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ศูนย์ส�ำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เปิดเผยผลส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไทย”
ท�ำการส�ำรวจระหว่างวันที่ 27–28 มิถนุ ายน 2561 โดยถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน
ช่วงครึง่ ปีทผี่ า่ นมา คือในช่วงเดือนมกราคม–มิถนุ ายน 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ
54.88 ระบุวา่ ภาพรวมเศรษฐกิจแย่ลง เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�ำ่ รายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น อีกร้อยละ 30.24 ระบุว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีแค่เพียงร้อยละ 14.88 ที่ระบุว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลังจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.64 ระบุว่า
ไม่มีความเชื่อมั่น เพราะนโยบายและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้ช่วย
ประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นโครงการที่ไม่ต่อเนื่องและเป็นโครงการระยะสั้น
ผลส�ำรวจสะท้อนชัดถึงภาพรวมของประเทศว่า ด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ ความรู้สึกที่ว่ายังคงมีช่องว่างของสังคม มีความ
เหลื่อมล�้ำด้านฐานะ ยังมีบรรยากาศของการรวยกระจุกจนกระจาย อยู่เช่นเดิม
ความรูส้ กึ เช่นนีไ้ ม่คอ่ ยดีกบั ภาพรวมของเศรษฐกิจเท่าไรนัก เพราะเมือ่ ความเชือ่ มัน่
ไม่มี พลังในการผลักดัน สร้างสรรค์ และมุง่ มัน่ ก็จะลดลง ซึง่ พลังแรงใจถือเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญมาก จะเห็นได้จากการที่ เด็กๆ และโค้ช รวม 13 ชีวติ ของทีมหมูปา่ อะคาเดมี่
เชียงราย ทีต่ ดิ อยูใ่ นถ�ำ้ หลวงฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 23 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา จนถึงวันปิดต้นฉบับ
คือในวันที่ 30 มิถุนายน แม้จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือจากทั้งคนใน
ประเทศและหลายๆ ประเทศเข้ามาช่วยค้นหา แต่กย็ งั ไม่มขี า่ วดี ซึง่ นัน่ ก็ไม่ได้ทำ� ให้หมด
ความหวังหรือหมดก�ำลังใจ ทุกคนยังเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ปลอดภัย และจะรอดกลับมาได้
ดังนั้น ในแง่ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แม้จะมีผลโพลออกมาว่า สังคมไทยเกิดความ
ไม่เชือ่ มัน่ โดยมองจากผลกระทบทีป่ ระสบกับตนเอง แต่กต็ อ้ งไม่ลมื เช่นกันว่า รัฐบาล
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และองค์กรธุรกิจจ�ำนวนไม่นอ้ ย ยังมีการให้ขอ้ มูลว่าตัวเลขอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของไทย มีอัตราที่โตขึ้น การส่งออกก็มีการ
ขยายตัวมากขึ้น
คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้เศรษฐกิจ
ไทยฟื ้ น ตั ว ชั ด เจนมากขึ้ น และมี เ สถี ย รภาพเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง แม้ เ ศรษฐกิ จ ไทยจะมี
เสถียรภาพเข้มแข็งและคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
การเงินโลกน้อยกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ แต่ทุกคนไม่ควรประมาท โดย
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญปัจจุบัน คือ สภาพคล่องในตลาดการเงินโลกจะตึงตัวมากขึ้น จาก
การที่ธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลักลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
และผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้าที่ตอบโต้กันระหว่างประเทศเศรษฐกิจ
หลัก ซึ่งจะท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอลง และตลาดเงินตลาดทุนโลก
ผันผวนมากขึ้น
สรุปง่ายๆ เป็นข้อคิดส�ำหรับเดือนนีก้ ค็ อื บนความเชือ่ มัน่ การไม่ประมาท และ
เตรียมพร้อมยังจ�ำเป็นอยู่นะครับ
ข้อสงวนและข้อจ�ำกัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�ำแนะน�ำ หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ล้วนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระท�ำการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกล่าว ผูล้ งทุน
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด
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กรมพัฒนาธุรกิจยืนยัน
บอร์ด IFEC มีแค่ 3 คน
ก.ล.ต.บี้จัดประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานข่าวจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีค�ำสั่งไม่รับจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์
เดียววาณิชย์ ตามที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (IFEC) ยื่น
ค�ำขอ จึงท�ำให้ปัจจุบัน IFEC มีรายชื่อกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทจ�ำนวน 3 ราย
ได้แก่ นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ตาม
เดิมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้เคยมีค�ำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการรายนายธีติพันธ์ เทพผดุงพร ตามที่ IFEC ร้องขอไป
