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ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 เดือนมิถุนายน 2561**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..

‘ดร.ภากร ปีตธวัชชัย’
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯคนที่
ลุยแพลตฟอร์มให้ทุกภาคส่วนเติบโต
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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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ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย” 
ท�าการส�ารวจระหว่างวันที ่27–28 มิถุนายน 2561 โดยถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน 
ช่วงครึง่ปีทีผ่่านมา คือในช่วงเดือนมกราคม–มถุินายน 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
54.88 ระบวุ่า ภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลง เพราะราคาพชืผลทางการเกษตรตกต�า่ รายได้ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น อีกร้อยละ 30.24 ระบุว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีแค่เพียงร้อยละ 14.88 ที่ระบุว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส�าหรับความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังจะท�าให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.64 ระบุว่า
ไม่มีความเชื่อมั่น เพราะนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้ช่วย
ประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด 
ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นโครงการที่ไม่ต่อเนื่องและเป็นโครงการระยะสั้น 

ผลส�ำรวจสะท้อนชัดถึงภำพรวมของประเทศว่ำ ด้ำนเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหำ 
ใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในเวลำน้ี ควำมรู้สึกที่ว่ำยังคงมีช่องว่ำงของสังคม มีควำม
เหลื่อมล�้ำด้ำนฐำนะ ยังมีบรรยำกำศของกำรรวยกระจุกจนกระจำย อยู่เช่นเดิม

ความรูสึ้กเช่นน้ีไม่ค่อยดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจเท่าไรนัก เพราะเมือ่ความเชือ่มัน่
ไม่ม ีพลังในการผลักดัน สร้างสรรค์ และมุง่มัน่ก็จะลดลง ซึง่พลังแรงใจถือเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญมาก จะเหน็ได้จากการที ่เด็กๆ และโค้ช รวม 13 ชวิีตของทมีหมูป่าอะคาเดม่ี 
เชยีงราย ทีติ่ดอยู่ในถ�า้หลวงฯ ต้ังแต่วันที ่23 มถุินายน ทีผ่่านมา จนถึงวันปิดต้นฉบบั
คือในวันที่ 30 มิถุนายน แม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือจากทั้งคนใน
ประเทศและหลายๆ ประเทศเข้ามาช่วยค้นหา แต่ก็ยังไม่มีข่าวดี ซึง่น่ันก็ไม่ได้ท�าให้หมด
ความหวังหรือหมดก�าลังใจ ทุกคนยังเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ปลอดภัย และจะรอดกลับมาได้ 

ดังนั้น ในแง่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แม้จะมีผลโพลออกมาว่า สังคมไทยเกิดความ
ไม่เชือ่ม่ัน โดยมองจากผลกระทบทีป่ระสบกับตนเอง แต่ก็ต้องไม่ลืมเช่นกันว่า รฐับาล 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และองค์กรธรุกิจจ�านวนไม่น้อย ยังมกีารให้ข้อมลูว่าตัวเลขอตัรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของไทย มีอัตราที่โตข้ึน การส่งออกก็มีการ
ขยายตัวมากขึ้น

คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เศรษฐกิจ
ไทยฟื ้นตัวชัดเจนมากขึ้นและมีเสถียรภาพเข้มแข็ง ซ่ึงแม้เศรษฐกิจไทยจะมี
เสถียรภาพเข้มแข็งและคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด 
การเงินโลกน้อยกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ แต่ทุกคนไม่ควรประมาท โดย
ความเสี่ยงที่ส�าคัญปัจจุบัน คือ สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกจะตึงตัวมากขึ้น จาก
การที่ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน 
และผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าที่ตอบโต้กันระหว่างประเทศเศรษฐกิจ
หลัก ซึ่งจะท�าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอลง และตลาดเงินตลาดทุนโลก
ผันผวนมากขึ้น

สรปุง่ายๆ เป็นข้อคิดสําหรบัเดือนน้ีก็คือ บนความเชือ่ม่ัน การไม่ประมาท และ
เตรียมพร้อมยังจําเป็นอยู่นะครับ 
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ต้องไม่ประมาท
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4 e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2561

กรมพัฒนาธุรกิจยืนยัน 
บอร์ด IFEC มีแค่ 3 คน
ก.ล.ต.บี้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานข่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีค�าสั่งไม่รับจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมจ�านวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ 
เดียววาณิชย ์ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (IFEC) ยื่น
ค�าขอ จึงท�าให้ปัจจุบัน IFEC มีรายชื่อกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทจ�านวน 3 ราย 
ได้แก่ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ตาม
เดิมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้เคยมีค�าสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการรายนายธีติพันธ์ เทพผดุงพร ตามที่ IFEC ร้องขอไป
ก่อนหน้านี้ ดังนั้น การที่ IFEC มีจ�านวนกรรมการเพียง 3 ราย จึงเป็นจ�านวนที่ต�่ากว่าองค์ประชุมตาม 
พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึง่กรรมการทีเ่หลืออยู่มีหน้าทีต้่องจัดประชมุผูถื้อหุน้เพือ่
เลือกต้ังกรรมการใหม่แทนต�าแหน่งทีว่่างลงโดยเรว็ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนฯ 

ก.ล.ต. จึงมหีนังสือถึงกรรมการทีมี่รายชือ่ปรากฏในหนังสือรบัรองของบรษัิททกุรายข้างต้นให้เร่งจัด 
ประชมุผูถื้อหุน้เพือ่เลือกต้ังกรรมการใหม่โดยทนัท ีและต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ทีเ่ก่ียวข้อง นอกจากน้ี เน่ืองจากข้อมลูตามมติการประชมุคณะกรรมการบรษัิท เม่ือวันที ่23 พฤษภาคม 
2561 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น นายศุภนันท์ ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC จึงต้องด�าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งด�าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว 

