี ซึ่งถ้าเราเข้าใจโครงสร้างก็สามารถที่จะอ่านงบได้  
เห็นแล้วก็เข้าใจได้ หรือหากอยากจะรู้ว่า งวดน้ีหรือ period น้ี  
ปีนี้ก�าไรมากขึ้นไหม มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า หรือว่าก�าไรน้อยลง
กว่าเดิม เราก็สามารถเปรยีบเทยีบกับในอดีตได้ เช่น เอางบปีทีแ่ล้ว
มาเทียบดูว่าปีที่แล้วยอดขายเป็นอย่างไร ปีนี้ยอดขายเป็นอย่างไร  
ดีขึ้นหรือว่าแย่ลง ต้นทุน และ ก�าไรเป็นอย่างไร ดีขึ้นหรือแย่ลง 
การที่สามารถดูงบเข้าใจก็จะสามารถเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 
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สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ส�านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยได้จัดเสวนาแนวปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ
สานักงาน กลต. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้
อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส์หรอื ETDA นางศรินัินท์ กิตติ
เวทางค์ รองกรรมการผู้อ�านวยการสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยหรือ IOD นาย
ภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยหรือ TIA และ นายรองรักษ์ พนาปวุฒิ
กุล ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานกฎหมาย ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นางสาว
เพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อ�านวยการ สมาคม
บรษัิทจดทะเบยีนไทย เป็นผูด้�าเนินการเสวนา 
เพื่อให้ข้อมูลกับบรรดาบริษัทจดทะเบียน
เก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี หรือ AGM 

นางสาวจอมขวัญ กล่าวว่า สถานการณ์
โควิดอาจจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนบาง
แห่งมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่จะมาจัดท�า
งบการเงินในงบปี 2563 ซึ่งในกรณีที่จ�าเป็น
จรงิๆ ไม่สามารถทีจ่ะเข้าถึงข้อมลูได้จรงิๆ จัด
ท�างบไม่ได้ ไม่สามารถส่งงบทัน กรณีเช่นน้ี

สามารถขอผ่อนผันจาก ก.ล.ต.เป็นรายกรณี
ได้ เพราะไม่ว่าอย่างไรงบการเงินเป็นข้อมูล
ที่มีความส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
การที่ ก.ล.ต.จะผ่อนผันให้จึงต้องขอทราบ
เหตุผลเป็นรายกรณี และควรส่งค�าขอผ่อน
ผันมาล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนที่
จะครบก�าหนดวันสุดท้ายที่ต้องส่ง ซึ่งหาก 
ก.ล.ต.มีการผ่อนผันให้ บริษัทนั้นๆ ก็จะไม่มี
ปัญหาเรื่องติดเครื่องหมาย SP 

อีกทั้งส่วนในมุมของผู้ลงทุนย่อมต้องการ
จะได้ข้อมูลว่าจริงๆ แล้วสถานการณ์โควิด
กระทบกับตัวบริษัทอย่างไร ดังน้ัน บริษัท
จดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผล 
กระทบของโควิดต่อบริษัทของตนเอง และ
ต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ทั้งเรื่องของ
ข้อมูลผลกระทบด้านการด�าเนินงาน เรื่อง
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท ภาระ
ผูกพัน หรือแม้แต่แนวทางแก้ไขรับมือกับ
ผลกระทบ เพราะว่าผู้ลงทุนมีสิทธิ์ที่จะทราบ 

“ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ลงทุน 
ซึ่งในการเปิดก็เปิดแบบ 56-1 น่ันรวมทั้ง
จะเปิดรวมหรือจะเปิดแยกกับในส่วนของ 
MD&A ก็ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ 
ก.ล.ต.ขอความร่วมมือให้เปิดเผยเป็นกรณี
พิเศษเพื่อให้ผู ้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน”

ส่วนกรณีที่ไม่สามารถจะจัด AGM ได้ ซึ่ง
ตามกฎหมายมหาชนบริษัทต้องไปแจ้งทาง

3 รูปแบบการจัดประชุม AGM 
Hybrid ทางเลือกที่น่าสนใจ

กระทรวงพาณิชย์ ว่าจะผ่อนผันอะไรให้ได้บ้าง แต่
ในมุมของ ก.ล.ต. ในเรื่องผู้สอบบัญชี ที่ต้องอนุมัติ
ในการประชมุ AGM น้ัน ทาง ก.ล.ต.เปิดให้สามารถ
ขอผ่อนผันจากก.ล.ต.ได้ โดยอาจจะไปใช้ผู้สอบ
บัญชีใน List แล้วพอจัด AGM ได้ จึงค่อยไปขอ 
มติจากผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีช่องทาง 
การจัดแบบ e-meeting เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

นายรองรักษ์ กล่าวว่า ส�าหรับการจัดประชุม
แบบ e-meeting สามารถใช้จัดการประชุมผู้ถือ
หุ้นได้หรือไม่น้ัน ประเด็นน้ี ทางภาครัฐหลายๆ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง ETDA หรือทางหน่วย
งานที่เก่ียวข้องรวมทั้งส�านักงานกฤษฎีกา ได้ออก
มาให้ความเห็นกันแล้วว่าสามารถที่จะน�ามาปรับใช้ 
กับการประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ ดังน้ัน ในปีน้ีที่ยังมี
สถานการณ์โควิด ก็จะมีรูปแบบการประชุมได้ 3 
แบบ คือ รูปแบบที่ 1 จัดแบบเดิมคือ physical 
รูปแบบที่ 2 คือจัดประชุมแบบ e-meeting 100% 
และรูปแบบที่ 3 เรียกว่า Hybrid คือการจัดประชุม 
ทั้ง e-meeting และ physical พร้อมกัน ซึ่งแต่ละ
รูปแบบถือเป็นเพียงแค่รูปแบบของการประชุม 
ส่วนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่จะ 
ต้องปฏิบัติ กฎหมายหลักคือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
บริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เพียง
รายละเอยีดปลีกย่อยเรือ่งของวิธกีารจัดส่งหนังสือ
การประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ต้องมา 
ดูว่าจัดในรูปแบบไหน ถ้าจัดในรูปแบบของ physi-
cal ก็ท�าเหมือนเดิม แต่ถ้าจะจัดในรูปแบบของ e-
meeting ก็ต้องระบใุห้ชดัเจนว่าวิธกีารออกเสียงลง
คะแนนจะต้องท�าอย่างไร รวมทั้งหากเป็น Hybrid 
จะต้องท�าอย่างไรในแต่ละส่วน 

