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**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

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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วารสาร TIA ในรูปแบบของ e–magazine ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
เป็นฉบบัที ่2 แล้วส�าหรบัการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัที ่New Media มาแรง 
ผลที่ต่อเน่ืองมาจากการเฟื่องฟูของสมาร์ทโฟน ที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ มารองรับการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พึงตระหนักส�าหรับสังคมไทย ที่ก�าลังไหลไปตามกระแส
ไลฟ์สไตล์ ของความรีบเร่งในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ก็คือ เรื่องของความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล เพราะทุกวันน้ีความสามารถของเทคโลยีในการสร้างภาพ
กราฟิก ได้ท�าให้เกิดข้อมูลลวง ข้อมูลเทจ็ ข้อมูลบดิเบอืนออกมาได้อย่างง่ายดาย 
คนทีไ่ม่รู ้หรอืคนทีข่าดการพจิารณาทีร่อบคอบพอ เมือ่ตระหนกกับข้อมลูข่าวสาร
ทีไ่ด้รบั ก็จะส่งต่อไปสู่สังคมอย่างง่ายดาย ทัง้ๆ ทีจ่รงิๆ แล้วเป็นเรือ่งทีไ่ม่ถูกถ้วน

ที่หยิบยกเรื่องน้ีมากล่าวถึงเป็นเพราะเห็นว่าในทุกวันน้ี ตลาดทุนไทยพร้อม
ที่จะมีข่าวลือต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจ การได้
สัมปทาน การที่ก�าลังจะมีรายได้มากขึ้น มีก�าไรสูงขึ้น มีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
ก�าลังจะมีปันผล จะมีรายการพิเศษ สารพัดข่าวที่ต้องบอกว่า นักลงทุนควรที่
จะต้องระวัง และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ หากต้องการที่จะลงทุนในหุ้นที่
มีข่าวต่างๆ เหล่านั้น

ส่ิงทีส่�าคัญทีสุ่ดก็คือ เรือ่งของการทีต้่องมคีวามรู ้ความเข้าใจ มกีารวิเคราะห์ 
ศึกษาข้อมูลให้มากเพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพราะสุดท้ายแล้วหากมี
อะไรเกิดขึ้น ก็เป็นตัวของผู้ลงทุนเองนั่นแหละที่จะต้องรับความเสี่ยง ที่จะต้อง
รับความเสียหายที่เกิดขึ้น

เหมอืนอย่างทีมี่ห้องไลน์แนะน�าการลงทนุ หลายๆ ห้องในปัจจุบนั ทีจ่ะออกตัว
เอาไว้ว่า การลงทนุมคีวามเส่ียง ศึกษาข้อมลูให้ดีก่อนตัดสินใจลงทนุ แค่มาแชร์
มุมมองให้ แต่สุดท้ายต้องตัดสินใจลงทุนเอาเอง หรือไม่ก็.. ไม่ได้เชียร์ซื้อ เงิน
ของท่านห้ามโทษคนอื่น ไม่มีใครบังคับท่านได้ เข้าใจตรงกันนะ

โดยส่วนตัวมองว่าก็แฟร์ดี แต่ผู้ลงทุนหลายคนนี่สิ ไม่เคยอ่านจุดนี้เลย มีแต่
เฮๆ ตามไปก่อน สุดท้ายก็กลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดไปในที่สุด

บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในรอบเดือนทีผ่่านมาค่อนข้างมคีวามผนัผวนสูง 
ดังนั้นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด คือ การใช้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนใน
การรับมือครับ 

2560 ใช้ความรู้ สู้ความเสี่ยง
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นางภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนัก
วิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยว่า จากผลการ
ส�ารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน
สถาบัน เดือนก.พ. พบว่าส่วนใหญ่ถึง 64.25% 
ยังคงคาดการณ์ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะอยู่ใน
ทิศทางแกว่งตัวขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้ที่คาดว่าหุ้น
จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป 53.57% และคาด
ว่าหุ้นจะขึ้นอย่างชัดเจน 10.71%

ส่วนที่เหลือ 21.43% มองว่าจะทรงตัวใน
กรอบแคบ (Sideway) และอีก 10.71% มอง
ว่าหุน้ไทยจะมีลักษณะแกว่งตัวลดลง (Sideway 
down)

ทั้งน้ีผลการส�ารวจได้ให้ประมาณการตัวเลข
เป้าหมายดัชนีในปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,618 จุด 
โดยผูต้อบทีใ่ห้ดัชนีเป้าหมายสูงสุด คาดการณ์ที่
ระดับ 1,669 จุด และจุดต�า่สุดเฉล่ียที ่1,453 จุด

โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในด้าน
บวกมากที่สุด มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจในประเทศ เช่น การลงทุนของ 
ภาครฐั ความเชือ่มัน่ทางเศรษฐกิจ การบรโิภค
ภาคเอกชน อตัราดอกเบีย้ไทยทียั่งอยู่ในระดับ 
ต�่าและสภาพคล่องในตลาดเงิน ซึ่งมีผู้ตอบ  
83% ถัดมาในประเด็น 2. ปัจจัยด้านการเมือง
ไทยและการเลือกต้ัง มีผูต้อบ 66% และ 3. ผล 
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 
1/2560 มีผู้ตอบ 66%

ส่วนปัจจัยลบ 3 อนัดับแรก คือ 1. นโยบาย
ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ต่อมาตรการกดีกนัการค้าโลกและการเปลี่ยน 
แปลงนโยบายทางด้านการเงินการคลัง มีผู้
ตอบ 59% 2. ปัจจัยด้านภูมิรฐัศาสตร์ (ประเด็น
ทางการเมอืงในแต่ละประเทศ) มผีูต้อบ 38% 
3. ปัจจัยด้านความเชือ่ถือทางด้านจรรยาบรรณ 
ความเชือ่ม่ันทางด้านระบบเครดิต และปัญหา
หนี้เสีย มีผู้ตอบ 38% 

ขณะทีต่ลาดตราสารหน้ี ผลส�ารวจพบว่า ผู้
ตอบ 60.72% มีความเห็นเป็นลบต่อเนวโน้ม
ตราสารหนี้ในปี 2560 เนื่องจากคาดว่าอัตรา
ผลตอบแทน (Yield) จะเป็นขาขึน้ โดยมีผูต้อบ 

46.43% ระบุว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
จะทยอยปรับขึ้น และอีก 14.29% ให้ความ
เห็นว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหน้ีจะมีแนว
โน้มขาขึ้นชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถาม 3.57% 
ให้ความเห็นว่า อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
น่าจะเริม่ทรงตัวปีน้ี ส่วนในด้านผูท้ีม่คีวามเหน็
เชงิบวกโดยคาดว่าอตัราผลตอบแทนตราสาร
หน้ีมีโอกาสแกว่งตัวลดลง และลดลงอย่าง
ชัดเจน มีจ�านวน 10.75% และ3.57% ตาม
ล�าดับ

“ป ี น้ีตลาดการลงทุนจะยังคงมีความ
ผันผวนมาก ดังนั้นจากผลส�ารวจท้ังหมด จึง
แนะน�าให้นักลงทุนกระจายการลงทุน โดยม ี
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นไทย 
42% หุ ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ ้นต่าง
ประเทศ 21% ทอง 8% ตราสารหน้ี 14% เงินสด 
11% อืน่ๆ เช่น กองทนุน�า้มนั กองทรสัต์เพือ่การ 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 4%” นางภรณีกล่าว 

นักวิเคราะห์
นักลงทุนสถาบัน
ยังเชื่อมั่นทิศทาง
ดัชนีหุ้นไทย
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นายรพ ีสุจรติกุล เลขาธกิาร ส�านักงานคณะ 
กรรมการก� า กับห ลักทรัพย ์และตลาด 
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปิดเผย
ว่า ก.ล.ต. ได้จัดท�าประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงตั๋ว
แลกเงินระยะส้ัน (ต๋ัวบอี)ี โดยมีข้อก�าหนดเพิม่
เติมในเรือ่งการเปิดเผยข้อมูล เช่น อตัราส่วน
ทางการเงินที่ส�าคัญ รวมถึงการก�าหนดระยะ
เวลาส่งรายงานการขายตราสาร 

ส่วนเรื่องประเภทผู้ที่จะสามารถลงทุนใน 
ต๋ัวบีอีที่ไม่มีเครดิตเรตต้ิง (Non rated) น้ัน  
ยังคงเหมอืนเดิม คือ ให้เฉพาะนักลงทนุสถาบนั 
และนักลงทุนรายใหญ่ซื้อเท่านั้น

“ข้อก�าหนดให้นักลงทุนสถาบันซื้อบีอีไม่
เกิน 1 ใน 3 ของบีอีที่ออก เกณฑ์นี้ปรับปรุง
มาต้ังแต่ปีที่แล้ว โดยปรับปรุงเรื่องวิธีนับ  
จากเดิมที่ให้ซื้อไม่เกิน 1 ใน 3 ของ Total 
Liability (หน้ีที่บริษัทผู้ออกตราสารมีอยู่ใน