ก่อนหน้านี้ ดังนั้น การที่ IFEC มีจ�ำนวนกรรมการเพียง 3 ราย จึงเป็นจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กรรมการทีเ่ หลืออยูม่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่
เลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงโดยเร็วตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนฯ
ก.ล.ต. จึงมีหนังสือถึงกรรมการทีม่ รี ายชือ่ ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษทั ทุกรายข้างต้นให้เร่งจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการใหม่โดยทันที และต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ เนือ่ งจากข้อมูลตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ เป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น นายศุภนันท์ ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC จึงต้องด�ำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งด�ำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว
ทัง้ นี้ หากกรรมการ IFEC รายใดมีพฤติกรรมทีเ่ ป็นการขัดขวางไม่ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เกิดขึน้ อาจ
พิจารณาว่า กรรมการรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 และเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา
281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง ก.ล.ต. จะพิจารณาด�ำเนิน
การตามอ�ำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป
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นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวทางสนับสนุนให้มีการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นของ IFEC เพื่อเลือกตั้งกรรมการให้ครบองค์ประชุมมาโดยตลอด เนื่องจากจะท�ำให้
ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้และลดผลกระทบต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัท
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา IFEC มีประเด็นติดขัดเรื่องการตีความบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลกฎหมาย
ดังกล่าว ได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิดความชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จึงสัง่ ให้กรรมการของบริษทั
เร่งเดินหน้าจัดประชุมให้เร็วที่สุด ส่วนประเด็นการลงโทษผู้กระท�ำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ตามที่มี
ข้อร้องเรียนมานั้น ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินการไปแล้วหลายส่วน และยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท�ำความผิด ก.ล.ต. จะด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเร็วต่อไป
ต่อมาปรากฏว่า นายศุภนันท์ ได้มหี นังสือขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนค�ำสัง่ ไม่รบั จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติมจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และ นายมนูศักดิ์
เดียววาณิชย์ และอาจจะใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย
แต่ ก.ล.ต. เห็นว่าเนือ่ งจาก มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2535
ก�ำหนดว่า ค�ำสั่งทางปกครอง มีผลตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเพิกถอนหรือด้วยเหตุอื่น
ดังนั้น แม้ IFEC โดยนายศุภนันท์ ได้มีหนังสือขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทบทวนค�ำสั่งไม่รับจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเพิกถอนค�ำสั่ง ก็ต้องถือได้ว่า
ค�ำสั่งนั้นยังมีผลตามกฎหมาย กรรมการก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามค�ำวินิจฉัยของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรรมการทั้ง 3 ราย จึงมีหน้าที่ต้องเดินหน้าจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่
โดยเร็ว รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค�ำสั่งดังกล่าวต่อไป
เนือ่ งจากการที่ IFEC เดินหน้าจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามค�ำวินจิ ฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น่าจะเป็น
วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ของ IFEC ปัจจุบนั เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริง
พิจารณาตัดสินใจเลือกบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริษทั อย่างไรก็ดี
การที่ IFEC โดยนายศุภนันท์ ได้ยื่นขอให้มีการทบทวนค�ำสั่งหรืออาจใช้สิทธิอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกระบวนการที่อาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ข้อยุติสุดท้าย ซึ่งอาจท�ำให้
IFEC ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันของ IFEC ได้อย่างทันท่วงที
ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน ก.ล.ต. จึงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ
ให้นายศุภนันท์ ชี้แจงต่อ ก.ล.ต.ว่า เหตุใดนายศุภนันท์ จึงไม่ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว และ