“ในภาพรวมก็คือ สามารถเลือกรูปแบบการ
ประชุมได้ตามที่บริษัทจดทะเบียนน้ันๆ เห็นว่า
เหมาะสมและสามารถที่จะปฏิบัติได้ แต่ถ้าจะจัด
เป็นแบบ Hybrid ยอมรับว่าอาจจะมีขั้นตอนที ่
ยุ่งยากขึ้นกว่าเดิม เพราะเดิมจะจัดแบบ physical 
อย่างเดียว แต่พอจัดแบบ e-meeting ต้องมีระบบ
มารองรับว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่าน e-meeting 
จะท�าอย่างไรในการที่จะยืนยันตัวตน ในการที่จะ
โหวตผ่านระบบ e-meeting น่ีคือส่ิงที่จะต้องมี
การรองรับ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯได้พัฒนา
ระบบ E-AGM เพื่อรองรับอานวยความสะดวกให้
กับบรษัิทจดทะเบยีน ทีม่คีวามสนใจและอยากจะใช้
ระบบ E-AGM ในการจัดประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่จะช่วย
ให้บริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะจัดประชุมแบบ 
e-meeting ได้ถูกต้องตามกฎหมาย”



นายรองรักษ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีการออก
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้น กฎหมาย
ก�าหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการมีอ�านาจในการ
ที่จะก�าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการ
ประชุม ฉะน้ันสมมุติว่าได้ออกมติไปแล้วว่าจะ
จัดประชุมแบบ physical แล้วสถานการณ์แพร่
ระบาดรุนแรงขึ้น คณะกรรมการคิดว่าจ�าเป็นที่
ต้องเปล่ียนรูปแบบการประชุม จาก physical 
ไปเป็น e-meeting ซึง่ตามกฎหมายเขยีนว่าอาจ 
จะต้องมีการจัดประชุมใหม่ ดังน้ันอยากจะให้
บรษัิทจดทะเบยีนระบใุนหนังสือเชญิประชมุโดย 
แจ้งว่า ตอนน้ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด
รูปแบบการประชุมแบบน้ี แต่หากอนาคตมี
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการ
บรษัิทจะมกีารแจ้งข่าวผูถื้อหุน้ผ่านหน้าเว็บไซต์
ของบริษัท หรือผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นคอยติดตามข่าวสารให้
ดี จะได้ทราบเม่ือมกีารเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้

กรณีบรษัิทเลือกแบบ Hybrid น่ันหมายความ
ว่าบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมใน
ห้องได้ไม่เกินตามที่ กทม. ก�าหนด เช่น เพดาน 
ณ ปัจจุบันคือ 100 คน แล้วถ้าผู้ถือหุ้นจะมา
เกินร้อยคน บริษัทบอกว่าไม่สามารถรองรับได้
เพราะว่าจะท�าให้บริษัทผิดกฏของทาง กทม. 
กรณีอย่างน้ีบริษัทก็บอกผู้ถือหุ้นส่วนที่จะเกิน
ร้อย กรุณาไปประชุมผ่านระบบ e-meeting 
แทน ซึง่กรณน้ีีถามว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิผ์ูถื้อหุน้
หรอืไม่ จากทีเ่คยหารอืกับทางกระทรวงพาณชิย์
มา เน่ืองจากบริษัทได้มีการเตรียมช่องทางอื่น 
ให้กับผูถื้อหุน้ด้วย ไม่ได้หมายความว่าถ้าผูถื้อหุน้ 
มา 100 คนแรกไม่ทันถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วม
ประชุมเลย ซึ่งอย่างน้ันจะเป็นการจ�ากัดสิทธิ์

ของผูถื้อหุน้ แต่การทีบ่รษัิทมีทางเลือกอืน่ให้กับ
ผูถื้อหุน้ลักษณะน้ีจะไม่ถือว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิ์

ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์น้ันอยากให้มองว่าถือเป็นทาง
เลือก คือถ้าจัดประชมุแบบปกติได้ก็จัดเลย แต่ถ้า 
ต้องการใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นทางเลือกที่ 
ท�าได้ แต่กฎหมายเองก็มมีาตรฐานขัน้ต�า่ก�าหนด 
ไว้ ว่าจะมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน คือ 1. พระ 
ราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็ก 
ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ที่ให้ท�าได้ โดยต้องมีเรื่อง
ของการแสดงตนได้ ต้องสามารถทีจ่ะลงคะแนน
ได้ ก็คือองค์ประกอบของการประชมุจะต้องครบ 
รวมถึงเรื่องของการบันทึกเสียงและภาพ การ
บันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นประโยชน์
ในเชิงของหลักฐานที่จะใช้อ้างอิงในภายหลัง
การประชุม เป็นต้น 

ระดับที่ 2 เป็นมาตรฐานที่ทางกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก�าหนดขึ้นมา 
ซึ่งประกาศใช้ต้ังแต่พฤษภาคมปีที่ผ่านมา โดย
จะลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น เช่น การแสดง
ตน ในตัวประกาศได้ยกตัวอย่างให้ ใช้ user-
name / password แสดงตนได้ โดยให้บอก
ว่าจะใช้ระบบอะไรในการจัด ซึ่งผู้ลงทุนที่จะเข้า 
ประชุมผ่านระบบน้ีให้ลงทะเบียนมา เพื่อทาง
บริษัทจะได้สร้าง username password ส่ง
ไปให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า เม่ือผู้ลงทุน
ใช้ username Password น้ันมาลงทะเบียน
ก่อนประชุมจริง ก็ถือว่าได้มีการแสดงตนแล้ว 
เป็นต้น หรือแม้แต่กรณีที่จะขานชื่อในตอนที่
เข้าร่วมการประชุมแล้ว ว่าใครชื่ออะไรได้เข้า
ร่วมประชุมแล้วก็ท�าได้เช่นกัน 

ระดับที่ 3 เป็นมาตรฐานเก่ียวกับระบบ

ควบคุมการประชุม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ ETDA 
ประกาศก�าหนดเอาไว้ต้ังแต่พฤษภาคมปีที่ผ่าน
มาเช่นกัน ซึ่งพอมีมาตรฐานของระบบขึ้นมา 
หลายคนก็ถามว่า ถ้าระบบที่ไม่ได้ออกมาให ้
ETDA ตรวจ ไม่ได้ให้ ETDA รบัรอง จะใช้ได้ไหม 
อันน้ีจะเป็นดุลพินิจของทางผู้จัดว่าถ้าหากใช้
แล้วม่ันใจว่าระบบรองรบัมาตรฐานตามกฎหมาย
ก็ใช้ได้ ไม่ต้องมาให้ตรวจไม่ต้องมาให้รับรอง 
แต่ถ้าอยากให้ม่ันใจว่าได้มาตรฐานจริงๆ ก็มา
เรื่องระบบที่ ETDA ได้รับรองแล้ว ข้อมูลเหล่า
น้ี ETDA ได้มีการเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของ 
ETDA โดยเสิร์ชค�าว่า e-meeting ETDA ก็
จะขึ้นมา ในน้ันจะมีรายชื่อของระบบที่มีการ
รับรองแล้ว