ทัง้น้ี หากกรรมการ IFEC รายใดมพีฤติกรรมทีเ่ป็นการขดัขวางไม่ให้มีการประชมุผูถื้อหุน้เกิดขึน้ อาจ
พิจารณาว่า กรรมการรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 และเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 
281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณาด�าเนิน
การตามอ�านาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป 
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นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวทางสนับสนุนให้มีการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของ IFEC เพื่อเลือกตั้งกรรมการให้ครบองค์ประชุมมาโดยตลอด เนื่องจากจะท�าให้
ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้และลดผลกระทบต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา IFEC มีประเด็นติดขัดเรื่องการตีความบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลกฎหมาย 
ดังกล่าว ได้มคี�าวินิจฉัยในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องให้เกิดความชดัเจนแล้ว ก.ล.ต. จึงส่ังให้กรรมการของบรษัิท 
เร่งเดินหน้าจัดประชุมให้เร็วที่สุด ส่วนประเด็นการลงโทษผู้กระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ตามที่มี 
ข้อร้องเรียนมานั้น ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการไปแล้วหลายส่วน และยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท�าความผิด ก.ล.ต. จะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเร็วต่อไป

ต่อมาปรากฏว่า นายศุภนันท์ ได้มีหนังสือขอให้กรมพฒันาธรุกิจการค้าทบทวนค�าส่ังไม่รบัจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมจ�านวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และ นายมนูศักดิ์  
เดียววาณิชย์ และอาจจะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

แต่ ก.ล.ต. เหน็ว่าเน่ืองจาก มาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัวิธปีฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535 
ก�าหนดว่า ค�าสั่งทางปกครอง มีผลตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเพิกถอนหรือด้วยเหตุอื่น  
ดังน้ัน แม้ IFEC โดยนายศุภนันท์ ได้มีหนังสือขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนค�าส่ังไม่รับจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนค�าสั่ง ก็ต้องถือได้ว่า
ค�าสั่งนั้นยังมีผลตามกฎหมาย กรรมการก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามค�าวินิจฉัยของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรรมการทั้ง 3 ราย จึงมีหน้าที่ต้องเดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่
โดยเร็ว รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค�าสั่งดังกล่าวต่อไป 

เน่ืองจากการที ่IFEC เดินหน้าจัดประชมุผูถื้อหุน้ตามค�าวินิจฉัยของกรมพฒันาธรุกิจการค้า น่าจะเป็น
วิธกีารทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ของ IFEC ปัจจุบนั เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นเจ้าของทีแ่ท้จรงิ
พจิารณาตัดสินใจเลือกบคุคลทีผู่ถื้อหุน้ส่วนใหญ่เหน็ว่าเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบรษัิท อย่างไรก็ดี 
การที่ IFEC โดยนายศุภนันท์ ได้ยื่นขอให้มีการทบทวนค�าสั่งหรืออาจใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกระบวนการที่อาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ข้อยุติสุดท้าย ซึ่งอาจท�าให้ 
IFEC ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันของ IFEC ได้อย่างทันท่วงที 

ดังน้ัน เมือ่วันที ่14 มิถุนายน ก.ล.ต. จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัหลักทรพัย์ฯ 
ให้นายศุภนันท์ ชี้แจงต่อ ก.ล.ต.ว่า เหตุใดนายศุภนันท์ จึงไม่ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว และ
การขอให้ทบทวนค�าส่ังของกรมพฒันาธรุกิจการค้าและใช้สิทธอิทุธรณ์ค�าส่ังดังกล่าวต่อรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงพาณิชย์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบันของ IFEC และผู้ถือหุ้นโดยรวม
อย่างไร และเปิดเผยค�าชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

ทัง้น้ี ก.ล.ต. จะน�าค�าชีแ้จงของนายศุภนันท์ มาประกอบการพจิารณาการปฏิบติัหน้าทีข่องนายศุภนันท์  
ในฐานะกรรมการบรษิทัจดทะเบียนว่า เปน็ไปด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์
สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญตามมาตรา 89/7 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ต่อไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ก.ล.ต. วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ 
มพีฤติกรรมอนัเป็นการขดัขวางและไม่อ�านวยความสะดวกให้มกีารประชมุผูถื้อหุน้เพือ่เลือกต้ังกรรมการ
ใหม่เกิดขึน้ ส่งผลให้ IFEC ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีมี่ความส�าคัญและเร่งด่วน จึงอาจเข้าข่ายปฏิบติั
หน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึง
เปิดโอกาสให้นายศุภนันท์ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
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โอนทรัพย์สินจัดตั้งบริษัท เรื่องฮิตติดลม (ภาค 3)
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมือ่เดือนกรกฎาคม ปี 2560 ได้เล่าเรือ่งการโอนทรพัย์สินไปจดทะเบยีนเป็นทุนจดัตัง้บรษิทั 
โดยผู้เสียภาษีจะได้รับประโยชน์มากมายจากการประกาศกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสรุปความโดยย่อ 
คือ บคุคล คณะบคุคล หรอื ห้างหุน้ส่วนสามัญทีไ่ม่ใช่นิตบิคุคล ทีป่ระกอบกิจการอยู่แล้ว สามารถ 
โอนทรัพย์สินไปจัดต้ังบริษัทโดยจะได้รับการยกเว้นภาระภาษีจากการโอน ส่วนมูลค่าที่ใช้โอน
ส�าหรับทรัพย์สินทุกอย่างให้ใช้ ราคาตลาด ยกเว้นที่ดินและอาคาร ให้ใช้ราคาประเมินของกรม
ที่ดิน ณ วันโอน หรือ ราคาทุนที่ซื้อมา (โดยดูจากเอกสารการโอนซื้อที่กรมที่ดิน) แล้วแต่ราคา
ไหนที่สูงกว่า ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หมดเวลาเมื่อสิ้นปี 2560