รูปสินเชื่อและตราสารหน้ี) ซึ่งส่งผลให้บาง
ตราสารถูกซื้อเหมา ดังน้ันเราจึงเปล่ียนเป็น
ให้ซื้อได้เพียง 1 ใน 3 ของตราสารแต่ละรุ่น 
ที่ออกมาเท่าน้ัน เพื่อท�าให้ง่ายและกระจาย
มากขึ้น” นายรพีกล่าว

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายระดมทุน ก.ล.ต. กล่าวว่า ประกาศเรื่อง 
บีอีที่มีการปรับปรุงน้ีได้ประกาศลงในราช 
กิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่
วันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา โดย
เนื้อหาของประกาศมี 3 ส่วน
ส�าคัญ ได้แก่ 

1) การก�าหนดระยะเวลา
การส่งรายงานการขาย 

2) การก�าหนดบทบาทของ
ที่ปรึกษาการเงิน (FA) และ 

3) ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
แก่บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)

ก.ล.ต.เริ่มใช้ข้อบังคับใหม่‘ตั๋วบีอี’
สกัดปัญหาสงัคมผวากรณ‘ีดีฟอลต์’

เรื่องการก�าหนดระยะเวลารายงานเป็น 
การท�าให้เร็วขึ้น โดยให้บริษัทผู้ออกตราสาร
หน้ีต้องรายงานการขายแก่ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับจากวันที่ส้ินสุดการขาย จากเดิม
ให้รายงานภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน 
ที่มีการขาย ส่วนตัวกลางที่ท�าหน้าที่ขายให้
ต้องรายงานการขายแก่ ก.ล.ต. ภายใน 5 
วันนับจากวันส้ินสุดการขาย ส่วนตัวกลาง 
ได้แก่ บล. และ FA จะต้องท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลบริษัทผู้ออก วัตถุประสงค์การระดม 
ทุน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนส�ารอง 
กรณีผู้ลงทุนไม่ต้องการซื้อตราสารที่ต่ออายุ 
(Roll Over) เป็นต้น

“การแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์ครั้งน้ี เราคาด
หวังว่าข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์กับนัก
ลงทุนได้ดีขึ้น และท�าให้ภาวะตลาดสมูท
ขึ้น เพราะตราสารหนี้ประเภทนี้ก็ยังเป็นทาง
เลือกของนักลงทุนได้ และปัจจุบันตราสาร 
หน้ีภาคเอกชนที่ไม่มีเครดิตเรตต้ิง มีเพียง 
2.88 แสนล้านบาท หรอืมสัีดส่วนเพยีง 8.5% 
ของยอดคงค้างตราสารหน้ีภาคเอกชนใน
ตลาดที่มีจ�านวน 3.38 ล้านล้านบาท (ณ สิ้น
ปี 2559) ซึ่งน้อยมากเม่ือเทียบกับสัดส่วน
ตราสารหน้ีที่มีเรตต้ิงที่ระดับ 91% ส่วนต๋ัว 
บอีทีีผ่ดินัดช�าระหน้ี (ดีฟอลต์) มีเพยีง 0.07% 
ของทั้งระบบ ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบ
กับค่าเฉล่ียดีฟอลต์ในต่างประเทศในระดับ 
2-3%” นางจารุพรรณกล่าว 

ที่มา : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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เดือนมีนาคมทุกปี เป็นเทศกาลของการยื่นแบบ
เพือ่เสียภาษีเงินได้ประจ�าปีทีผ่่านมา ส�าหรบัมีนาคม 
2560 น้ีก็เช่นกัน การย่ืนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาที่
ได้รับในปี 2559 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน จึงขอ
เตือนถึงสิทธปิระโยชน์ทีภ่าครฐัประกาศเพือ่กระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีเงินได้
ได้สิทธใินการน�ารายจ่ายตามกฎเกณฑ์ทีป่ระกาศไป
หักจากรายได้เพื่อลดภาระภาษี 

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้แก่
การจ่ายค่าอาหารและเครือ่งด่ืม ค่าทีพ่กัโรงแรม 

ค่าท่องเที่ยวที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจตาม
กฎหมายก�าหนด ในระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2559 
ถึงวันที่ 17 เมษายน 2559 ตามจ�านวนเงินที่จ่าย
จริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 315 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้ฉบับที่ 268) 

การจ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบการน�าเที่ยว
ตามกฎหมายฯ การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายฯ ส�าหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตามจ�านวนเงินที่จ่าย
จริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทเฉพาะการจ่าย
ใปในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 (กฎกระทรวงฉบับที่ 316)