นางศิรินันท์ กล่าวว่า เรื่องการจัดประชุม 
AGM น้ัน บทบาทของกรรมการเป็นส่วนที่
ส�าคัญมากๆ ในการที่จะตัดสินใจว่าาจะไปทาง 
physical หรือจะไปทาง e-meeting ซึ่งพื้นฐาน 
ส�าคัญที่สุดคือ การเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยว 
ข้อง กรรมการต้องท�าความเข้าใจว่าจะต้องมีการ 
จัดเตรียมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประชุมเสร็จ
แล้ว มติในที่ประชุมจะสามารถใช้บังคับได้
และถูกต้องตามกฎหมายด้วย ซึ่งเท่าที่ทราบ
หลายๆ บจ. จะมีการเหมือนกับท�าการเปรียบ
เทียบข้อดีข้อเสียของ physical กับ EAGM 
เป็นอย่างไร ทางคณะกรรมการก็ต้องก�ากับและ 
ดูรายละเอียด ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบว่าเป็น
อย่างไรบ้าง รวมทั้งในเรื่องของความคุ้นชิน 
ความคุ้นเคยกับตัวระบบ ซึ่งต้องดูว่าทางผู้จัด 
ทางกรรมการ หรอืทางผูถื้อหุน้มีความคุ้นชนิกับ
ตัวระบบมากน้อยแค่ไหน 
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“ส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการเวลา แล้วก็อกีส่วนหน่ึงทีส่�าคัญคือการ
แสดงตัวตนอย่างที่ ETDA ได้บอก physical 
ก็เป็นแบบหน่ึง ในแบบของ EAGM ก็เป็น
อีกแบบหน่ึง แต่เราก็ต้องคานึงถึงเรื่องของ
ความยากง่ายหรอืความซบัซ้อน หรอือปุสรรค
ทีผู่ถื้อหุน้จะเหมือนกับอาจจะจ�ากัดในบางกลุ่ม
หรอืเปล่าว่าเขาอาจจะเข้ายาก อนัน้ีก็คือคณะ
กรรมการก็ต้องพิจารณา ในส่วนที่ส�าคัญอีก
ส่วนหน่ึงก็น่าจะเป็นเรือ่งของรปูแบบการตอบ
ค�าถาม คณะกรรมการต้องพิจารณาดูว่าจะ
บรหิารจัดการยังไง ถ้าเกิดมคีนถามค�าถามเข้า
มาเยอะๆ เพราะนั่นคือการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้ได้มกีารซกัถาม คณะกรรมการจึงต้องทาให้
ม่ันใจว่าเวลาที่มีการถามตอบ จะต้องมีความ
ชัดเจนของเรื่องระบบว่าจะให้ใครพูดก่อนจะ
ให้ใครพูดหลัง ตรงน้ีต้องจัดระบบระเบียบ 
รวมทั้งต้องดูในเรื่องของวาระที่ท�าให้กระชับ
มากขึ้นเพื่อการควบคุมเวลาให้เหมาะสม”

นายภูวนารถ กล่าวว่า เห็นสอดคล้องกับ
ทาง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัย์ฯ ETDA และ IOD 
ว่าการจัดประชมุ EAGM เกิดจากสถานการณ์
โควิด ท�าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งส่ิง
ส�าคัญที่สุดคือการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือ
หุ้น เนื่องสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีจุดยืน
ว่า การประชุมแบบ physical น้ันเหมาะสม
ที่สุด โดยที่ก็มี EAGM เป็นตัวเสริม ซึ่งก็คือ 
Hybrid น่ันเอง เน่ืองจากไม่ได้เป็นการรดิรอน
ความเท่าเทียมของผู้ลงทุน เป็นเพียงแค่เพิ่ม
ทางเลือกรูปแบบการประชุมให้เท่านั้น คือใช้ 
การลงทะเบียนล่วงหน้า ระบุให้ชัดเจนว่าใคร 
ต้องการมาประชุม physical ต้องลงทะเบียน

ล่วงหน้า เม่ือเต็มแล้วก็คือเต็ม คนทีล่งทะเบยีน 
ช้าก็เข้าประชุมแบบ e-meeting 

“ตรงน้ีเป็นจุดยืนของสมาคมว่าเราจะ
สนับสนนุในรูปแบบของการเป็น Hybrid โดย
ในหนังสือเชิญประชุมต้องมีรายละเอียดเอา
ไว้เพื่อให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มากเพียง
พอ ที่จะให้นักลงทุนตัดสินใจได้ ซึ่งคือความ
ส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูล เพราะจุดยืน
หลักของสมาคมมี 2 ข้อ คือ 1. การเปิดเผย
ข้อมลู 2. ความเท่าเทยีม ดังน้ันจะเป็นรปูแบบ 
ใดก็ตาม สมาคมไม่ได้ติดในเรื่องของรูปแบบ 
ซึง่ปีทีแ่ล้วก็มีการจัดในลักษณะน้ีเราก็ยืดหยุ่น
ให้ในเรื่องของรูปแบบ ปีที่แล้วมีบริษัทจด
ทะเบียน 700 กว่าบริษัท ได้คะแนนเต็มร้อย
ใน AGM checklist 119 บริษัท แปลว่ามี
บรษัิททีส่ามารถท�าได้ ยืดหยุ่นได้ เพราะ AGM 
checklist คือการไปประเมินว่าคุณท�าหรือว่า
ไม่ท�าในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลกับความ
เท่าเทียมกัน ซึ่งตรงน้ีจะไม่สามารถยืดหยุ่น
ได้ในแบบฟอร์ม เพราะแบบฟอร์มน้ีไม่ใช่แบบ
ฟอร์มที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือ TIA 

คิดขึน้มาเพยีงฝ่ายเดียว แต่คิดขึน้มาร่วมกัน 
3 ฝ่าย กลต. TIA และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียน จะแก้ไขก็ต้อง 3 ฝ่ายเหมือนกัน”