ต่อมาเมือ่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 ทีผ่า่นมา ได้มมีตคิณะรฐัมนตรี ต่ออายกุารโอนทรัพย์สนิไป
เป็นทุนจัดตั้งบริษัท ให้สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อขยายเวลามาตรการที่ส่งเสริมให้บุคคล
ธรรมดาประกอบกิจการในรปูแบบนิติบคุคล แต่ในครัง้น้ี สิทธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัไม่ได้เท่าเดิมเหมอืน
ครั้งก่อน ๆ  เพราะครั้งนีย้กเว้นเพียงภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นแปลว่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อากรแสตมป์ไม่ได้รับยกเว้น อีกประการหน่ึงคือ ค่าธรรมเนียมโอนที่กรมที่ดินก็ไม่มีประกาศลด
อตัราเหมือนทีผ่่านมา แต่ถ้าผูเ้สียภาษีได้ประโยชน์ก็เป็นการดีทียั่งมีเวลาในการใช้สิทธปิระโยชน์น้ี

การจะเสียภาษีในรูปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้เสียภาษีคงต้อง
ประเมินสถานการณ์ คิดค�านวณเองว่า จะยังคงท�ากิจการในนามบคุคลหรอืเปล่ียนไปเป็นนิติบคุคล
ดี เพราะมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียต่างกัน หากรายได้น้อย ปีหนึ่งไม่กี่ล้านบาท รายจ่ายก็ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบ การเป็นบคุคลธรรมดาจะเสียภาษีน้อยกว่า เพราะสามารถหกัค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละหกสิบ 
และมีสิทธหิกัลดหย่อนได้อกีมากมาย แต่ถ้ากิจการมีรายได้ถึงขัน้สิบล้านบาทต่อปีขึน้ไป ในขณะที ่
มีค่าใช้จ่ายเท่ากัน การเป็นนิติบุคคลที่มีทุนห้าล้านบาทรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีน่าจะได้
ประโยชน์มากกว่า เพราะอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล มีการยกเว้นก�าไรสามแสนบาทแรก ส่วนทีเ่กิน
สามแสนบาทไม่เกินสามล้านบาทเสียอตัราร้อยละสิบห้า ส่วนทีเ่กินสามล้านบาทเสียอตัราร้อยละ
ย่ีสิบ ซึ่งถ้าเทียบกับอัตราสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะอยู่ที่ร้อยละสามสิบห้า การเป็น
นิติบุคคลจะเสียภาษีเงินได้น้อยกว่า

แต่การเป็นนิติบคุคล ต้องมกีารจัดท�าบญัช ีต้องจัดท�างบการเงิน มผีูส้อบบญัชรีบัรองท�าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี อกีประการหน่ึง ค่าใช้จ่ายในทางภาษีใช่ว่าจะหกัได้ทกุอย่างตามทีกิ่จการจ่ายไป 
เน่ืองจากภาษีมีกฎกติกาเรือ่งของรายจ่ายต้องห้าม ดังน้ันหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ภาษี หรอืเป็นรายจ่ายต้องห้ามจะท�าให้หกัรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ ก�าไรทีเ่สียภาษีก็จะสูง
ขึ้น เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้น ถึงกระนั้นในความเห็นส่วนตัวหากรายได้ของกิจการถึงสิบ
ล้านบาทต่อปี การเป็นนิตบิคุคลจะได้ประโยชน์มากกว่า ประกอบกับในปี 2562 สถาบนัการเงิน
จะปล่อยเงินกู้ต้องมีงบการเงินที่ใช้ยื่นกับกรมสรรพากร การมีงบการเงินจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้น

ดังน้ัน การเป็นนิติบุคคลที่จัดทํางบการเงินตามกฎหมายบัญชีย่อมจะได้เปรียบมากกว่า 
สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้ง่ายกว่า กบัผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กใ็ห้ความเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า 
เจ้าหน้ีการค้า หรือหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแล โดยเฉพาะกับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้โดย
ดูจากงบการเงิน ซึ่งจะท�าให้กิจการมีสภาพคล่องสามารถด�าเนินการได้อย่างราบรื่น ประกอบกับ
การมีจริยธรรมคุณธรรม ค�านึงถึงสังคมส่ิงแวดล้อม กิจการก็จะเกิดการเติบโตอย่างย่ังยืนถาวร 
ดังสโลแกนที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

1 กรกฎำคม 2561



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

7e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2561

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยระหว่างการเข้ารับต�าแหน่ง
อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ และได้มอบนโยบายให้กับสรรพากรทั่วประเทศ ว่า ได้ก�าหนด
นโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรต้องมุ่งไปสู่สรรพากรดิจิทัลสนองนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพฒันาเทคโนโลยีมาใช้ประเมนิการจัดเก็บภาษีเป็นหลัก ทุม่งบพฒันา
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการจัดเก็บภาษีของไทยให้ดีขึ้น โดยปี 2563 หวังใช้เทคโนโลยี
ปัญหาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี จากการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data จาก 
หน่วยงาน เช่น พฤติกรรมการจ่ายค่าน�้าประปา ค่าไฟฟ้า และข้อมูลอื่นมาประเมินรายได้  
รายจ่ายกิจการได้ชดัเจนขึน้ รวมทัง้การสร้างพนัธมติรส�านักงานบญัช ีเปล่ียนมาเป็นส่งเสรมิให้ 
เอกชน เอสเอ็มอีเสียภาษี แทนการหลีกเล่ียงภาษี เข้มงวดเอาจริงเขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ 
หลบเล่ียงภาษี เพื่อแยกคนดีเสียภาษีให้ถูกต้อง และคนเลวหลีกเล่ียงภาษีต้องลงโทษตาม 
กฎหมาย ตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ชัดเจนภายใน 1 ปี หวังเพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บ และขยายฐานภาษีมากขึ้น เพราะคนวัยท�างาน 30 ล้านคน แต่ยื่นแบบเสียภาษ ี
เพียง 10 ล้านคน เพื่อดึงผู้มีรายได้เข้าสู่ระบบฐานภาษีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเดินหน้า 
สร้างความเป็นธรรมเสียภาษีให้กับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ เช่น เว็บไซต์
ระดับโลก รองรับการเติบโตของการค้าขายผ่าน E-Commece ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเปิด
เวทีรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อสรุปแนวทางให้ชัดเจนและผลักดันกฎหมายบังคับ
ใช้ภายในปีนี้ 

ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ ในปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพากรจะเก็บภาษีให้ได้ตาม
ที่สัญญากับกระทรวงการคลัง 1.86 ล้านล้านบาท ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณ 4 หม่ืนล้านบาท เน่ืองจากมีการปรับเป้าหมายการท�างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง ส่วนในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรมีเป้าหมายเก็บภาษี 2 ล้านล้าน
บาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อนหน้าค่อนข้างมาก แต่มั่นใจว่าจะเก็บได้ตามเป้าหมาย โดย
จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�างานของกรม
สรรพากรทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี

“มั่นใจจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 1.86 ล้านล้าน
บาท ในปี 2561 เพราะกลุ่มอุตสาหกรรมหลายด้าน
ยังไปได้ ทั้งท่องเที่ยว ยานยนต์และกลุ่มต่าง ๆ  และก็
พร้อมรับเป้าจัดเก็บรายได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2562 
ซึ่งเป็นยอดเป้าหมายที่ค่อนข้างสูง เม่ือปรับระบบการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ จากการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”

ส�าหรบักระแสข่าวทีอ่าจจะมกีารขยับเพิม่ขึน้ของอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มน้ัน นายเอกนิติ ยืนยันว่า ไม่มี
ความจ�าเป็นต้องปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อย
ละ 7 ในเดือนตุลาคมปีน้ีอย่างแน่นอน เพราะ
เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัวและเศรษฐกิจไม่ได้
เติบโตพุ่งร้อนแรงจนต้องปรับขึ้นอัตราภาษี 
เพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ 

สรรพากรลุยเป้า 2 ล้านล้าน 
เล็งใช้ AI วิเคราะห์เก็บภาษี
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ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 13 ซึ่ง
เข้ารับต�าแหย่งต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้
เปิดเผยถึงแนวทางการด�าเนินงานหลังเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ว่า พร้อมขบัเคล่ือนการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนด้วยปริมาณและคุณภาพ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ตลาดทุนเป็น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยก้าวต่อไปเน้นการ
ท�างานภายใต้ทิศทาง “Creating Partnership 
Platform to Drive Inclusive Growth” ด้วยการ 
“สร้างจุดเปล่ียน-เสรมิจุดปรบั-ชจุูดขาย-คงจุดยืน”

สร้างจุดเปล่ียน: น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแบบครบวรจร (end-
to-end service) พร้อมสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและเน้นการท�างานร่วมกับผู้ร่วม
ตลาดทุน เพื่อต่อยอดบริการและสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานที่เป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรม เช่น 
ระบบตัวกลางกองทุนรวม การช�าระเงิน การยืนยัน
ตัวตน การแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อให้ตลาดทุน
พร้อมรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Disruption) ท�าให้
เกิดนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ และความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

เสริมจุดปรับ : เตรียมพร้อมบุคลากรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน ในการท�าธุรกิจให้ม ี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและสร้างธุรกิจใหม่ ขณะ
เดียวกันจะเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์และขั้นตอน
การท�างานร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวและลดอุปสรรคในการท�าธุรกิจและ
การลงทุน

ชูจุดขาย : สร้างตลาดทุนไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
เป็น Market of Well-being ในเวทีโลก เนื่องจาก
กลุ่มธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐาน การคมนาคม ท่องเทีย่ว 
และบริการ การแพทย์ และอาหาร เป็นจุดแข็ง 
ของประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการระดมทุน
และลงทุนของตลาดทุนไทยและตลาดทุนต่าง
ประเทศ โดยท�างานร่วมกับผูร่้วมตลาด ทัง้น้ี รวมถึง 
การระดมทุนโดยใช้ Infrastructure Fund และ 
Infrastructure Trust ผ่านตลาดทุนไทยเป็นเงิน
ทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค โดย
เฉพาะ CLMV และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นจุด
เชื่อมโยงการลงทุนในอาเซียน

‘ดร. ภากร ปีตธวัชชัย’
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13
ลุยแพลตฟอร์มให้ทุกภาคส่วนเติบโต

คงจดุยืน : ส่งเสรมิตลาดทนุไทยให้เติบโตย่ังยืนอย่างมีคุณภาพในทกุมิติ พร้อม
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ทั้ง SMEs และ Startup เติบโตผ่านการใช้ตลาด
ทุนไทย และให้ประเทศไทยมี ecosystem ที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ
รายใหม่และมีศักยภาพสูง

และ ทีป่ระชมุคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เม่ือวันที ่20 มิถุนายน 2561 
ได้มีมติแต่งต้ังผู้ช่วยผู้จัดการ 2 คนเป็นรองผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นไปตามแผนสืบทอดต�าแหน่ง
งานผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) พร้อมกับได้แต่งตั้ง 2 รองผู้จัดการใหม่ 
เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตลาดทุนชั้นน�าใน
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ระดับสากล และเป็นประโยชน์
ต ่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ 
“To Make the Capital Market 
‘Work’ for Everyone” 

โดยรองผู้จัดการที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 2 คนตามแผนสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ เป็น
รองผู ้จัดการ หัวหน้าสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีนาย
ถิรพันธุ์ ร่วมงานกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2536 และเป็น
นักเรียนทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจ ที่ Massachusetts 
Institute of Technology นาย
ถิรพันธุ์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์ฯ เป็นอย่างดี