การซื้อสินค้าหน่ึงต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จากผู้
ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับ
ใบก�ากับภาษี โดยเป็นการจ่ายซื้อในช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
ตามจ�านวนเงินที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 
บาท (กฎกระทรวงฉบับที่ 318 ประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 272)

การจ่ายค่าบริการให้กับผู้ประกอบการน�าเที่ยว
ตามกฎหมายฯ การจ่ายค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายฯ ส�าหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ตามจ�านวนเงินที่จ่าย
จรงิ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาทเฉพาะการจ่ายใป
ในช่วงเวลาต้ังแต่ วันที ่1 ธนัวาคม 2559 ถึงวันที ่31 

ธันวาคม 2559 (กฎกระทรวงฉบับที่ 322 ประกาศ
อธบิดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ฉบบัที ่280)

การจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ให้กับผู้
ประกอบการจดทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่และได้รบัใบ
ก�ากับภาษีโดยเป็นการจ่ายซือ้ในช่วงเวลาต้ังแต่วันที่ 
14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
จ�านวนเงินทีจ่่ายจรงิ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
โดยไม่รวมถึงค่าซื้อหรือบริการดังต่อไปนี้

(1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ 
(2) ค่าซื้อยาสูบ
(3) ค่าซื้อน�้ามันและก๊าซส�าหรับเติมยานพาหนะ
(4) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 
(5) ค่าบริการจัดน�าเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยว 
และมัคคุเทศก์

(6) ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้
แก่ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

(กฎกระทรวงฉบับที่ 323 ประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 282)

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่าสิทธปิระโยชน์
ที่ได้ ถ้าได้ใช้เต็มที่ตามกฎเกณฑ์ จะรวมกันได้
ทั้งหมดเท่ากับ 75,000 บาท ซึ่งจะประหยัดภาษี
ได้เท่าใดก็ขึ้นกับว่าเงินได้น้ันตกอยู่ในอัตราภาษี 
ขั้นไหน ถ้าสูงสุดคือ ร้อยละ 35 ก็จะประหยัดภาษี
ได้ถึง 26,250 บาท

ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะมีเงินได้ประเภทไหน เมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้นั้น ๆ แล้ว ต่อมาก็หัก
ลดหย่อนต่าง ๆ  ตามปกติ สุดท้ายอย่าลืมทีจ่ะหกัลด
หย่อนสิทธิประโยชน์พิเศษที่กล่าวข้างต้นด้วยเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดส�าหรับตัวท่านเองในการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับปี 2559 ที่จะหมดเขต
ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 นี้ ที่ส�าคัญท่านต้องอ่าน
กฎเกณฑ์ที่ประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าใบเสร็จ
รับเงินที่จะน�ามาหักนั้นใช้ได้จริงตามที่ก�าหนด 

     
   5 มีนาคม 2560

สิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ส�าหรับเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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SET in the City 2017 มหกรรมการ
ลงทุนครบวงจรแห่งปี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 
ภายใต้แนวคิด “เห็นทุกโอกาส เข้าถึงทุกการ
ลงทุน” ซึ่งปีน้ีมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์การ
ลงทุนทั้งหุ้น อนุพันธ์ ทอง กองทุนรวม และ
ประกันภัย พากันมาโชว์นวัตกรรมการลงทุน 
และเทคโนโลยีล�้าสมัยเพื่อการลงทุนในยุค
ดิจิทัล ให้เลือกลงทุนตามไลฟ์สไตล์ของนัก
ลงทุนแต่ละคน

โดยในส่วนของหุ ้นและกองทุนรวม จะ
รณรงค์ด้านวินัยการลงทนุ การเริม่ทยอยลงทนุ
สม�่าเสมอ และเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งจาก
สถิติที่ผ่านมาทั้งหุ้นและกองทุนรวมสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีช ่วยให้มีความม่ันคง
ทางการเงินและบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้
เร็วย่ิงขึ้น และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงการ
ลงทุนเช่น ประกันภัย ยูนิตลิงค์ ผ่านค�าแนะน�า
จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแบบตัวต่อตัวกับนัก
วางแผนการเงินไทย (CFP) นักวางแผนการ
ลงทนุ (investment planner) และผูเ้ชีย่วชาญ 
TFEX 