การขอให้ทบทวนค�ำสัง่ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์คำ� สัง่ ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบันของ IFEC และผู้ถือหุ้นโดยรวม
อย่างไร และเปิดเผยค�ำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 7 วัน คือวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ทัง้ นี้ ก.ล.ต. จะน�ำค�ำชีแ้ จงของนายศุภนันท์ มาประกอบการพิจารณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนายศุภนันท์
ในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียนว่า เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญตามมาตรา 89/7
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ต่อไป
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ก.ล.ต. วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์
มีพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางและไม่อำ� นวยความสะดวกให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการ
ใหม่เกิดขึน้ ส่งผลให้ IFEC ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญและเร่งด่วน จึงอาจเข้าข่ายปฏิบตั ิ
หน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึง
เปิดโอกาสให้นายศุภนันท์ ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2561

5

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

โอนทรัพย์สินจัดตั้งบริษัท เรื่องฮิตติดลม (ภาค 3)
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมือ่ เดือนกรกฎาคม ปี 2560 ได้เล่าเรือ่ งการโอนทรัพย์สนิ ไปจดทะเบียนเป็นทุนจัดตัง้ บริษทั
โดยผู้เสียภาษีจะได้รับประโยชน์มากมายจากการประกาศกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสรุปความโดยย่อ
คือ บุคคล คณะบุคคล หรือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญทีไ่ ม่ใช่นติ บิ คุ คล ทีป่ ระกอบกิจการอยูแ่ ล้ว สามารถ
โอนทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัทโดยจะได้รับการยกเว้นภาระภาษีจากการโอน ส่วนมูลค่าที่ใช้โอน
ส�ำหรับทรัพย์สินทุกอย่างให้ใช้ ราคาตลาด ยกเว้นที่ดินและอาคาร ให้ใช้ราคาประเมินของกรม
ที่ดิน ณ วันโอน หรือ ราคาทุนที่ซื้อมา (โดยดูจากเอกสารการโอนซื้อที่กรมที่ดิน) แล้วแต่ราคา
ไหนที่สูงกว่า ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หมดเวลาเมื่อสิ้นปี 2560
ต่อมาเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ได้มมี ติคณะรัฐมนตรี ต่ออายุการโอนทรัพย์สนิ ไป
เป็นทุนจัดตั้งบริษัท ให้สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อขยายเวลามาตรการที่ส่งเสริมให้บุคคล
ธรรมดาประกอบกิจการในรูปแบบนิตบิ คุ คล แต่ในครัง้ นี้ สิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั ไม่ได้เท่าเดิมเหมือน
ครั้งก่อน ๆ เพราะครั้งนีย้ กเว้นเพียงภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม นั่นแปลว่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ไม่ได้รับยกเว้น อีกประการหนึ่งคือ ค่าธรรมเนียมโอนที่กรมที่ดินก็ไม่มีประกาศลด
อัตราเหมือนทีผ่ า่ นมา แต่ถา้ ผูเ้ สียภาษีได้ประโยชน์กเ็ ป็นการดีทยี่ งั มีเวลาในการใช้สทิ ธิประโยชน์นี้
การจะเสียภาษีในรูปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้เสียภาษีคงต้อง
ประเมินสถานการณ์ คิดค�ำนวณเองว่า จะยังคงท�ำกิจการในนามบุคคลหรือเปลีย่ นไปเป็นนิตบิ คุ คล
ดี เพราะมีทั้งส่วนได้ส่วนเสียต่างกัน หากรายได้น้อย ปีหนึ่งไม่กี่ล้านบาท รายจ่ายก็ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบ การเป็นบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีนอ้ ยกว่า เพราะสามารถหักค่าใช้จา่ ยเหมาได้รอ้ ยละหกสิบ
และมีสทิ ธิหกั ลดหย่อนได้อกี มากมาย แต่ถา้ กิจการมีรายได้ถงึ ขัน้ สิบล้านบาทต่อปีขนึ้ ไป ในขณะที่
มีค่าใช้จ่ายเท่ากัน การเป็นนิติบุคคลที่มีทุนห้าล้านบาทรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาทต่อปีน่าจะได้
ประโยชน์มากกว่า เพราะอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล มีการยกเว้นก�ำไรสามแสนบาทแรก ส่วนทีเ่ กิน
สามแสนบาทไม่เกินสามล้านบาทเสียอัตราร้อยละสิบห้า ส่วนทีเ่ กินสามล้านบาทเสียอัตราร้อยละ
ยี่สิบ ซึ่งถ้าเทียบกับอัตราสูงสุดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะอยู่ที่ร้อยละสามสิบห้า การเป็น
นิติบุคคลจะเสียภาษีเงินได้น้อยกว่า
แต่การเป็นนิตบิ คุ คล ต้องมีการจัดท�ำบัญชี ต้องจัดท�ำงบการเงิน มีผสู้ อบบัญชีรบั รองท�ำให้เกิด
ค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้ อีกประการหนึง่ ค่าใช้จา่ ยในทางภาษีใช่วา่ จะหักได้ทกุ อย่างตามทีก่ จิ การจ่ายไป
เนือ่ งจากภาษีมกี ฎกติกาเรือ่ งของรายจ่ายต้องห้าม ดังนัน้ หากเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ภาษี หรือเป็นรายจ่ายต้องห้ามจะท�ำให้หกั รายจ่ายทางภาษีไม่ได้ ก�ำไรทีเ่ สียภาษีกจ็ ะสูง
ขึ้น เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมากขึ้น ถึงกระนั้นในความเห็นส่วนตัวหากรายได้ของกิจการถึงสิบ