นางสาวภทัรวสี สุวรรณศร เป็นรองผูจั้ดการ หวัหน้า
สายงานปฏิบัติการ โดย นางสาวภัทรวสี ร่วมงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 มีประสบการณ์ในงาน
บรกิารหลังการซือ้ขาย ทัง้ด้านการช�าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ รวมถึงงานรับฝากหลักทรัพย์ และงานนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ 

ทั้งน้ี นางสาวภัทรวสี ยังด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด ด้วย

ส�าหรับรองผู้จัดการใหม่อีก 2 คน ที่จะมีผลต้ังแต่ 
วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป คือ

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นรองผูจั้ดการ หวัหน้า
สายงานผูอ้อกหลักทรพัย์ ดูแลงานในสายงานผูอ้อกหลัก
ทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 
1 และ 2 และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายแมนพงศ์ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงินและตลาด
ทุน และมีความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ในธุรกิจตลาด
ทุนเป็นอย่างดี โดยนายแมนพงศ์จะมีส่วนส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสรรหา พัฒนาบริษัทจดทะเบียน และ
ปรบัปรงุกฎระเบยีบเพือ่ให้ภาคธรุกิจสามารถเข้าถึงตลาด
ทุนได้สะดวกขึ้น

นายแมนพงศ์ จบปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขา

การเงิน จากคณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหา 
วิทยาลัย และ ปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจ สาขา Finance & 
Quantitative จาก Cleveland 
State University สหรัฐอเมริกา 
ต�าแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วม
งานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นาย
แมนพงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย ์ กสิกรไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

นายอภิศักด์ิ เก่ียวการค้า 
เป็นรองผูจั้ดการ หวัหน้าสายงาน 
การเงินและบริหารเงินลงทุน 
นายอภิศักด์ิ เป็นผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ในด้าน
การเงินและการลงทุน โดยจะ 
เข้ามาดูแลงานด้านการเงิน การ

ลงทนุ และการบรหิารความเส่ียง เพือ่เสรมิความแขง็แกร่ง 
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอภศิักดิ์ จบปริญญาตรีด้านสังคมวทิยา จากคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Chaminade  
University สหรัฐอเมริกา ต�าแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการ ธนาคารกัมพูชา
พาณิชย์ 
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นายอภศิกัด์ิ ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยถึงกรณกีารประชมุคณะกรรมการนโยบาย 
การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เมื่อวันที่ 
12-13 มิถุนายน 2018 ที่ประชุม FOMC มีมติปรับ 
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed funds rate) ขึ้น 25 bps 
ไปอยู่ที่ช่วง 1.75–2.00% และมีการคาดว่าจะปรับขึ้น 
อีก 3 ครั้งในปี 2561 ว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ 
เฟด ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับ
เศรษฐกิจไทย โดยกระทรวงการคลังไม่กังวลเรื่องเงิน
ทุนไหลออกเพราะยังมีเงินให้ไหลออกได้อีกมาก ส่วน
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ยังไม่เห็นเหตุผลว่าจะ
ต้องไปปรับขึ้นไปท�าไม

นายอภิศักด์ิ กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ์ 
รองนายกรฐัมนตร ีได้เรยีกหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้หมด
ของการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงการสร้าง 
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ 
ฟันด์) โดยส่ังให้เร่งด�าเนินการไม่ให้มีการเล่ือนออกไป
อกีแล้ว โดยการระดมทนุหน่วยลงทนุไทยแลนด์ฟิวเจอร์ 
ฟันด์ 4.4 หม่ืนล้านบาทแรก จะต้องย่ืนเรื่องให้คณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ในเดือน ก.ค. 2561 และขายหน่วยลงทนุให้กับประชาชน
และนักลงทุนสถาบันในเดือน ก.ย. 2561

“นักลงทุนสถำบันในไทยสนใจซื้อหน่วยลงทุนไทย
แลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์จ�ำนวนมำก เน่ืองจำกให้ผลตอบแทน

พอสมควร และบริษัทประกันก็สำมำรถลงทุนได้ เพรำะ
มีปัญหำกำรแหล่งลงทุนระยะยำว” นายอภิศักดิ์ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยด้วยว่า 
นอกจากน้ี นายสมคิดยังได้ส่ังการให้กรมทางหลวงแก้ไข
กฎหมายกองทุนหมุนเวียนภายใน 1 เดือนครึ่งให้ คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ จากเดิมที่เงินจะใช้ได้เฉพาะ
การซ่อมแซมถนนเท่าน้ัน ให้สามารถน�าเงินส่งเป็นรายได้ 
ให้กองทนุไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ได้ เพราะในเฟส 2 จะ
น�าโครงการทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ สาย 9 เข้า
มาระดมทุนเงินก่อนใหม่ ซึ่งมีการตีราคาเบื้องต้นมูลค่า
กว่า 1 แสนล้านบาท

นายอภิศักด์ิ ยังกล่าวอีกว่า การเพิ่มมูลค่ากองทุน 
ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ โดยมีสินทรพัย์ทีดี่เพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ 
จะท�าให้เป็นกองทุนที่นักลงทุนสนใจมากขึ้น และต่อไป
ในอนาคตก็จะน�าโครงการอืน่เช่น โครงการด้านพลังงาน
ที่รัฐบาลไปลงทุนไว้มาเปล่ียนเป็นเงิน เพื่อไปลงทุนใน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ซึ่งเป็นการด�าเนินการ
ตามหลัก พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่มีผลบังคับใช้ 
ว่ารัฐบาลจะใช้เงินเพื่อการพัฒนาประเทศจาก 3 แหล่ง 
ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินกู้ และการระดมทุนจากภาค
เอกชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การร่วมทุนของภาครัฐ
และเอกชน หรือ พีพีพี ที่ด�าเนินการไปได้มากแล้ว และ 
กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ที่จะเร่งด�าเนินการให้ได้
ตามแผน จะไม่มีการเลื่อนอีกแล้ว 