นายภูวนารถ กล่าวว่า แต่มีข้อหน่ึงที่ผู้
ลงทุนต้ังค�าถามมายังสมาคมค่อนข้างมาก 
ก็คือการเข้าถึงทีเ่ท่าเทยีม เพราะปัญหาทีพ่บ 
คือเรือ่งของระบบทีร่องรบั บางระบบเข้าไม่ได้ 
ทุก device จะเข้าได้เฉพาะ PC มือถือเข้า 
ไม่ได้ นักลงทนุทีไ่ม่มี PC ก็เท่ากับถูกรอนสิทธ ิ
เท่ากับไมได้รับความเท่าเทียม และท�าให้ไม่
สามารถได้รับรู้การเปิดเผยข้อมูลผ่านการ
ประชุมไปอีกด้วย จึงขอฝากทางตลาดหลัก
ทรพัย์ฯช่วยในเรือ่งการเข้าได้ทกุ device เพือ่
ให้เป็นความเท่าเทียม จึงควรให้ผู้ลงทุนเข้า
ได้ทั้ง PC มือถือ และแท็บเล็ต 

นอกจากน้ี ทางผู้ลงทุนมองว่าเป็นไปได้
หรือไม่ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กับทาง ETDA 
ที่จะมี investor ID ส�าหรับที่จะลงทะเบียน
ทุกบริษัทเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าบริษัท ก ต้อง
ลงทะเบียนด้วยโค้ดนึง บริษัท ข ก็ต้องลง
ทะเบียน อีกโค้ดนึง ถ้าคนหนึ่งถือหุ้นอยู่ 10 
บริษัท สามารถมี investor id ที่ลงทั้ง 10 
บริษัทได้หรือไม่ 

ดร.ชัยชนะ เสริมว่า เรื่องของ investor 
id นั้น ทาง ETDA ได้มีการพยายามผลักดัน 
ทางในส่วน ID ของบุคคลธรรมดาและ
นิติบคุคลโดยเฉพาะ โดยได้ไปคุยกับทางกรม
พฒันาธรุกิจการค้าว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร 
ถ้ามีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบ รวมทั้ง
เมือ่เป็นกรณขีองผูล้งทนุก็คงจะต้องน�าโจทย์
นี้ไปหารือกับทาง กลต. และทางตลาดด้วย 
ว่าจะตองมีความเฉพาะเจาะจงอย่างไร รวม
ถึงจะดีไซน์ให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสมกับ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างไร 
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ส่องลงทุนธุรกิจ-ตลาดหุ้นเมียนมาร์
เชื่อการรัฐประหารจะกระทบไม่มาก

นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย์ ประธาน
สภาธรุกิจไทย-เมียนมาร์ กล่าวในโอกาส
ได้รบัเชญิมาเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรม
ติดอาวุธทางปัญญา สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
ว่า การเกิดการรัฐประหารที่เมียนมาร์ 
ถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายมาก
ที่เกิดการรัฐประหารขึ้นครั้งน้ี จาก
เหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึน ทางนักธรุกิจไทยเอง

กังวลใจอะไรบ้าง หนึ่งคือในกรณีส�าหรับนักธุรกิจไทย หรือว่านัก
ธรุกิจทีอ่ยู่ในน้ัน กังวลว่าถ้าหากว่ามีการเปล่ียนแปลงกฎหมายการ
ลงทุน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ท�าอยู่ในนั้นยกเลิกหมด จะเป็นไปได้หรือ
ไม่ เพราะถ้าเป็นไปต้องส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนแน่นอน  

ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะเกิดในปี 2008 ประเทศเมียนมาร์อยู่ใน
ยุคของความมืดมนจริง ๆ แต่พอเปิดประเทศทุกอย่างมันสดใส
หมดแล้ว ในยุคของปี 2010 ได้มีการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้าน 
ตั้งแต่ infrastructure ต่าง ๆ ถนนหนทาง ไฟฟ้า การประปา มี
การเปิดให้มีการสร้างเขื่อนใหม่ ๆ เกิดขึ้นถึงสิบเขื่อน ซึ่งสร้าง
โดยนักลงทุนจีน แล้วก็มีการเปล่ียนแปลงเรื่องของกฎหมายการ
ลงทุน ให้เปิดกว้างมากขึ้น 

มีการเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา เม่ือวันที ่1 เมษายน 
ปี 2012 จากเดิม มีสองอัตราก็คือ 6.5 จ๊าด / 1 USD เป็น
อัตรา official rate แล้วอัตรา non-official rate หรือ black 
market rate อยู่ที่ประมาณ 600-700-800 ถึง หนึ่งพันกว่า 
ต่อ 1 USD 

ฉะนั้นลองคิดดูว่า ถ้าเราหอบเงิน 1 ล้าน USD เข้าไปลงทุน 
แล้วพอไปแลกเงินปุ๊บได้ 6.5 ล้านจ๊าด ในขณะที่ black market 
มันอยู่ที่ 600-700-800-900-1,000 ล้านจ๊าด แล้วท�าก�าไรเม่ือ
ไหร่ถึงจะได้คืน การลงทุนทางตรงของชาวต่างชาติ (FDI) จึง
ไม่เกิด แต่พอเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ทุกอย่างดูสดใส
ขึ้น เศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนแปลง มีการเปิดสนามบินใหม่ ย่างกุ้ง 
อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์พอร์ต มีการเปิดกว้างให้บรษัิทเอกชนทัว่ 
ๆ ไปสามารถน�าเข้ารถยนต์ได้ แล้วก็อนุญาตให้บรษัิทต่างชาติทีเ่ข้า
มาจดทะเบยีนในประเทศเมียนมาร์ ถ้าท�าธรุกิจเซอร์วิส สามารถที่
จะถือครองหุ้นได้ 100%  

ขณะทีป่ระเทศจีนเหน็ว่าเมียนมาร์คือประตูทางออกสู่ตะวันตก
ของจีน เพราะสามารถออกทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียได้ง่ายกว่า 
และใกล้กว่าฝ่ังแปซฟิิก จีนจึงเข้ามาลงทนุในเมียนมาร์ โดยทีมี่การ
ลงทุนอีกเยอะแยะไปหมด รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงด้วย 

ส�าหรับการลงทุนที่น่าสนใจในเมียนมาร์ การลงทุนทาง
อ้อมก็คือตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งน้อยคนนักจะรู้เพราะเป็น
ตลาดเกิดใหม่มาก วันที่ 9 ธันวาคม 2015 เป็นวันที่ท�า
พิธีเปิดตลาดหลักทรัพย ์โดยใช้ดัชนี YSX หรือ Young 
grown stock exchange 

