
KPMG ได้จัดการเสวนาระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ “Shareholders’ Questions 2010” 

ซ่ึงก็เป็นหัวข้อท่ีสอดคล้องกับฤดูกาลการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสนใจ โดยการเสวนาน้ีได้รับการตอบรับเป็น 

อย่างดี จากผู้เข้าร่วมการเสวนาท้ังส้ิน 28 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 

ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน ซ่ึงสามารถนำแนวปฏิบัติดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 

ในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรต่อไป ส่วนสำคัญและประเด็นร้อนๆ ท่ีได้จากการร่วมเสวนาคร้ังน้ี 

และอยากนำมาฝากทุกท่าน สรุปได้ดังน้ีครับ

Audit

เล่าสู่กันฟังจากการเสวนาระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังท่ี 5 และ 6

ในอดีต คำถามของผู้ถือหุ้นไทยอาจจะ

แตกต่างจากผู้ถือหุ้นประเทศอ่ืนๆ ซ่ึง

มักจะไม่เก่ียวข้องกับผลการดำเนินงาน

ของบริษัทซักเท่าไร แต่ในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในข้อมูลบริษัท

และงบการเงินมากข้ึน ทำให้การประชุม

ในปัจจุบันมีคำถามในเชิงวิเคราะห์และลึก

มากกว่าแต่ก่อนท่ีแสดงถึงความเข้าใจ

ในการดำเนินงานและข้อมูลงบการเงิน

ของบริษัทมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี

ในการประชุมบางบริษัทผู้ถือหุ้นยัง

สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารถึง

วิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนว่าทำอย่างไร ซ่ึงเราคงต้อง

เตรียมพร้อมกันไว้นะครับ

แนวทางท่ีต้องคำนึงถึงในการ 

ตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

คือ “Think Common sense and 

Speak Common sense” การตอบ

คำถามท่ีตรงประเด็น และเฉพาะ

เท่าท่ีถามเท่าน้ัน  เพราะการตอบ

มากเกินไปอาจจะหลงประเด็น หรือ

ไปสะกิดต่อมข้ีสงสัย จนทำให้ผู้ถือหุ้น

เกิดคำถามมากกว่าเดิมได้นะครับ 

นับได้ว่าการอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ในเวลา

อันรวดเร็วน้ันนับเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย

เลยทีเดียว “แบบ 56-1” จะเป็นเคร่ือง

มือช้ันดีท่ีจะช่วยให้เราสามารถตอบ

คำถามได้อย่างชัดเจนมีความเหมาะสม

ไม่มากไปและไม่น้อยไปครับ เรียกได้ว่า

หากไม่หลุดไปจาก “แบบ 56-1” ก็ผ่าน

ฉลุย เพราะฉะน้ันอย่าลืมอ่านทวนอีก

รอบก่อนเข้าประชุม

หัวข้อท่ีน่าสนใจถัดมาในการเสวนาน้ี

คือ คำถามสุดฮิตหรือประเด็นร้อน
ท่ีมักพบในการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมี

ความหลากหลายตามแต่อุตสาหกรรม

กันไป แต่ก็ยังมีประเด็นคำถามท่ี

คล้ายคลึงกัน ดังน้ี

1. ผลประกอบการและเงินปันผลโดย

 เฉพาะเม่ือกรณีกำไรหรือเงินปันผล 

 ลดลงมักจะมีคำถามตามมาเสมอ  

 แต่ถ้าท่ีไหนกำไรดีและเงินปันผลดี

 อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ

 