คลังไม่กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย 
เร่ง‘ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์’
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ปมหนี้ EARTH เพิ่ม 26,000 ล. 
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 11 กรรมการ

รายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและ
อดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) (EARTH) 
รวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณียินยอมให้ลงข้อความ

เท็จหรือไม่ลงข้อความส�าคัญในรายละเอียดเก่ียวกับหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 26,000 ล้านบาท  
เพือ่ลวงไม่ให้ผูล้งทนุและเจ้าหน้ีรูร้ายละเอยีดทีแ่ท้จรงิของหน้ีสิน โดยผูถู้กกล่าวโทษ ประกอบด้วย 
1) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร ์2) นายขจรพงศ์ คําด ี3) นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ 4) นาย
พิรุฬห์ พิหเคนทร์ 5) นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 6) นายพิบูล พิหเคนทร์ 7) นางสาวกาญจนา 
จักรวิจิตโสภณ 8) นายสมเกียรติ ศุขเทวา 9) นายสุริยาภรณ์ บุญชัย 10) นายเอกนฤน  
ธรรมมารักษ์ และ 11) นายธงชัย วัฒนโสภณวงศ์

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้สินจ�านวน 26,000 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น 
ภายหลังจากที่ EARTH ส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนี้เป็นเหต ุ
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 10,349 ล้านบาท เป็นติดลบ 15,651 ล้านบาท และคณะ
กรรมการบรษัิทได้มีมติอนุมติัให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ เม่ือเดือนกรกฎาคม 2560 
ก.ล.ต. จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีอยู่และสถานะของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 26,000 ล้านบาท

จากการตรวจสอบ ก.ล.ต. พบว่า รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และข้อมลูที ่EARTH 
เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายครั้ง EARTH ไม่ได้ให้ 
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าหน้ีสินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียโอกาส ซึ่งจาก
รายงานการตรวจสอบเป็นกรณพีเิศษ (special audit) ที ่ก.ล.ต. ส่ังให้ EARTH จัดท�า ระบวุ่า มูลหน้ี 
ดังกล่าวไม่สามารถบันทึกเป็นหน้ีสินในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และได้ระบุความเห็น
ของทีป่รกึษากฎหมายรายหน่ึงว่า หน้ีสินส่วนทีเ่ป็นค่าเสียหายพเิศษตามข้อตกลงในสัญญาก�าหนด
ว่าคู่สัญญาคือ EARTH ไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ EARTH ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของ 
มูลหน้ีดังกล่าวก่อนที่จะน�ามูลหน้ีทั้งจ�านวนไปรวมเป็นหน้ีสิน และย่ืนขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการ

การกระท�าข้างต้นของกรรมการและอดีตกรรมการของ EARTH ทั้ง 11 ราย ที่ร่วมกันด�าเนิน
การ มีส่วนรู้เห็น ยินยอม หรือสนับสนุนให้ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส�าคัญในราย
ละเอียดของหน้ีสินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการลวงให้ผู้ลงทุนและเจ้าหน้ีเข้าใจผิดว่า EARTH มี
ภาวะหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เป็นความผิดตามมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษผูก้ระท�าผดิต่อกรมสอบสวนคดีพเิศษเพือ่พจิารณา
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระท�าผิดอาจต้องระวางโทษอาญาโดยจ�าคุกต้ังแต่ห้าถึง 
สิบปี และปรบัต้ังแต่ห้าแสนถึงหน่ึงล้านบาท นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการบันทึกบัญชี ซึ่งหากพบว่าเป็นความ
ผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

การถูกกล่าวโทษข้างต้นมผีลให้กรรมการและอดีตกรรมการข้างต้นเข้าข่ายมีลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิททีอ่อกหลักทรพัย์และบรษัิทจดทะเบยีนตาม
ประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิททีม่หีลักทรพัย์จดทะเบยีนตลอด
ระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษด�าเนินคดี

อน่ึง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพยีงจุดเริม่ต้นของกระบวนการบงัคับใช้กฎหมายทางอาญา
เท่าน้ัน ภายใต้กระบวนการน้ี การพจิารณาวินิจฉัยว่าบคุคลใดเป็นผูก้ระท�าผดิกฎหมายเป็นขัน้ตอน
ในอ�านาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจน
ดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามล�าดับ 
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กกร.มองเศรษฐกิจเติบโต 
ส่งออกมั่นใจขยายตัว 8%

นายปรีดี ดาวฉาย ในฐานะประธาน
สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) ประจ�าเดือนมิ.ย. 2571 มองอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 
1/2561 ที่ผ่านมาเป็นไตรมาสที่เติบโตสูงสุดของปีนี้ที่ 4.8% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ทาง กกร. 
จึงขอรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ของเดือน มิ.ย. 2561 ให้มีความชัดเจนออกมาก่อนน�ามา
ประกอบการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 3 ก.ค.น้ี เพื่อ
สามารถประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังได้แม่นย�าขึ้น

“เบื้องต้น กกร. คำดว่ำจะมีกำรทบทวนอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ขึ้นไปแตะขอบ
บนที่ปัจจุบันคำดไว้ 4.5% จำกกรอบประมำณกำรปัจจุบันคำดไว้โต 4-4.5% กำรส่งออกคำดไว้ 
ที่ 5-8% และอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปคำดไว้ที่ 0.7-1.2% แม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของ 
ปีนี้คำดว่ำจะขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอลง แต่เชื่อว่ำยังคงเติบโตได้ไม่ต�่ำกว่ำ 4% แน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยเส่ียงเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต�่า ขณะที่
ราคาน�า้มนัอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน จะเป็นแรงกดดันก�าลังซือ้ของผูบ้รโิภคในช่วง
ที่เหลือของปี อีกทั้งในระยะสั้นยังต้องจับตาดูเรื่องเสถียรภาพของยูโรโซน ที่ต้องติดตามประเด็น
การเมืองในอิตาลี รวมถึงแนวนโยบายการค้าของสหรัฐที่เปล่ียนกติกาไปจากเดิม และอาจน�ามา
สู่การตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลักในโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทต่อภาพรวมการค้า ตลาด
เงินและตลาดทุนโลกให้มีแนวโน้มผันผวนในระยะข้างหน้า