จากนั้นในวันที่ 15 มีนาคม 2016 มีการเทรดหุ้นตัวแรก 
คือ หุ้น FMI เจ้าของเป็นคนเมียนมาร์ที่เคยอยู่ในไทย ซึ่ง
ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์เมียนมาร์มีหุ้น 6 ตัว หุ้นยังมีราคา
ถูกมาก อย่าง FMI ราคาหุ้นละ 9,500 จ๊าด ก็ประมาณร้อย
กว่าบาท แล้วยังมหีุน้ MTSH หรอืว่าหุน้นิคมอุตสาหกรรม
ติละวา มีหุ้นแบงก์ คือ Myanmar Commercial Bank 
(MCB) กับหุน้ FPB อกีตัวคือหุน้ EFR (Ever follow River) 
แล้วก็มหีุ้น TMH ก็คือ Telecom Myanmar หุ้นแต่ละตัว
ยังเป็นแค่หลักพันจ๊าด มีหุ้นตัวเดียวที่ 22,000 จ๊าด ก็คือ
หุ้นแบงก์ FPB 

ซึ่งราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมียนมาร์ตอนน้ีถือว่าถูก
เพราะหุ้นมีน้อย และการซื้อขายหุ้นในประเทศเมียนมาร์ 
สามารถซื้อหน่ึงหุ้นก็ได้ แล้วยังเปิดกว้างให้นักลงทุนจาก
ต่างประเทศ สามารถเข้าไปเปิดบัญชีได้ด้วย 

และการลงทุนในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราเป็นอีกตัว
ที่น่าสนใจ เพราะก่อนรัฐประหารอยู่ที่ 1,350 จ๊าด/1 USD 
แต่หลังจากรัฐประหารตกไปที่ 1,440 จ๊าด / 1 USD หาก
เข้าไปลงทุนซื้อไว้ แล้ววันหน่ึงพอเมียนมาร์สงบ ทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว แล้วก็การลงทุน หรือการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น หุ้นพวกน้ีจะขยับขึ้น ก็จะได้สามต่อ หน่ึงได้จาก
อัตราแลกเปล่ียน สองได้จาก dividend ของหุ้น สามได้
จากราคาหุ้นที่สูงขึ้น 

ส�าหรับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ยังคิดว่าไม่
กระทบ หรือถ้าจะกระทบ กระทบไม่มาก เพราะคงไม่มีใคร
ออกมาบอกว่า วันน้ีเกิดรฐัประหาร จะไม่กินข้าว เป็นไปไม่ได้ 
การหยุดกินหยุดใช้มันเป็นไปไม่ได้ การปิดด่าน ที่เกิดขึ้นก็
แค่ 4 ชัว่โมง แล้วท้ายทีสุ่ดก็อนุญาตให้เอาสินค้าไทยเข้าไป
ส่งได้เหมอืนเดิม ดังน้ันการค้า ยังไงก็ต้องเกิด อย่าไปคิดถึง
กับขั้นว่าถอย หรือว่าหยุด 

สุดท้ายมุมมองเก่ียวกับ FDI ที่จะลงทุนในระยะยาว 
คิดว่าตอนน้ีเป็นเวลาที่ถูกต้อง หน่ึงคือ การซ้ือที่ดินใน
ย่างกุ้ง วันน้ีราคาตก ทัง้จากสภาวะเศรษฐกิจ จากโควิด จาก
รฐัประหาร ฉะน้ันจึงเป็นช่วงจังหวะทีน่่าสนใจ และการทีเ่รา
จะขออนุญาตต่างๆน่าจะสะดวกขึน้ ซึง่ทีดิ่นในประเทศแถบน้ี 
มีประเทศไทยที่เดียวที่เป็น ฟรีโฮลด์ ไปเวียดนามก็ไม่มี ฟรี
โฮลด์ เป็น Long list ทัง้หมด เมยีนมาร์ก็ Long list แต่ดีกว่า 
เวียดนาม เพราะให้ 50 ปี + 10 +10 เท่ากับได้ถึง 70 ปี  
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นายอิสรนิทร์ ภทัรมัย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
สายการลงทนุ บรษิทั Kerry Express ประเทศไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ได้กล่าวในฐานะเป็นวิทยากรให้กับ
กิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 ของสมา
คม่งเสริมผู้ลงทุนไทย เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2564 ว่า ธุรกิจขนส่ง และ logistic ก้าวเข้ามาสู ่
ชีวิตประจ�าวันของคนเราน้ัน สืบเน่ืองจากการ
ซื้อ-ขายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งหลังจากที่ซื้อสินค้า
เหล่าน้ันแล้ว การที่จะได้รับสินค้าอย่างทันเวลา 
รวดเร็ว ของไม่บุบสลาย และได้อย่างถูกต้องครบ
ถ้วน รวมทั้งยังมีบริการเสริมต่าง ๆ เช่น สามารถ
ติดตามสถานะการจัดส่งได้ สามารถจ่ายเงินปลาย
ทางได้ จึงท�าให้มีผู้ให้บริการธุรกิจขนส่งเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของผู้คนมากขึ้น 
และปัจจุบันมีอยู่หลายราย

บริษัท Kerry Express ประเทศไทยจ�ากัด 
(มหาชน) ถือได้ว่าเป็นน้องใหม่ ทีเ่พิง่เข้าจดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่แล้ว 24 ธันวาคม 
2563 โดยเป็นกิจการที่อยู่ ใน Kerry Group ซึ่ง
เป็นกลุ่มธุรกิจในฮ่องกง ที่เป็น Kerry Logistic 
Network คือให้บรกิารด้านขนส่งและ Logistic เข้า
มาตั้งธุรกิจจัดส่งพัสดุในประเทศไทย เมื่อปี 2006 
หรือประมาณ 15 ปีที่แล้ว มีการให้บริการลูกค้า
หลายราย ซึ่งช่วงแรกการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ยัง 
ไม่มาก การให้บรกิารในขณะน้ันจึงเป็นรปูแบบของ 

รู้จัก Kerry Express ประเทศไทย
ธุรกิจที่มาแรงในยุค New normal

ธุรกิจส่งถึงธุรกิจ คือจากผู้ผลิต ส่งไปหา supply  
chain ของตัวเอง จากโรงงานไปทีร้่านไปทีส่าขา หรอื 
ส่งไปส่งกลับ โดยได้ให้บรกิารลูกค้ากลุ่มน้ีมาตลอด 
ประกอบกับในขณะน้ันไทยยังไม่มีความต้องการ 
ในการส่ังสินค้าออนไลน์มากนัก e-commerce, 
social commerce, social media ต่าง ๆ  ยังไม่ได ้
บูม ยังไม่ได้มี smartphone ใช้เหมือนขณะนี้ 