ล้านบาทต่อปี การเป็นนิตบิ คุ คลจะได้ประโยชน์มากกว่า ประกอบกับในปี 2562 สถาบันการเงิน
จะปล่อยเงินกู้ต้องมีงบการเงินที่ใช้ยื่นกับกรมสรรพากร การมีงบการเงินจึงมีความจ�ำเป็นมากขึ้น
ดังนั้น การเป็นนิติบุคคลที่จัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายบัญชีย่อมจะได้เปรียบมากกว่า
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่า กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ก็ให้ความเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
เจ้าหนี้การค้า หรือหน่วยงานราชการที่ก�ำกับดูแล โดยเฉพาะกับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้โดย
ดูจากงบการเงิน ซึ่งจะท�ำให้กิจการมีสภาพคล่องสามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น ประกอบกับ
การมีจริยธรรมคุณธรรม ค�ำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อม กิจการก็จะเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนถาวร
ดังสโลแกนที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 กรกฎาคม 2561
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สรรพากรลุยเป้า 2 ล้านล้าน
เล็งใช้ AI วิเคราะห์เก็บภาษี
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยระหว่างการเข้ารับต�ำแหน่ง
อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ และได้มอบนโยบายให้กับสรรพากรทั่วประเทศ ว่า ได้ก�ำหนด
นโยบายการจั ด เก็ บ ภาษี ข องกรมสรรพากรต้ อ งมุ ่ ง ไปสู ่ ส รรพากรดิ จิ ทั ล สนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ประเมินการจัดเก็บภาษีเป็นหลัก ทุม่ งบพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการจัดเก็บภาษีของไทยให้ดีขึ้น โดยปี 2563 หวังใช้เทคโนโลยี
ปัญหาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี จากการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data จาก
หน่วยงาน เช่น พฤติกรรมการจ่ายค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า และข้อมูลอื่นมาประเมินรายได้
รายจ่ายกิจการได้ชดั เจนขึน้ รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรส�ำนักงานบัญชี เปลีย่ นมาเป็นส่งเสริมให้
เอกชน เอสเอ็มอีเสียภาษี แทนการหลีกเลี่ยงภาษี เข้มงวดเอาจริงเขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่
หลบเลี่ยงภาษี เพื่อแยกคนดีเสียภาษีให้ถูกต้อง และคนเลวหลีกเลี่ยงภาษีต้องลงโทษตาม
กฎหมาย ตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ชัดเจนภายใน 1 ปี หวังเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ และขยายฐานภาษีมากขึ้น เพราะคนวัยท�ำงาน 30 ล้านคน แต่ยื่นแบบเสียภาษี
เพียง 10 ล้านคน เพื่อดึงผู้มีรายได้เข้าสู่ระบบฐานภาษีเพิ่มขึ้น ตลอดจนการเดินหน้า
สร้างความเป็นธรรมเสียภาษีให้กับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ เช่น เว็บไซต์
ระดับโลก รองรับการเติบโตของการค้าขายผ่าน E-Commece ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิด
เวทีรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย เพื่อสรุปแนวทางให้ชัดเจนและผลักดันกฎหมายบังคับ
ใช้ภายในปีนี้
ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ ในปีงบประมาณ 2561 กรมสรรพากรจะเก็บภาษีให้ได้ตาม
ที่สัญญากับกระทรวงการคลัง 1.86 ล้านล้านบาท ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเป้าหมายการท�ำงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง ส่วนในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรมีเป้าหมายเก็บภาษี 2 ล้านล้าน
บาท เพิ่มจากปีงบประมาณก่อนหน้าค่อนข้างมาก แต่มั่นใจว่าจะเก็บได้ตามเป้าหมาย โดย
จะน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�ำงานของกรม
สรรพากรทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดเก็บภาษี
“มั่นใจจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 1.86 ล้านล้าน
บาท ในปี 2561 เพราะกลุ่มอุตสาหกรรมหลายด้าน
ยังไปได้ ทั้งท่องเที่ยว ยานยนต์และกลุ่มต่าง ๆ และก็
พร้อมรับเป้าจัดเก็บรายได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2562
ซึ่งเป็นยอดเป้าหมายที่ค่อนข้างสูง เมื่อปรับระบบการ
จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ จากการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่วางไว้”
ส�ำหรับกระแสข่าวทีอ่ าจจะมีการขยับเพิม่ ขึน้ ของอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น นายเอกนิติ ยืนยันว่า ไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มร้อย
ละ 7 ในเดือนตุลาคมปีนอี้ ย่างแน่นอน เพราะ
เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัวและเศรษฐกิจไม่ได้
เติบโตพุ่งร้อนแรงจนต้องปรับขึ้นอัตราภาษี
เพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ
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ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 13 ซึ่ง
เข้ารับต�ำแหย่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้