ขณะทีน่ายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย กล่าวตอบ 
ข้อซักถามว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้ เพราะผู้ประกอบการมีการผลิตและการลงทุนใน
ประเทศเป็นปัจจัยหลัก ดังน้ัน รฐับาลทีเ่ป็นเพยีงคนคุมกติกา ถ้าเปล่ียนคนคุมกติกาก็ไม่น่ามีปัญหา
อะไร เพราะกติกาก็ยังเหมือนเดิม

ด้าน นายสุพันธ์ มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความเห็น
ว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ ซึ่งรัฐบาลก็มีการก�าหนดวันเลือกตั้งไว้ชัดเจน
แล้ว ส่วนตัวคิดว่าการปรบัครม. ครัง้น้ี ไม่น่าจะช่วยให้ครม. ใหม่ เข้ามาสานงานได้ทนัและต่อเน่ือง 
เพราะเหลือระยะเวลาท�างานเพียงสั้นๆ ก็จะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่เข้ามาท�างานแล้ว จึง
มองว่า ครม. ชุดปัจจุบันยังน่าจะเดินหน้าท�างานต่อไปได้ดี

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิด
เผยว่า สรท. ยังคงคาดการณ์มลูค่าการส่งออกไทยปี 2561 เติบโตได้ในระดับ 8% ภายใต้สมมุติฐาน
ค่าเงินบาท 31.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ บวกลบไม่เกิน 0.5% โดยมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจคู่ค้า
ทั้งในตลาดหลัก ตลาดรองและตลาดศักยภาพ เติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับทิศทางราคาน�้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หรือสูงสุดในรอบ 3 ปี ท�าให้ก�าลังซื้อของ
ประเทศคู่ค้าที่ผลิตน�้ามันดีข้ึน รวมทั้งสินค้าที่เก่ียวเน่ืองกับน�้ามันและราคาสินค้าเกษตรกรรมมี
แนวโน้มปรับขึ้นตาม

ส�าหรับปัจจัยเส่ียงที่ยังต้องจับตามอง คือ สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังมีความ 
ไม่แน่นอน และคาดเดาได้ยากว่าจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ 
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พบบริษัทไม่ส่งงบเกิน 3 ปี 6,309 ราย
เตือนเข้าข่ายถูกขีดชื่อเป็นบริษัทร้าง
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มีการ 

ตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคลบางกลุ่มที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องจริง แต่เวลาต่อมา ไม่ได้
ปฏิบัติตนในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อโดยเอาความ
น่าเชื่อถือของการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแอบอ้าง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลที่หลงเชื่อ และ
ยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามมา

ดังน้ันในปีงบประมาณ 2561 กรมพฒันาธรุกิจการค้าจะด�าเนินการถอนทะเบยีนห้างหุน้ส่วนบรษัิท
ที่มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจ�านวน 6,309 ราย เนื่องจาก ‘ไม่
นําส่งงบการเงิน’ ย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2557-2559) เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลนิติบคุคลให้เป็นปัจจุบนั สร้างความน่าเชือ่ถือ ความมัน่ใจให้แก่ภาคธรุกิจทีเ่ข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ 
จะประสานส�านักงานพาณิชย์จังหวัดด�าเนินการในแนวทางเดียวกัน

ส�าหรับนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดออกจากทะเบียน กรมฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจาก 
มูลเหตุหรือข้อสันนิษฐานใน 3 ประเด็นคือ 1. นิติบุคคลที่ไม่น�าส่งงบการเงินต่อกรมฯ เพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ นับต้ังแต่ปีปัจจุบนั 
ย้อนหลังไป 3 ปีติดกัน

2. นิติบุคคลไม่มีที่ตั้งส�านักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ และ 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้ว
แต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี ส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นยังคง
ค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนของกรมฯ ซึ่งท�าให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับจ�านวนนิติบุคคลที่ยังมีตัว
ตนอยู่ในปัจจุบัน มากไปกว่านั้นอาจส่งผลต่อประชาชน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมลงทุนที่อาจเข้าใจผิดว่า
นิติบุคคลเหล่านั้นยังคงด�าเนินธุรกิจอยู่ และก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงตามมา

ทัง้น้ี แม้นิติบคุคลทีมี่ ‘สถานะร้าง’ จะส้ินสภาพการเป็นนิติบคุคลไปแล้วแต่ความรบัผดิชอบยังคง
มไิด้ส้ินสภาพตามไปด้วย รวมไปถึงนิติบคุคลอาจฟ้ืนคืนสู่ทะเบยีนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 
ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

กรมฯ ในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายมีอ�านาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่มิได้ท�าการค้าเป็น
ห้างหุน้ส่วนหรอืบรษัิทร้างแล้วแต่กรณ ีโดยจะมกีารประกาศชือ่นิติบคุคลทีถู่กขดีชือ่ออกจากทะเบยีน
บนเว็บไซต์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dbd.go.th

นอกจากน้ี ผู้ประกอบธุรกิจ
และประชาชนทั่วไปสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเพื่อ
ความรอบคอบก่อนการลงทุน
หรือด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านได้ 3 
ช่องทาง 1) สายด่วน 1570 2) 
www.dbd.go.th หัวข้อ คลัง 
ข้อมูลธุรกิจ และ 3) ดาวน์ 
โหลดApplication ‘DBD e- 
Service’ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเช็คสถานะนิติบุคคลได ้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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TIIP : Thai Intelligent Investors Program
ปิดการอบรม TIIP 17