2. ผู้ถือหุ้นอาจจะมีการเปรียบเทียบ

	 ราคาหุ้นกับบริษัทในอุตสาหกรรม	

	 เดียวกัน	หรือเปรียบเทียบกับ SET  

 Index ว่าทำไมดัชนีปรับตัวข้ึนไปสูง 

 มากแล้ว ทำไมราคาหุ้นเราถึงไม่มี

 ความเคล่ือนไหว



3. แผนการดำเนินการในอนาคตมักจะ

 เป็นอีกเร่ืองท่ีถูกถาม ซ่ึงในเร่ืองน้ี

 ก็อาจจะต้องมีการตอบแบบระมัด

 ระวัง มิฉะน้ันอาจจะเป็นประเด็น

 ร้อนและถูก กลต. เพ่งเลงว่ามีการ

 ช้ีนำได้นะครับ 

4. เร่ืองของค่าตอบแทนกรรมการและ	

	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีว่า

 ขึ้นมากน้อยแค่ไหนมักจะเป็น

 คำถามท่ีพ่วงท้ายมาเสมอ ในส่วนน้ี

 มีคำตอบท่ีเป็นข้อคิดโดนใจจาก

 ผู้เข้าร่วมเสวนาท่านหน่ึงว่า “อย่า

 ไปมองท่ีราคาอย่างเดียว ให้มองถึง

 คุณภาพของงานประกอบด้วยดีกว่า  

 เพราะว่าเขาเหล่าน้ีแหละท่ีเป็นผู้

 ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น”  

 พอฟังจบ ผมย้ิมแก้มปริไปอีก

 หลายวันเลยทีเดียวครับ

5. กระแสของ	CSR	และส่ิงแวดล้อม

 ก็กำลังมาแรง คำถามที่มักจะพบ 

 ได้แก่ ความคืบหน้าของการดำเนิน

 งานเก่ียวกับ CSR ว่าไปถึงไหนแล้ว  

 บางท่ีถึงขนาดท่ีว่าผู้ถือหุ้นมีความ

 ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ CSR  

 ของบริษัทเลยนะครับ แต่ก็ไม่ควร

 เน้นในเร่ืองน้ีจนมากเกินไปเพราะ

 ผู้ถือหุ้นบางคนพอเห็นค่าใช้จ่ายใน 

 เร่ือง CSR แล้วอาจจะตกใจและ

 สรุปว่าบริษัทเป็นองค์กรเพ่ือการ

 กุศลไปโดยปริยาย

เอาล่ะครับเม่ือเราทราบแนวทางเช่นน้ี

แล้วก็คงสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อม

ในการตอบคำถามได้ไม่ยากแล้วนะครับ

ประเด็นท่ีน่าสนใจสุดท้ายจากการเสวนา

ก็คือเร่ืองของบรรษัทภิบาล (CG) มี

หน่ึงคำถามระดับพระกาฬในท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นว่า ความเป็นอิสระของกรรมการ

อิสระน้ันรู้ได้อย่างไรว่าอิสระจริงๆ เน่ือง

จากน่ังเป็นกรรมการอยู่หลายท่ี จะตอบ

คำถามน้ีทีถึงขนาดต้องกางตำราในท่ี

ประชุมเลยทีเดียว ในความเป็นจริงของ

ชีวิตน้ัน คงต้องยอมรับว่าความอิสระ

และยุติธรรม 100% น้ันคงเป็นไปได้

ยาก ก็คงต้องเข้าทำนองท่ีว่า “ไม่ผิด

กฏหมาย ไม่ผิดศีลธรรม” ซ่ึงนิยามของ 

“กรรมการอิสระ” ได้มีข้อกำหนดเป็น

กฎหมายไว้แล้วนะครับ โดยหาก

กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

ยึดหลักดังกล่าวก็จะสามารถคงความ

เป็นอิสระจากบริษัทได้ และท่ีสำคัญ

ท่ีสุดก็คือต้องตอบตนเองได้อย่างม่ันใจ

ว่า ในการตัดสินใจใดๆ ของตนเองน้ัน

ต้องยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทเป็นท่ีต้ัง น่ันแหละครับคือ

กรรมการอิสระตัวจริง

 

ท่ีเล่าให้ท่านฟังท้ังหมดน้ีก็คือบาง

ประเด็นท่ีเก็บตกมาจากการเสวนา

และขอขอบคุณทุกๆ ท่านท่ีได้ร่วม

แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ท่ีผมขอบอกว่ามีรสชาติ

มาก ถ้าเปรียบเทียบกับการดูหนังก็

เหมือนดูหนังท่ีกำลังสนุกและยังไม่

อยากให้จบลง ขอฝากซักนิดนะครับ

ว่าส่ิงท่ีอาจคำนึงถึงในการประชุม

ผู้ถือหุ้นคือ “เราไม่สามารถคาดเดา

คำถามได้ แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

และดีท่ีสุดเสมอ” สุดท้ายน้ีถ้าท่านไม่

อยากพลาดโอกาสเร่ืองราวดีๆ ในการ

เสวนาเช่นน้ี ผมขอเชิญทุกท่านล่วงหน้า 

ณ ท่ีน้ีเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน

โอกาสหน้าครับ
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