ต่อมาเม่ือ e-commerce และ smartphone 
application ต่าง ๆ มีการนิยมใช้กันมากขึ้นทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย Kerry Express เห็นว่า
ธุรกิจนี้น่าจะเติบโตได้ในประเทศไทย เช่นเดียวกับ
ที่โตมาแล้วในประเทศอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา 
หรือในประเทศแถบเอเชีย อย่างจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน สิงคโปร์ จึงหันมารุกธุรกิจที่ปลายทางเป็น 
consumer หรือว่าผู้บริโภคปลายทางมากขึ้น ทั้ง
เรื่องการจัดส่งให้กับผู้ค้าที่เป็น SME ไปถึงลูกค้า
ปลายทางที่ต้องการที่จะได้สินค้าที่สั่งอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา หรือว่าเป็นลูกค้าที่สั่งผ่าน e-commerce 
platform หรือสั่งผ่าน TV Direct หรือผู้ขายตรง
ต่าง ๆ จึงท�าให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับอุตสาหกรรม 
e-commerce ในไทย  

จะเห็นได้ว่า ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการ
เติบโตของเราคือ 3 หลัก คือมากกว่า 100% ขึน้ไป 
จากแรกเริม่ทีส่่งพสัดุวันละไม่ก่ีชิน้ ในปัจจุบนั ข้อมูล  
ณ ปีที่แล้ว พบว่าอยู่ที่ประมาณ 1,200,000 ชิ้น 
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ต่อวัน ขณะที่ network จากที่มีไม่กี่แห่ง ได้มีการขยาย จนกระทั่งมีหน้า
ร้าน มีจุดให้บริการรับส่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ 15,000 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 
77 จังหวัด และยังมีเน็ตเวิร์คกับพันธมิตรค้าปลีก ทั้ง Family mart, 
B2S, Office mate หรือในสถานีบริการน�้ามัน อย่างปตท., เชลล ์รวม
ทั้งยังไปต้ังจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุในร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็นร้าน
กาแฟ ร้านขายของช�า ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ ที่อยู่ในชุมชน ซึ่ง
ถือเป็นส่วนหนึ่งใน 15,000 แห่ง 

นอกจากน้ีแล้วยังมีจุดคัดแยกพัสดุและจัดส่งพัสดุ ซึ่งมีทั้งหมด 9 
แห่งทั่วประเทศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีประมาณ 5 แห่ง ในต่าง
จังหวัดอีก 4 แห่ง และมีศูนย์กระจายสินค้า หรือ distribution center 
เรียกย่อ ๆ ว่า DC มากกว่า 1,200 แห่ง รวมทั้งมีรถที่ใช้จัดส่งพัสดุทั้ง
รถสี่ล้อ รถหกล้อ รถจักรยานยนต์ มากกว่า 25,000 คัน

และเพื่อการเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม ในแง่ของคุณภาพในการให้
บรกิาร Kerry Express เน้นย�า้ถึงการให้บรกิารอย่างมคุีณภาพ ให้มีความ 
สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้า คู่ค้าได้ทุกรูปแบบ 
โดยมุ่งที่จะให้บริการในลักษณะที่เป็นการส่งวันน้ีถึงในวันรุ่งข้ึน ซ่ึง
ครอบคลุม 99.9% ทั่วประเทศ โดยพัสดุสามารถส่งตรงถึงทันเวลา
ได้ 99% และมีอัตราการตกีลับไม่ถึง 1.5% ซึง่ถ้าเทยีบกับสแตนดาร์ด 
หรอืมาตรฐานในอตุสาหกรรมเอง ถือได้ว่าคุณภาพอยู่ในระดับชัน้น�าของ
อุตสาหกรรมน้ี ซึ่งในส่วนของบริการเสริม การให้บริการเรียกเก็บเงิน
ปลายทาง ท�าให้มีเงินหมุนเวียนผ่านบริษัท ก่อนที่จะไปให้ผู้ขายถึงเฉลี่ย 
6,500 ล้านบาทต่อเดือน สะท้อนว่าลูกค้า ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ให้ความ
ไว้วางใจกับ Kerry Express 

ส�าหรับความแตกต่าง ระหว่าง Kerry กับ Grab กับ Lineman คือ
ด�าเนนิธุรกจิคล้าย ๆ  กัน แต่อยู่บนโมเดลที่ต่างกัน อย่างของ Grab ของ 
Lineman ของ Lalamove ส่วนใหญ่จะเป็น point to point delivery 
หรอืว่า direct delivery คือส่งตรงจากจุดหน่ึงไปถึงจุดหน่ึง โดยใช้บคุคล 
คนเดียว ก็คือ on demand ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการส่งอาหาร 
โดยเฉพาะยุคโควิดคนส่วนใหญ่จะเข้าแอปฯ แล้วส่ังอาหาร ก็จะได้อาหาร 
อย่างทันท่วงทีในเวลาไม่ถึงชั่วโมง พวกน้ีมักจะเป็น point to point 
เป็นหลัก

ในส่วนผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทย หรือ
เป็น Kerry express เอง หรือว่าเป็นผู้ให้บริการรายอื่น จะอยู่บนโมเดล
ที่เรียกว่า hub and spoke model คือไม่ได้เป็นการจดัส่งจากมือของผู้
ส่งไปถึงมือของผู้รับโดยตรง แต่จะผ่านหลาย ๆ  มือ จะผ่านสิ่งที่เรียกว่า
เป็น Hub คือเป็นศูนย์กลาง ต้องน�าพัสดุเข้าไปรวมกันก่อน แล้วค่อยไป
แยกไปที่ node ต่าง ๆ ที่เรียกเป็น spoke จึงเป็นที่มาค�าว่า Hub and 
Spoke model 

โมเดลน้ีส่ิงส�าคัญคือมีความยืดหยุ่นสูง มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า โดยทีใ่นหน่วยของการจัดการ logistic ก็จะมโีมเดลในการทีจ่ะท�า  
optimization เพื่อสามารถที่จะค�านวณระยะทาง ค�านวณต้นทุนที่ 
สามารถตอบโจทย์ของผู้ส่ง และผู้รับได้ ซึ่งเมื่อมี volume มากขึ้นจะ
เกิดการประหยัดต่อขนาด สามารถท�าให้ต้นทุนลดลงได้ และราคาที่จ่าย
ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคก็สามารถที่จะลดลงได้เช่นกัน