TIIP รุ่นที่ 17 : นางวชิรา ณ ระนอง, นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ร่วมพิธีปิด
การเรียนหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 17 เม่ือวันเสาร์ที่ 23 
มิถุนายน 2560 ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้
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แสดงความยินดีกับกรรมการและผู้
จัดการ ตลท. คนที่ 13

คุณวชิรา ณ ระนอง–นายกสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคณะกรรมการ
สมาคมฯ เข ้าร ่วมแสดงความยินดีกับ 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย–กรรมการ และ
ผู ้ จัดการ ตลท. 
ในโอกาสเข ้ารับ
ต�าแหน่งผู้บริหาร 
คนที่  13  เพื่ อ
สนับสนุนการเป็น
ห น่ึ ง ใ นขุ มพ ลั ง
ของตลาดทุนไทย  
เม่ือวันที ่26 มิถุนา 
ยน 2561

TIIP Club ครั้งที่ 4/2561 – TOG : สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาสมาชิก TIIP Club น�าทีมโดย คุณวชิรา  
ณ ระนอง – นายกสมาคมฯ เข้าพบ–รับฟังวิสัยทัศน์ และเยี่ยมชม โรงงานผลิต มีทีมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ อาทิ คุณธรณ์ ประจักษ์
ธรรม กรรมการผู้จัดการ, คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป-TOG ให้การต้อนรับ ณ 
อาคาร 2 ห้อง Optic Gallery ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต�าบลละหาร อ�าเภอบางบัวทอง นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561
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เดือนมิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป ต้องถือว่าเป็นเดือนทีค่่อนข้างจะอ่อนไหวอย่างมากสําหรับ
ตลาดหุน้ไทย โดยเฉพาะผลกระทบจากเรือ่งของปัจจยัต่างประเทศ ทีส่่งผลให้นักลงทนุต่างประเทศ
มีการขายหุ้นออกมาโดยตลอด

ซึ่งเรื่องของต่างประเทศที่ส�าคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะนโยบายหรือท่าทีที่มีต่อประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมไปถึงท่าทีที่มีต่อยุโรป และแคนาดา ด้วย

ทั้งๆ ที่ปัจจัยต่างประเทศในเดอืนนีค้วรจะเป็นเรื่องด ีเนือ่งจากเป็นเดือนที่ ประธานาธบิดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้พบปะหารือในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ กับผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือ  
คมิ จอง อนึ และได้ลงนามร่วมกนัในข้อตกลงครั้งประวตัศิาสตร์ โดยเกาหลเีหนอืให้ค�ามั่นว่าจะเดิน
หน้ากระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทร

จึงไม่ได้เป็นแค่การประชุมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างผู้น�าสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือเท่าน้ัน 
แต่ผลส�าเร็จที่ตามมาจากการลงนามร่วมกันของผู้น�าทั้งสองประเทศ ท�าให้ทั่วโลกเชื่อมั่นว่า น่ีคือ 
ก้าวแรกของการปลดล็อกสงครามนิวเคลียร์ในอนาคตด้วย

แต่กลายเป็นว่าข่าวดีระดับโลกดังกล่าว สามารถช่วยกระตุ้นให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขยับขึ้นมาขานรับ
ข่าวได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น

เพราะหลังจากน้ันบรรยากาศของความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ได้
ท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกหว่ันไหวไปตามๆ กัน ซึ่งแน่นอนว่าส�าหรับตลาดหุ้นของไทยเราก็ไม่อาจจะ 
หลีกหนีผลกระทบในเรื่องนี้ไปได้ด้วยเช่นกัน

สถิติดัชนีตลาดหลักทรพัย์เดือนมิถุนายน เป็นภาพสะท้อนทีช่ดัเจน เพราะจากเย็นวันที ่1 มถุินายน 
2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ระดับ 1,719.82 จุด ปรากฏว่าถึงสิ้นเดือนเย็นวันที่ 29 มิถุนายน 
2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 1,595.58 จุด หรือเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ของไทยลดลงไป 124.24 จุด โดยมีผลมาจากปัจจัยต่างประเทศ และการขายหุ้น
ของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศนั่นเอง

ทีห่ยิบยกเรือ่งน้ีมากล่าวถึงก็เพราะภายใต้ความอ่อนไหวทียั่งมีต่อเน่ือง อยากให้บรรดาผูล้งทนุไทย
ทุกคนอย่าได้กังวลหรือตระหนกกับสถานการณ์ให้มากจนเกินไป เพราะเห็นด้วยกับมุมมองของคุณ
ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่โพสเฟซบุ๊คชี้แจงเหตุที่นักลงทุนต่างชาติ
ขายหุน้ไทยต่อเน่ือง ทัง้ทีภ่าวะเศรษฐกิจไทยเริม่ดูดีขึน้และผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนยังมีแนว
โน้มเติบโต ว่า มาจากความกังวลแนวโน้มธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) ขึน้ดอกเบีย้ และสงครามการค้า 
สหรัฐฯ-จีน ท�าให้นักลงทุนต่างชาติลดน�้าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั้งหมด ไม่ได้เป็นการ
ขายเพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ดังนั้น ในบรรยากาศที่ยังไม่นิ่งแบบนี้ หนทางในการรับมือที่ดีที่สุดก็คือ การตั้งสติ และใช้
ความรู้ในการตัดสินใจลงทุน มากกว่าการที่จะอารมณ์ตระหนก

เป็นก�าลังใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ลงทุนไทยทุกคนค่ะ 

รับมือด้วยสติและความรู้
โดย : วชิรา ณ ระนอง
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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