เปิดเผยถึงแนวทางการด�ำเนินงานหลังเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่า พร้อมขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนด้วยปริมาณและคุณภาพ และ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ต ลาดทุ น เป็ น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน โดยก้าวต่อไปเน้นการ
ท�ำงานภายใต้ทิศทาง “Creating Partnership
Platform to Drive Inclusive Growth” ด้วยการ
“สร้างจุดเปลีย่ น-เสริมจุดปรับ-ชูจดุ ขาย-คงจุดยืน”
สร้างจุดเปลี่ยน: น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแบบครบวรจร (endto-end service) พร้อมสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจและเน้นการท�ำงานร่วมกับผู้ร่วม
ตลาดทุน เพื่อต่อยอดบริการและสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรม เช่น
ระบบตัวกลางกองทุนรวม การช�ำระเงิน การยืนยัน
ตั ว ตน การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ต ลาดทุ น
พร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Disruption) ท�ำให้
เกิดนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ และความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
เสริมจุดปรับ : เตรียมพร้อมบุคลากรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และตลาดทุน ในการท�ำธุรกิจให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น และสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ ขณะ
เดียวกันจะเดินหน้าปฏิรูปกฎเกณฑ์และขั้นตอน
การท�ำงานร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวและลดอุปสรรคในการท�ำธุรกิจและ
การลงทุน
ชูจุดขาย : สร้างตลาดทุนไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
เป็น Market of Well-being ในเวทีโลก เนื่องจาก
กลุม่ ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคม ท่องเทีย่ ว
และบริการ การแพทย์ และอาหาร เป็นจุดแข็ง
ของประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการระดมทุน
และลงทุ น ของตลาดทุ น ไทยและตลาดทุ น ต่ า ง
ประเทศ โดยท�ำงานร่วมกับผูร้ ว่ มตลาด ทัง้ นี้ รวมถึง
การระดมทุนโดยใช้ Infrastructure Fund และ
Infrastructure Trust ผ่านตลาดทุนไทยเป็นเงิน
ทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค โดย
เฉพาะ CLMV และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นจุด
เชื่อมโยงการลงทุนในอาเซียน

8

‘ดร. ภากร ปีตธวัชชัย’
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13
ลุยแพลตฟอร์มให้ทุกภาคส่วนเติบโต

คงจุดยืน : ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เติบโตยัง่ ยืนอย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกมิติ พร้อม
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ทั้ง SMEs และ Startup เติบโตผ่านการใช้ตลาด
ทุนไทย และให้ประเทศไทยมี ecosystem ที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ
รายใหม่และมีศักยภาพสูง
และ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561
ได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ 2 คนเป็นรองผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นไปตามแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
งานผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) พร้อมกับได้แต่งตั้ง 2 รองผู้จัดการใหม่
เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นตลาดทุนชั้นน�ำใน
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ระดับสากล และเป็นประโยชน์
ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นตามวิ สั ย ทั ศ น์
“To Make the Capital Market
‘Work’ for Everyone”
โดยรองผู้จัดการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 2 คนตามแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ เป็น
รองผู ้ จั ด การ หั ว หน้ า สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้นาย
ถิรพันธุ์ ร่วมงานกับตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2536 และเป็น
นั ก เรี ย นทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจ ที่ Massachusetts
Institute of Technology นาย
ถิรพันธุ์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี
นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นรองผูจ้ ดั การ หัวหน้า
สายงานปฏิบัติการ โดย นางสาวภัทรวสี ร่วมงานกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 มีประสบการณ์ในงาน
บริการหลังการซือ้ ขาย ทัง้ ด้านการช�ำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ รวมถึงงานรับฝากหลักทรัพย์ และงานนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์
ทั้งนี้ นางสาวภัทรวสี ยังด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วย
ส�ำหรับรองผู้จัดการใหม่อีก 2 คน ที่จะมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป คือ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นรองผูจ้ ดั การ หัวหน้า
สายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดูแลงานในสายงานผูอ้ อกหลัก
ทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์
1 และ 2 และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นายแมนพงศ์
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงินและตลาด
ทุน และมีความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ในธุรกิจตลาด
ทุนเป็นอย่างดี โดยนายแมนพงศ์จะมีส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสรรหา พัฒนาบริษัทจดทะเบียน และ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ่ ให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาด
ทุนได้สะดวกขึ้น
นายแมนพงศ์ จบปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขา
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การเงิน จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย และ ปริญญาโท ด้าน
บริหารธุรกิจ สาขา Finance &
Quantitative จาก Cleveland
State University สหรัฐอเมริกา
ต�ำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วม
งานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นาย
แมนพงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ กสิ ก รไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
นายอภิ ศั ก ดิ์ เกี่ ย วการค้ า
เป็นรองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงาน
การเงิ น และบริ ห ารเงิ น ลงทุ น
นายอภิศกั ดิ์ เป็นผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์ในด้าน
การเงินและการลงทุน โดยจะ
เข้ามาดูแลงานด้านการเงิน การ
ลงทุน และการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ เสริมความแข็งแกร่ง
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายอภิศักดิ์ จบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยา จากคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Chaminade
University สหรัฐอเมริกา ต�ำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาคารไทย
พาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ ธนาคารกัมพูชา
พาณิชย์
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คลังไม่กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย
เร่ง‘ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์’

นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
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�ำไม
นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
ของการขายหน่ ว ยลงทุ น กองทุ น รวมโครงการสร้ า ง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์
ฟันด์) โดยสั่งให้เร่งด�ำเนินการไม่ให้มีการเลื่อนออกไป
อีกแล้ว โดยการระดมทุนหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟวิ เจอร์
ฟันด์ 4.4 หมื่นล้านบาทแรก จะต้องยื่นเรื่องให้คณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในเดือน ก.ค. 2561 และขายหน่วยลงทุนให้กบั ประชาชน
และนักลงทุนสถาบันในเดือน ก.ย. 2561
“นักลงทุนสถาบันในไทยสนใจซื้อหน่วยลงทุนไทย
แลนด์ฟวิ เจอร์ฟนั ด์จำ� นวนมาก เนือ่ งจากให้ผลตอบแทน
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พอสมควร และบริษัทประกันก็สามารถลงทุนได้ เพราะ
มีปัญหาการแหล่งลงทุนระยะยาว” นายอภิศักดิ์ กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยด้วยว่า
นอกจากนี้ นายสมคิดยังได้สงั่ การให้กรมทางหลวงแก้ไข
กฎหมายกองทุนหมุนเวียนภายใน 1 เดือนครึ่งให้ คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ จากเดิมที่เงินจะใช้ได้เฉพาะ
การซ่อมแซมถนนเท่านัน้ ให้สามารถน�ำเงินส่งเป็นรายได้
ให้กองทุนไทยแลนด์ฟวิ เจอร์ฟนั ด์ได้ เพราะในเฟส 2 จะ
น�ำโครงการทางมอเตอร์เวย์ สาย 7 และ สาย 9 เข้า
มาระดมทุนเงินก่อนใหม่ ซึ่งมีการตีราคาเบื้องต้นมูลค่า
กว่า 1 แสนล้านบาท
นายอภิศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า การเพิ่มมูลค่ากองทุน
ไทยแลนด์ฟวิ เจอร์ฟนั ด์ โดยมีสนิ ทรัพย์ทดี่ เี พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
จะท�ำให้เป็นกองทุนที่นักลงทุนสนใจมากขึ้น และต่อไป
ในอนาคตก็จะน�ำโครงการอืน่ เช่น โครงการด้านพลังงาน
ที่รัฐบาลไปลงทุนไว้มาเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อไปลงทุนใน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการ
ตามหลัก พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่มีผลบังคับใช้
ว่ารัฐบาลจะใช้เงินเพื่อการพัฒนาประเทศจาก 3 แหล่ง
ได้แก่ เงินงบประมาณ เงินกู้ และการระดมทุนจากภาค
เอกชน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การร่วมทุนของภาครัฐ
และเอกชน หรือ พีพีพี ที่ด�ำเนินการไปได้มากแล้ว และ
กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ที่จะเร่งด�ำเนินการให้ได้
ตามแผน จะไม่มีการเลื่อนอีกแล้ว
e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2561
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ปมหนี้ EARTH เพิ่ม 26,000 ล.
