โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

ก้าวสู่การเป็นนักลงทุน
สัมพันธ์มืออาชีพ
(Professional IR)

ปั จจุบนั อาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อ IR (Investor Relations) ดูจะเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น จากผลการส�ำรวจและรวบรวมรายชื่อ
นักลงทุนสัมพันธ์ ในตลาดทุนไทยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2015 พบสถิติที่น่าสนใจคือ ข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังในตลาดหลั
้
กทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึง่ มีบริ ษัทที่มีผ้ รู ับผิดชอบงาน IR แล้ วถึง 85%
(จากการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบียนทังหมด
้
521 บริ ษัท) แสดงให้ เห็นถึงการให้ ความส�ำคัญในงาน IR ของบริ ษัทจดทะเบียน
ที่มีเพิ่มมากขึ ้น  และงาน IR นี ้นับเป็ นความรู้ ข้ามศาสตร์ อีกแขนงหนึ่งที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของ
งาน IR โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริ หารร่ วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยจัดให้ มี
หลักสูตร IR Professional Certification Program รุ่ นที่ 4 ขึ ้นระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ทังนี
้ ้ เพือ่
พัฒนาการด�ำเนินงานด้ านนี ้อย่างต่อเนือ่ ง และสร้ าง IR ให้ มคี วามเป็ นมืออาชีพ ซึง่ จะเป็ นส่วนส�ำคัญในสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั องค์กรและ
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย

จากหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารตามมาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้
กรรมการและผู้บริ หารต้ องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ ้นเนื่องจากการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไป  โดยแสดงข้ อความที่เป็ นเท็จในสาระส�ำคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสาระส�ำคัญ
ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอืน่ ใด ทีต่ ้ องเปิ ดเผยตามมาตรา 56
ท�ำให้ ก่อเกิดหน่วยงาน IR ขึ ้นมา การเป็ น IR จ�ำเป็ นต้ องรู้จกั บริ ษัทหรื อองค์กรเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะทิศทางขององค์กร (Strategic
Direction) คือ รู้ยทุ ธศาสตร์ ที่จะเดินไปข้ างหน้ า ซึง่ แปลว่า IR จะต้ องมีความเข้ าใจในคุณค่าขององค์กรเพื่อน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดโครงสร้ าง
ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมและมีอนาคต นอกจากนี ้ การมีความรู้เรื่ องการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ (Stock Valuation) และการมีความ
ตระหนักทางด้ านความเสี่ยง (Risk Awareness) จะช่วยสนับสนุนให้ IR สามารถสร้ างให้ เกิดมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ ้นแก่กิจการได้ (Corporate
Value Creation)
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หลายคนอาจจะรู้ จกั กับ IR กันแล้ วว่าเป็ นผู้มีหน้ าที่สื่อสารเรื่ องราวต่าง ๆ ของบริ ษัทที่นกั ลงทุนจ�ำเป็ นต้ องใช้ ในการตัดสินใจ
ลงทุนเช่น ผลการด�ำเนินงาน สถานะทางการเงิน วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล และ CSR โดยการสื่อสาร
ดังกล่าวจะเป็ นลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) กับนักลงทุน กล่าวคือ IR จะรับเอาข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากนักลงทุนไปรายงานต่อผู้บริ หารและกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้ นกั ลงทุนเกิดความเข้ าใจและความเชื่อมัน่ ในการลงทุนกับบริ ษัท
โดยนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็ นนักลงทุนต่างชาติ ซึง่ ก็ท�ำให้ IR ของหลายบริ ษัทมีโอกาสได้ เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ หรื อปี ๆ หนึง่ อาจ
ต้ องเดินทางไปต่างประเทศหลายครัง้ นอกจากนี ้งานของ IR ก็ยงั มีการจัดท�ำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดงานสัมมนา การจัด Analyst Meeting  หรื อ  Opportunity Day รวมทังเตรี
้ ยมการตอบค�ำถาม
และข้ อสงสัยต่าง ๆ จากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบริ ษัท ซึง่ ก็นบั ว่าเป็ นงานที่น่าสนใจงานหนึ่งส�ำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้ นและท้ าทาย
เพราะคนที่เป็ น IR นอกจากจะต้ องพบปะกับผู้คนที่หลากหลาย (Variety of People) แล้ วยังต้ องเกี่ยวพันกับข้ อมูลต่าง ๆ มากมาย
(Variety of Information) จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีความฉลาดและรอบรู้ หรื อมีทกั ษะที่หลากหลาย (Variety of Skills) นัน่ เอง อย่างไรก็ตามทักษะ
ที่จ�ำเป็ นส�ำหรับ IR ประกอบด้ วย 3 ทักษะคือ 1.ทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) 2. ทักษะในการสื่อสาร
(Communication Skills) ซึง่ IR ที่ดีจะเป็ นผู้ที่สามารถประมวลเหตุการณ์ได้ เร็ ว สามารถตอบค�ำถามได้ ตรงประเด็น กระชับและชัดเจน
และ 3. ทักษะในการบริ หารจัดการในเชิงธุรกิจ (Business Management Skills) ซึง่ IR จ�ำเป็ นต้ องมีการเรี ยนรู้และฝึ กฝน เพื่อพัฒนา
ทักษะทังหลายเหล่
้
านี ้ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ IR เองและเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่องค์กร ซึง่ จะสะท้ อนไปยังมูลค่าที่เหมาะสม
ของราคาหุ้นในที่สดุ

“IR is the part of good and transparent disclosure and CG of the company” ด้ วยบทบาทของ IR ในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีด่ ี
มีความโปร่งใส และเป็ นบรรษัทภิบาล (CG : Corporate Governance) ของบริ ษัท จึงท�ำให้ IR เป็ นเส้ นทางอาชีพ (Career Path) ที่มี
ความน่าสนใจ เพราะเป็ นเส้ นทางให้ สามารถเติบโตไปยังต�ำแหน่งอื่น ๆ ได้ หลากหลาย ด้ วยเหตุผลว่าผู้ที่สามารถท�ำหน้ าที่ IR ได้ ดี มีการ
เรี ยนรู้ ฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้ องต่างๆตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วในเบื ้องต้ น จนสามารถผสมผสาน (Integrate) และสร้ างความ
สัมพันธ์ของข้ อมูล และบุคคลต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร สภาวการณ์แวดล้ อมทางเศรษฐกิจทังภายในและภายนอกประเทศ
้
จนสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพหรื อ Professional IR ได้ จงึ ยังคงเป็ นบุคคลซึง่ เป็ นที่ต้องการและมีมลู ค่าเพิ่มใน
ตนเอง องค์กรและประเทศชาติ
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