ซึ่ง Hub and Spoke นี้ ในแง่ของกลยุทธ์เรื่อง entry barrier เป็น

ส่วนส�าคัญมากในการทีจ่ะป้องกันไม่ให้ผูเ้ล่นรายใหม่ ๆ  เข้ามาแข่งขนั ซึง่
จะเป็นโดยธรรมชาติ คือเป็น natural entry barrier เนื่องจากธุรกิจนี้
จ�าเป็นต้องมโีครงข่ายในการทีจ่ะจัดส่งได้อย่างทัว่ถึง ดังน้ันผูเ้ล่นรายใหม่ 
ๆ ทีจ่ะเข้ามาจึงต้องใช้เวลา ใช้เงิน ใช้ความพยายามในการทีจ่ะสร้างโครง
ข่ายจ�านวนมาก ซึ่งนี้คือความแตกต่างจาก point to point delivery 

ส�าหรับกรณีผลกระทบของโควิด จะมีทั้งส่วนที่เป็นบวก และเป็นลบ 
ต่อการจัดส่งพัสดุด่วน โดยส่วนที่เป็นบวก ทุกคนอยู่บ้านมากขึ้น New 
normal behavior ท�าให้คนซือ้ของออนไลน์มากขึน้ ก็ท�าให้มคีวามต้องการ 
ในการจัดส่งพัสดุด่วนมากขึ้นเช่นกัน ในส่วนที่เป็นลบ เมื่อเศรษฐกิจลด
ลง การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภคก็ลดลงด้วย ไม่ว่าจะเป็น offline หรอื 
online แม้ว่าออนไลน์จะมีผลน้อยกว่า แต่สุดท้ายแล้วก�าลังซื้อของคน 
ยังคงเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมที่จะส่ังซื้อ รวมทั้งการจัดส่งสินค้าว่ามี
มากน้อยแค่ไหน โดยมีการคาดการณ์ว่า C to C น่าจะโตประมาณ 19%  
เท่ากับ B to C แต่ว่า B to B ยังมีความไม่แน่นอนสูง ในเรื่องของภาค
การผลิตขนาดใหญ่ ฉะนั้นก็อาจจะโตช้ากว่า อยู่ที่ 3-4% เท่านั้น 

และเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆจะเห็นได้ว่า ไทยยังท�าธุรกรรมผ่าน
ออนไลน์น้อยมาก แค่ 3.7% ในขณะที่ของจีน 27.5% ท�าผ่านออนไลน์ 
คือถ้าไปประเทศจีนจะเห็นว่าเขาแทบไม่ได้จับเงินสดกันเลย ทุกอย่าง
อยู่บนสมาร์ทโฟนทั้งหมด ญี่ปุ่น 9% อังกฤษ 18 อเมริกา 15% เกาหลี 
26.7% ซึ่งไทย แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ต�่า แต่ว่าพัฒนาเทรนด์แล้ว ก็ต้อง
ไปตามประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วแน่นอน 

ส�าหรบัปัจจัยความเส่ียง และความท้าทายทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจน้ี จุด
ส�าคัญคือความสามารถในการที่จะรักษาคุณภาพ ซึ่งคุณภาพจะมาจาก
พนักงานนั่นเอง เราจึงต้องมีการดูแลรักษา มีการเทรน มีการพัฒนา มี
การเอาใจใส่ ให้นึกถึงลูกค้า ให้มีจิตใจเสพติดการให้บริการ คือจะต้องมี
การให้บรกิารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึง่อตุสาหกรรมน้ี เป็นอตุสาหกรรม
ที่เติบโต รวดเร็ว จึงมีไดนามิคค่อนข้างเยอะในการที่จะแย่งตัวคน หรือ
ว่าจะลาออกไปท�างานกับคู่แข่ง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสี่ยง จึงต้องมี
โปรแกรมเรือ่งของการ retrain พนักงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
มีแรงจูงใจ มีการพัฒนาอาชีพ หรือ career path ให้เขา แล้วก็สร้าง 
environment สร้างวัฒนธรรมให้เอือ้ต่อการพฒันาในสายอาชพี ถือเป็น
ส่วนส�าคัญในเรื่องบุคลากร

อีกส่วนหน่ึงเป็นเรื่องของต้นทุน ที่ไม่ได้คงที่ แต่มีความเคล่ือนไหว
ได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต�่า ถ้ามีการประกาศขึ้นก็จะมีผล
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จ่ายค่าตอบแทนทีค่่อนข้างสูงกว่าค่าแรงขัน้ต�า่ 
อยู่แล้วจึงอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมาก และในส่วนของค่าเช่า ซึง่ขึน้อยู่กับ 
สภาวะทางเศรษฐกิจ ราคาที่ดิน ราคาอสังหาริมทรัพย์ และสุดท้ายจะ
เก่ียวข้องกับรถ หรอืยานพาหนะทีใ่ช้ในการจัดส่ง เรือ่งของค่าน�า้มนั ทีมี่ขึน้ 
มีลง ทั้งหมดถือว่าเป็นความเส่ียงที่ส�าคัญของผู้เล่นในอุตสาหกรรม
โดยทั่วไป

ส่วนในเรื่องของการแข่งขัน Kerry จะให้บริการในราคาที่เหมาะสม 
แต่ไม่ได้ถูกจนเกินไป เพราะเราไม่เคยขาดทุน ไม่ได้มีความต้องการที ่
จะเข้าไปแข่งจนขาดทุน แต่จะเน้นในการสร้างบริการที่แตกต่าง ให้
บริการที่มีคุณภาพดี ให้มีบริการเสริม ให้ลูกค้ามั่นใจ ไม่ได้เน้นแข่งขัน
ทางด้านราคา 
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อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 32 ประจ�าปี 2564
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เปิดหลักสูตร อบรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ รุน่

ที่ 32 ประจ�าปี 2564 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 3/2564 : 
“เมียนมาร์ : ความท้าทายของนักลงทุนไทย”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่3/2564 
ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal 
ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ 
– ประธาน สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ด�าเนินรายการโดย คุณศุนันทวดี อุทาโย มาแบ่ง
ปันความรู้ ในหัวข้อ “เมียนมาร์ : ความท้าทายของนักลงทุน
ไทย” เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 
น. ที่ผ่านมา
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2564 : 
“การเงินของกิจการ:ดูอย่างไร ก่อนตัดสินใจลงทุน?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วม
กิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams 
ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก ดร.นที  
นาคธนสุกาญจน์–วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “การเงินของกิจการ:ดูอย่างไร ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน?” เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