ส�าหรับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ จะมีการแนะน�าแหล่งความ
รู้ออนไลน์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรม #invest-
now starter ส�าหรับมือใหม่เพื่อค้นหาสไตล์
การลงทุนที่เหมาะกับตนเอง วางแผนและ
จ�าลองค�านวณเงินลงทุนเพื่ออนาคต ด้าน
สินค้าอนุพันธ์ จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่คือ 
TFEX Gold D เพื่อเป็นทางเลือกลงทุน สอน
เทคนิคการลงทนุและบรหิารพอร์ตด้วยอนุพนัธ์ 
นอกจากน้ียังจัดท�าข้อมูลหุ้นที่สร้างโอกาสใหม่
ในการลงทุนภายใต้นโยบาย “Thailand 4.0” 
มาเป็นพิเศษเพื่องานนี้ด้วย 

อีกทั้งยังมีการน�าเสนอเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย
ที่ถูกน�ามาช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่า 
จะเป ็นเทคโนโลยีเพื่อการซื้อขาย อาทิ 
SETTRADE Streaming เวอร์ชั่นใหม่ที่มีผู้
ช่วยในการลงทนุ(Senses) และเครือ่งมือกรอง
หุ้น (Stock Scanner) รวมถึงแอพพลิเคชั่น
และโปรแกรมเพื่อการลงทุนจาก บล. และ 
บริษัท Fin Tech นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได ้
พบกับเกมจ�าลองโลกแห่งการลงทุน ด้วย

SET in the City 2017
นักลงทุนไม่ควรพลาด
ตลท. ผนึกพันธมิตร จัดเต็ม 23-26 มี.ค.นี้

เทคโนโลยี Virtual Reality รวมทั้งการเปิด
ตัวการแข่งขันเกมจ�าลองลงทุน Mobile 
Trading Simulation ด้วย

ในด้านการสัมมนาและเวิร์คช็อป ครั้งน้ี 
จะมีเน้ือหาทีเ่จาะลึกในทกุมิติ ทัง้การวางแผน
การเงินและการลงทนุกว่า 50 หวัข้อ ตลอด 4 
วัน อาทิ “หุ้นโอกาสใหม่ กับ Thailand 4.0” 
“เปิดแนวคิดการลงทุน กับ 3 เซียนหุ้นแห่ง
ยุค” “ลงทนุหลักพนั สร้างฝันหลักล้าน” “จัด
ทัพรับเกษียณ ด้วย หุ้น กองทุน ประกันภัย” 
“พอร์ตดี ชีวิตดี ด้วยเทคโนโลยี การลงทุน” 
และการวางแผนภาษ ีเป็นต้น 

มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET 
in the City 2017 ครั้งที่ 12 มีผู้ร่วมแสดง
งานกว่า 100 องค์กร จากทุกภาคส่วนใน
ตลาดทนุทัง้กลุ่มตลาดหลักทรพัย์ฯ บรษัิทจด
ทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีการลงทุน หรือ Fin Tech 
และสมาคมต่างๆ

งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มีนา 
คม 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 
5 สยามพารากอน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.set.or.th/setinthecity 
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กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
รวมพลังลงทุนในหุ้นที่มี CG

ถือเป็นก้าวส�าคัญที่ภาคตลาดทุนไทย โดย 
“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” และ “บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน” 14 องค์กร ร่วมมือกับ
ภาคสังคม “มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัย
เพือ่การพฒันาประเทศไทย เช้นจ์ เวนเจอร์” 
ประกาศเจตนารมณ์ก่อต้ังโครงการ “กองทุน
รวมธรรมาภิบาลไทย” ที่จะลงทุนในหุ้นของ
บริษัทที่มีการก�ากับกิจการที่ดี (CG) เม่ือวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ในการประชุมประกาศเจตนารมณ์รวมพลัง
ภาคตลาดทนุ ตลาดการเงิน ร่วมก่อต้ังโครงการ 
“กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” ครั้งน้ี ผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วยผู้บริหารจากภาคตลาดทุน
และภาคการเงินจ�านวนกว่า 10 องค์กร และ
จากองค์กรก�ากับ โดย นางเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมน�าเสนอหัวข้อ 
“การยกระดับธรรมาภิบาลเพิ่มความย่ังยืน

ตลาดทุน” นอกจากนั้น ยังมีผู้บริหารระดับสูง
จากองค์กรภาคสังคมกว่า 10 องค์กร รวมทั้ง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ
วิสาหกิจเพือ่สังคม บรษัิท เช้นจ์ เวนเจอร์ จ�ากัด 
ทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันายกร่างแนวคิดกองทนุ
มาก่อนหน้านี้ โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน 
อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานและร่วม
แสดงความคิดเห็น

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
ว่า นอกจากกองทุนจะร่วมสนับสนุนบริษัทที่ 
มีธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว ที่ผ่านมายังเห็นการต่อ