สม าชิ ก ชม รม
อาสาพิทักษ์สิทธิผู ้
ถือหุ ้น สมาคมส่ง
เสริมผู ้ลงทุนไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมติด
อา วุธทางป ัญญา 
ครั้งที่ 5/2564 ผ่าน

ช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ 
Virtual Seminar เวลา 14.00-15.00 น. ได้รับเกียรติจาก คุณ
ลลิดา อ�ารุงสกุลรัฐ – ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายส่ือสารและ
บริการผู้ลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ เวลา 15.00-16.00 น. ได้รับเกียรติจาก 
คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ – ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด
ผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน และกลุ่มงานการตลาดดิจิทัลและช่อง
ทางการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาแบ่งปัน
ความรู้ ในหัวข้อ “ติดอาวุธทางปัญญา – ในโลกออนไลน์” 
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 5/2564 : 
“ติดอาวุธทางปัญญา – ในโลกออนไลน์”
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เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 3/2564 : 
“Board Diversity ความหลากหลายของกรรมการ ความ
หวังของผู้ถือหุ้น”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ 
ครั้งที่ 3/2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ 
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก คุณกุล
เวช เจนวัฒนวิทย์ – กรรมการผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ 
“ Board Diversity ความหลากหลายของกรรมการ ความ
หวังของผู้ถือหุ้น” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมา

เตรียมความพร้อมพี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2564 : 
“มองหน้า แลหลัง :7 ปี ผ่านไป บ้านเมืองสะอาด ข้ึนไหม ?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ  
ครั้งที่ 2/2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ 
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ 
นิมิตรมงคล–เลขาธกิาร องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) 
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “มองหน้า แลหลัง : 7 ปี ผ่านไป 
บ้านเมืองสะอาด ขึ้นไหม?” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2564 : 
“เทคนิคการบันทึกรายงานการประชุม แบบไร้เทียมทาน”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า

ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านช่องทาง 
Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับ
เกียรติจาก คุณวันชยั เลิศศรจีตุพร – ทีป่รกึษา ชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการบันทึก
รายงานการประชุม แบบไร้เทียมทาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา
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สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

สินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งด้วยความที่มีประเด็นผล 
ตอบแทนเป็นที่น่าเย้ายวนใจ ท�าให้มีผู้ลงทุนให้ความสนใจกันไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณ ี
ผลตอบแทนของบิทคอยน์ (Bitcoin) หรือสกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ
ปี 2008 ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และถือเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกของโลก ที่ถูกเรียกว่า คริปโต
เคอเรนซ ี(cryptocurrency)

ด้วยความทีบ่ทิคอยน์มสีีสันของความหวือหวาอย่างมากในเรือ่งของอตัราแลกเปล่ียนและผล
ตอบแทนในการลงทนุ จึงท�าให้ต่อมามกีารพฒันาในเรือ่งของสินทรพัย์ดิจิทลัตามมามากมาย ใน
ขณะเดียวกันกับความสนใจลงทุนของผู้คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศก็พยายามที่
จะมีกฎเกณฑ์ มีกฎหมายในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย 

โดยปัจจุบันไทยมพีระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่มีผล
บังคับใช้แล้ว

และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในขณะน้ีส�าหรับการดูแล ก�ากับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เข้ามาระดมทุน

อย่างล่าสุด ก.ล.ต. ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ก�ากับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่
อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย ์ (real estate-backed ICO) ให้เทียบเคียง
ได้กับกรณีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ (REITs) เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน จะเริ่มมีผลใช้
บังคับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�ากับดูแล real estate-backed ICO ที่ต้องการยกระดับการก�ากับ
ดแูลการเสนอขายโทเคนดจิทิัล และให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมนัน้เปน็เรื่องที่
ดีในเรื่องของการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เช่นดียวกับทีก่่อนหน้าน้ี ก็ได้มีการก�าหนดให้ผู้จดัการเงินทนุสินทรพัย์ดิจทัิล และทีป่รกึษา
สินทรพัย์ดิจทิลั ซึง่ท�าธรุกิจดังกล่าวมาต้ังแต่ก่อนวันที ่27 พ.ย. 63 ซึง่เป็นวันทีป่ระกาศกระทรวง
การคลงัมีผลบังคบัใช้ หากยงัต้องการท�าธุรกจิต่อไปจะต้องมายืน่ค�าขอรับใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. 
แต่ส�าหรับธุรกิจที่เริ่มหลังจากวันที่ 27 พ.ย. 63 นั้นไม่มีข้อยกเว้น ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึง
จะท�าธุรกิจได้

น่ันหมายความว่า ในส่วนที่ ก.ล.ต.สามารถก�ากับดูแลได้ ก็ได้มีการก�าหนดเกณฑ์ต่างๆ 
ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการพัฒนาของสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นเอง

ส่วนในด้านของคริปโตเคอร์เรนซี ที่เป็นการลงทุนเก็งก�าไรในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไม่ได้อยู่
ในการก�ากับของ ก.ล.ต. แต่ว่าเป็นการลงทนุทีมี่ความเส่ียงสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงทีผ่่านมาน้ี
มีความผันผวนสูงมาก สิ่งที่ ก.ล.ต. ท�าก็คือการออกข้อควรระวังมาเป็นระยะๆ นั่นเอง

ด้วยเหตุน้ี ในด้านของผูล้งทนุเอง การศึกษาข้อมลูให้มากเพยีงพอทีจ่ะเข้าใจเก่ียวกับสินทรพัย์
ดิจิทัล จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จ�าเป็นอย่างยิ่งหากสนใจจะลงทุน เพราะการคุ้มครองที่ดีที่สุดต้อง
เริ่มจากการคุ้มครองตนเองก่อน 

ทีส่�าคัญ ย่ิงส�าหรบักรณกีารลงทนุในครปิโตเคอร์เรนซ ีย่ิงจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจลักษณะความ
เส่ียงและผลตอบแทน และอย่าหลงเชือ่ค�าโฆษณาทีช่กัชวนลงทนุโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทน
สูง เพราะในความเป็นจริงคริปโตเคอร์เรนซี ยังมีประเด็นความเส่ียงในเรื่องของการมีปัจจัย 
พื้นฐานรองรับ จึงยังท�าให้มีลักษณะของการลงทุนที่เป็นเพียงการเก็งก�าไรเป็นหลักเท่านั้น

ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษา ท�าความเข้าใจ มีข้อมูลให้มากเพียงพอ และที่ส�าคัญประเมินการ
รับความเสี่ยงในการลงทุนของตนเองให้ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 

สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องรู้ก่อนจะลงทุน
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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