ต้าน หรือไม่ลงทุนในบริษัทที่เอาเปรียบ ทุจริต 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นเสียง
ที่ไม่ดังมากเท่ากับการที่ผู ้ลงทุนสถาบันจะมี
ส่วนในการต้ังค�าถามไปถึงผู้บริหารหรือบริษัท
ที่กระท�าผิดธรรมาภิบาล รวมทั้งไปใช้สิทธิต้ัง
ค�าถามทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้น

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน เปิดเผยว่า ภาคตลาดทุน และตลาด
การเงินได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อก่อต้ัง 
“กองทนุรวมธรรมาภิบาลไทย” ซึง่เบือ้งต้นความ
ร่วมมือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ไม่ต�่ากว่า 14 องค์กรที่มีสินทรัพย์ภาย
ใต้การบริหารสูงถึง 90% ของทั้งอุตสาหกรรม
กองทุนรวม หลังจากที่ได้ร่วมเปิดตัว “หลัก 
ธรรมาภิบาลการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน” 
หรือ I Code ไปก่อนหน้านี้แล้ว

กองทนุทืจ่ะอยู่ภายใต้หลักการของ “กองทนุ
รวมธรรมมาภิบาลไทย” จะมีทั้งกองทุนที่ลงทุน
ในหุน้ และกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี (RMF) 
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คาดว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงกลาง
ปี 60 ซึ่งทั้ง 14 องค์กรจะร่วมกันก�าหนดกติกา
การกล่ันกรองหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มี
คุณสมบัติการก�ากับกิจการที่ดี (CG) เข้ามาอยู่
ในตะกร้าเดียวกัน เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับกอง
ทุนฯในการเข้ามาลงทุน

กองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทยจะมีกลไกการ
ตรวจสอบที่เชื่อถือได้ และมีคณะกรรมการท�า
หน้าทีพ่จิารณากล่ันกรองอย่างโปร่งใส นอกจาก
น้ี ยังจะแบ่งรายได้จากการบริหารกองทุนใน
สัดส่วน 40% ไปสนับสนุนองค์กร หรอืโครงการ
ที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ตลาดทุนต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ โครงการข้อ
ตกลงคุณธรรม โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
(CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รวมถึงโครงการต่างๆ ด้าน
หลักสูตรที่ปลูกฝังคุณธรรมด้านธรรมาภิบาล
ให้กับเยาวชน

“กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ถือเป ็น
นวัตกรรมทีจ่ะสร้างบรรทดัฐานใหม่ทางสังคมให้ 

แก่ภาคเอกชนไทย และบริษัทจดทะเบียน โดย
นักลงทุนทั้งบุคคล และสถาบันได้มีส่วนร่วมใน
การพฒันายกระดับธรรมาภิบาลเพือ่ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น”

นางวรวรรณ กล่าวว่า ในระยะแรกจะมีการ
คัดเลือกหุ ้นที่มาจากกลุ่มที่ได้รับรางวัลด้าน
ความย่ังยืนประจ�าปี 2559 (SET Sustainability 
Awards 2016) ซึง่มีบรษัิทจดทะเบยีนได้รบัการ
คัดเลือกจ�านวน 55 แห่ง แบ่งเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จ�านวน 50 
บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
จ�านวน 5 บริษัท

“เราจะใช้ 55 หุ้นที่อยู่ในกลุ่มความย่ังยืน 
ของตลาดหลักทรัพย์มาก่อน ซึ่งเราต้องเข้าไป
ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะ
เป็นผลประกอบการ ข้อมลูเก่ียวกับการเงิน และ
การด�าเนินกิจการ ซึง่จะร่วมกับ บลจ.ทัง้ 14 แห่ง
ในการพจิารณา และจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิม่
เติมอีกครั้ง” นางวรวรรณ กล่าว

นายวเิชยีร พงศธร กองทนุรวมธรรมาภิบาล
ไทยนอกจากจะมีจุดเด่นด้านการบริหารจัดการ
แล้ว ยังนับเป็นกลไกความร่วมมือที่มีส่วนผสม
ของผู้เก่ียวข้องส�าคัญหลายภาคส่วนอย่างไม่

เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นภาคตลาดทุน 
ภาคตลาดการเงิน และภาคสังคม ที่ส�าคัญย่ิง
ส�าหรับกองทุนฯนี้ บทบาทของแต่ละ บลจ. จะ
ท�าหน้าทีส่�าคัญมากกว่าการเป็นผูจั้ดการกองทนุ
และผู้บริจาคเงิน แต่จะเป็น “องค์กรตัวกลาง” 
ผู้เชื่อมต่อทรัพยากรจากนักลงทุน หรือผู้ถือ
หน่วยที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนฯ ไปยัง
ผูร้บัประโยชน์ อนัหมายถึงประชาชนและสังคม
ไทย ผ่านการขบัเคล่ือนโครงการขององค์กรภาค
สังคมทีมุ่่งเน้นงานด้านน้ี เช่น โครงการข้อตกลง
คุณธรรม (IP-Integrity Pact) โดยองค์กรต่อ
ต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

นายณัฐนันท์ วิจิตรอักษร นักวิชาการ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) กล่าวว่า กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 
นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมใหม่ของไทยและ
ของโลกซึ่งอาจสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่ภาค
เอกชนโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนได้ ดังน้ัน 
จ�าเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและต้อง
สร้างความไว้ใจเพื่อก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และการยอมรับ 
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ติดอาวุธทางปัญญา

ครัง้ท่ี 2/2560 หวัข้อ “การเปิดเผยข้อมูล 
สารสนเทศ ที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน” 
โดย คุณอุษณีย์ สมศิริ ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 1 
กุมภาพนัธ์ 2560 ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 อาคาร 
ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

ครั้งที่ 3/2560 : หัวข้อ 
“ลงทุน สไตล์กองทุน” โดย 
คุณเจิดพนัธ์ุ นิธยายน กรรมการ 
ผู้จัดการสายการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย ์ จัดการกองทุน  
ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด เม่ือ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 
ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

กิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
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ครั้งท่ี 5/2560 : หัวข้อ “การ
รอบรู้ ด้านมาตรฐานการบัญชี” โดย 
ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล และ ดร. 
เกียรตินิยม คุณติสุข สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เม่ือวันที่ 16 
กุมภาพนัธ์ 2560 ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 
6 อาคาร ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

ครั้งที่ 4/2560 : หัวข้อ “ความ
สําคัญของการบริหาร ดูแลกิจการที่ดี” 
โดย คุณธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้อ�านวย
การฝ่ายพัฒนาบริษัท และ คุณวินิตา  
กุลตังวัฒนา ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการฝ่าย
พัฒนาบริษัท ส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 704 
ชั้น 7 อาคาร ตลท (ข้างสถานทูตจีน)



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

12 e-magazine วารสาร TIA เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 6/2560 : หัวข้อ “การอ่าน “เอาเรื่อง” แบบ 56-1” โดย 
คุณอํานวย จริมหาโภคา ผูช่้วยผูจั้ดการหวัหน้ากลุ่มงานการตลาดผูอ้อก
หลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

ครั้งที่ 7/2560 : หัวข้อ “การทํางาน หน้าที่ และความ 
รบัผิดชอบของ “กรรมการอิสระ” โดย คุณประเทอืง ศรรีอดบาง 
ที่ปรึกษา บมจ.ธนชาตประกันชีวิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 
ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

ครั้งท่ี 8/2560 : หัวข้อ “การบันทึกรายงาน 
การประชุม ที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย” โดย คุณธน
กฤต เพิ่มพูนขันติสุข ที่ปรึกษาอิสระ เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร 
ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)
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ครั้งที่ 1/2560 : KTIS : สมาชิกชมรมอาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เยี่ยม
ชม บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ - 
KTIS โรงงานน�้าตาลที่มีก�าลังการผลิตมากที่สุดใน
โลก -55,000 ตัน/วัน ที่ KTIS Complex อ�าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่ม KTIS และผู้บรหิารระดับ
สูงทุกระดับ ให้การต้อนรับ และเย่ียมชมสถาบันการ
ศกึษา ซึ่งเปน็โครงการตอบแทนสังคม ของกลุ่ม KTIS 
รับฟังบรรยายสรุปโดย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภา
ตะกลัศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 2/2560 : BRR : สมาชิก
ชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุนไทย เยี่ยมชม บมจ. น�้าตาล
บรุรีมัย์-BRR ณ ส�านักงานเลขที ่237 หมู่ 
2 บ้านสาวเอ้ ต�าบลหินเหล็กไฟ อ�าเภอ 
คูเมือง จังหวัดบรุรีมัย์ โดยมี คุณคุณอนันต์ 
ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร 
และผูบ้รหิารระดับสูง ให้การต้อนรบั เม่ือ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ
หุน้ รุน่พเิศษ 2 ประจาํปี 2560 : 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิด
หลักสูตรอบรมอาสาฯ หลักสูตร
เร่งรัด เพื่อรองรับ พ.ร.บ.หลัก
ทรพัย์ ฉบบัใหม่ และ เปิดโอกาส
ให้นักลงทุน+สมาชิกสมาคมฯ ผู้
มีจิตอาสา เข้าร่วมงานในภาค
สนามของโครงการ “การประเมนิ
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจ�าปี 2560” เมื่อวัน
ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง
ประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร A 
ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)

อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
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เตรียมความพร้อมอาสาฯ 
ครั้งที่ 2/2560 : หัวข้อ “อัพเดทสถานการณ์ “คอร์รัปชั่นในประเทศ 

ไทย” โดย ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) และ คุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้ส่ือข่าว ผู้ด�าเนินรายการ  
“คอลัมน์ที่ 7” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ตลท. (ข้างสถานทูตจีน)
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สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
1. TIIP Club ครั้งที่ 4/2560 : “ไซยะบุรี 

สปป.ลาว” สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พา 
สมาชกิ TIIP Club ของสถาบนัวิทยาการผูล้งทนุ 
ไทย เข้าเย่ียมชม ศึกษาดูงานโครงการ การ
ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ณ แขวงไซยะบุรี สปป. 
ลาว เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานน�้าจากแม่น�้าโขง 
ด�าเนินการโดย บมจ. ซเีค พาวเวอร์-CKP มูลค่า 
ราว 130,000 ล้าน โดยม ีคุณอานุภาพ วงศ์ละคร 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษา-CKP ให้การต้อนรับ และบรรยาย
สรุป เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 
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ในปัจจุบันนอกจากตลาดทุนไทย จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” ฉบับใหม่ ซึ่งประกาศใช้เมื่อ 
ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาสาระที่ปรับปรุงแก้ไขจากฉบับก่อนๆ หน้า ก็คือ การให้
ความสําคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของนักลงทุน ทั้งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล 
ในเรื่องของการซื้อขายที่มีลักษณะของการได้เปรียบต่างๆ อาทิ การใช้ข้อมูลภายใน รวมไป
ถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งล้วนสะท้อนชัดเจนว่า หน่วยงานที่ก�ากับดูแล 
ตลาดทุนไทยให้ความส�าคัญในภาคส่วนนักลงทุนรายบุคคลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี  
เพราะจรงิๆ แล้ว แม้ว่าจะเป็นนักลงทนุรายบคุคลทีเ่ม็ดเงินลงทนุเฉพาะรายอาจจะไม่มากเท่ากับ
นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ แต่หากนับรวมการลงทุนของนักลงทุนรายบุคคล
ทั้งหมดในตลาดทุนไทยเข้าด้วยกันแล้ว ก็เป็นขนาดของเม็ดเงินลงทุนที่มีนัยยะส�าคัญต่อภาพ
รวมตลาดทุนไทยอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกัน บรรดาหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องของธรรมาภิบาลใน
ตลาดทุนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนธรรมาภิบาลของบรรดาคณะกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนทั้งหลาย ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการบริษัทที่ดี ซึ่งทั้งหมดถือ
เป็นแนวทางที่มีผลดีต่อทุกภาคส่วนที่อยู่ในตลาดทุนไทย และแน่นอนที่สดุว่าถือเป็นประโยชน์
อย่างมากส�าหรับบรรดานักลงทุนไทยในระยะยาวนั่นเอง

เพราะทั้งหมดจะเท่ากับเป็นการช่วยสนับสนุนพัฒนาการของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมๆ กับสร้างมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิทธิ
หน้าที่ส�าคัญของบรรดานักลงทุน ที่จะต้องท�าความเข้าใจและตามให้ทันกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
และแนวทางต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุน และตลาดทุนโดยรวม เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยนั่นเอง

ซึ่งในการติดตามความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงต่างๆ บรรดาเพื่อนสมาชิกทุกท่าน
และนักลงทนุทัง้หลาย สามารถติดตามผ่านทางวารสาร TIA ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยได้
นะคะ ย่ิงเมือ่มาเป็น e–magazine ด้วยแล้ว ข่าวสารต่างๆ จะย่ิงรวดเรว็และทนัสมยัมากขึน้ด้วย

สุดท้ายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ที่จะถึงนี้ จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในนามของคณะกรรมการฯก็ขอเรียนเชิญ
สมาชิกของสมาคมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะ พบกันปีละครั้งค่ะ

ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจกับรูปแบบใหม่ของวารสาร TIA นะคะ พบ
กันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

การปกป้องนักลงทุน
โดย : วชิรา ณ ระนอง
      นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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