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 11 กรรมการ
รายงานข่าวจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการและ
อดีตกรรมการบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ำกัด (มหาชน) (EARTH)
รวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณียินยอมให้ลงข้อความ
เท็จหรือไม่ลงข้อความส�ำคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 26,000 ล้านบาท
เพือ่ ลวงไม่ให้ผลู้ งทุนและเจ้าหนีร้ รู้ ายละเอียดทีแ่ ท้จริงของหนีส้ นิ โดยผูถ้ กู กล่าวโทษ ประกอบด้วย
1) นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 2) นายขจรพงศ์ ค�ำดี 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�ำนวน 26,000 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังจากที่ EARTH ส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนี้เป็นเหตุ
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 10,349 ล้านบาท เป็นติดลบ 15,651 ล้านบาท และคณะ
กรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้ EARTH เข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูกจิ การ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2560
ก.ล.ต. จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีอยู่และสถานะของหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 26,000 ล้านบาท
จากการตรวจสอบ ก.ล.ต. พบว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และข้อมูลที่ EARTH
เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายครั้ง EARTH ไม่ได้ให้
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียโอกาส ซึ่งจาก
รายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพเิ ศษ (special audit) ที่ ก.ล.ต. สัง่ ให้ EARTH จัดท�ำ ระบุวา่ มูลหนี้
ดังกล่าวไม่สามารถบันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และได้ระบุความเห็น
ของทีป่ รึกษากฎหมายรายหนึง่ ว่า หนีส้ นิ ส่วนทีเ่ ป็นค่าเสียหายพิเศษตามข้อตกลงในสัญญาก�ำหนด
ว่าคู่สัญญาคือ EARTH ไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ EARTH ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของ
มูลหนี้ดังกล่าวก่อนที่จะน�ำมูลหนี้ท้ังจ�ำนวนไปรวมเป็นหนี้สิน และยื่นขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู
กิจการ
การกระท�ำข้างต้นของกรรมการและอดีตกรรมการของ EARTH ทั้ง 11 ราย ที่ร่วมกันด�ำเนิน
การ มีส่วนรู้เห็น ยินยอม หรือสนับสนุนให้ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส�ำคัญในราย
ละเอียดของหนี้สินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการลวงให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้เข้าใจผิดว่า EARTH มี
ภาวะหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน เป็นความผิดตามมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษผูก้ ระท�ำผิดต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษเพือ่ พิจารณา
ด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการกระท�ำผิดอาจต้องระวางโทษอาญาโดยจ�ำคุกตั้งแต่ห้าถึง
สิบปี และปรับตัง้ แต่หา้ แสนถึงหนึง่ ล้านบาท นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตรวจสอบ
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการบันทึกบัญชี ซึ่งหากพบว่าเป็นความ
ผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จะด�ำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การถูกกล่าวโทษข้างต้นมีผลให้กรรมการและอดีตกรรมการข้างต้นเข้าข่ายมีลกั ษณะขาดความ
น่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์และบริษทั จดทะเบียนตาม
ประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนตลอด
ระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษด�ำเนินคดี
อนึง่ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริม่ ต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา
เท่านัน้ ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินจิ ฉัยว่าบุคคลใดเป็นผูก้ ระท�ำผิดกฎหมายเป็นขัน้ ตอน
ในอ�ำนาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจน
ดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามล�ำดับ
e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2561
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กกร.มองเศรษฐกิจเติบโต
ส่งออกมั่นใจขยายตัว 8%
นายปรีดี ดาวฉาย ในฐานะประธาน
สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) ประจ�ำเดือนมิ.ย. 2571 มองอัตรา
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยไตรมาส
1/2561 ที่ผ่านมาเป็นไตรมาสที่เติบโตสูงสุดของปีนี้ที่ 4.8% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ทาง กกร.
จึงขอรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ของเดือน มิ.ย. 2561 ให้มีความชัดเจนออกมาก่อนน�ำมา
ประกอบการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 3 ก.ค.นี้ เพื่อ
สามารถประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังได้แม่นย�ำขึ้น
“เบื้องต้น กกร. คาดว่าจะมีการทบทวนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ขึ้นไปแตะขอบ
บนที่ปัจจุบันคาดไว้ 4.5% จากกรอบประมาณการปัจจุบันคาดไว้โต 4-4.5% การส่งออกคาดไว้
ที่ 5-8% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดไว้ที่ 0.7-1.2% แม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของ
ปีนี้คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แต่เชื่อว่ายังคงเติบโตได้ไม่ต�่ำกว่า 4% แน่นอน”
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ ขณะที่
ราคาน�ำ้ มันอยูใ่ นระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ น จะเป็นแรงกดดันก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในช่วง
ที่เหลือของปี อีกทั้งในระยะสั้นยังต้องจับตาดูเรื่องเสถียรภาพของยูโรโซน ที่ต้องติดตามประเด็น
การเมืองในอิตาลี รวมถึงแนวนโยบายการค้าของสหรัฐที่เปลี่ยนกติกาไปจากเดิม และอาจน�ำมา
สู่การตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลักในโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทต่อภาพรวมการค้า ตลาด
เงินและตลาดทุนโลกให้มีแนวโน้มผันผวนในระยะข้างหน้า
ขณะทีน่ ายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย กล่าวตอบ
ข้อซักถามว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนได้ เพราะผู้ประกอบการมีการผลิตและการลงทุนใน
ประเทศเป็นปัจจัยหลัก ดังนัน้ รัฐบาลทีเ่ ป็นเพียงคนคุมกติกา ถ้าเปลีย่ นคนคุมกติกาก็ไม่นา่ มีปญ
ั หา
อะไร เพราะกติกาก็ยังเหมือนเดิม
ด้าน นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้ความเห็น
ว่าขณะนี้ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ ซึ่งรัฐบาลก็มีการก�ำหนดวันเลือกตั้งไว้ชัดเจน
แล้ว ส่วนตัวคิดว่าการปรับครม. ครัง้ นี้ ไม่นา่ จะช่วยให้ครม. ใหม่ เข้ามาสานงานได้ทนั และต่อเนือ่ ง
เพราะเหลือระยะเวลาท�ำงานเพียงสั้นๆ ก็จะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่เข้ามาท�ำงานแล้ว จึง
มองว่า ครม. ชุดปัจจุบันยังน่าจะเดินหน้าท�ำงานต่อไปได้ดี
น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิด
เผยว่า สรท. ยังคงคาดการณ์มลู ค่าการส่งออกไทยปี 2561 เติบโตได้ในระดับ 8% ภายใต้สมมุตฐิ าน
ค่าเงินบาท 31.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ บวกลบไม่เกิน 0.5% โดยมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจคู่ค้า
ทั้งในตลาดหลัก ตลาดรองและตลาดศักยภาพ เติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวเศรษฐกิจโลก
ประกอบกับทิศทางราคาน�้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หรือสูงสุดในรอบ 3 ปี ท�ำให้ก�ำลังซื้อของ
ประเทศคู่ค้าที่ผลิตน�้ำมันดีขึ้น รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ำมันและราคาสินค้าเกษตรกรรมมี
แนวโน้มปรับขึ้นตาม
ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องจับตามอง 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
ดังนัน้ ในปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะด�ำเนินการถอนทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั
ที่มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียนจ�ำนวน 6,309 ราย เนื่องจาก ‘ไม่
น�ำส่งงบการเงิน’ ย้อนหลังนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (ปีงบการเงิน 2557-2559) เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลให้เป็นปัจจุบนั สร้างความน่าเชือ่ ถือ ความมัน่ ใจให้แก่ภาคธุรกิจทีเ่ ข้ามาตรวจสอบ
ข้อมูล และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ทั้งนี้ นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมฯ
จะประสานส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดด�ำเนินการในแนวทางเดียวกัน
ส�ำหรับนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดออกจากทะเบียน กรมฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจาก
มูลเหตุหรือข้อสันนิษฐานใน 3 ประเด็นคือ 1. นิติบุคคลที่ไม่น�ำส่งงบการเงินต่อกรมฯ เพื่อแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตัง้ แต่ปปี จั จุบนั
ย้อนหลังไป 3 ปีติดกัน
2. นิติบุคคลไม่มีที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ และ 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้ว
แต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี ส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นยังคง
ค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนของกรมฯ ซึ่งท�ำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับจ�ำนวนนิติบุคคลที่ยังมีตัว
ตนอยู่ในปัจจุบัน มากไปกว่านั้นอาจส่งผลต่อประชาชน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมลงทุนที่อาจเข้าใจผิดว่า
นิติบุคคลเหล่านั้นยังคงด�ำเนินธุรกิจอยู่ และก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงตามมา
ทัง้ นี้ แม้นติ บิ คุ คลทีม่ ี ‘สถานะร้าง’ จะสิน้ สภาพการเป็นนิตบิ คุ คลไปแล้วแต่ความรับผิดชอบยังคง
มิได้สนิ้ สภาพตามไปด้วย รวมไปถึงนิตบิ คุ คลอาจฟืน้ คืนสูท่ ะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10
ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
กรมฯ ในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมายมีอ�ำนาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่มิได้ท�ำการค้าเป็น
ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ร้างแล้วแต่กรณี โดยจะมีการประกาศชือ่ นิตบิ คุ คลทีถ่ กู ขีดชือ่ ออกจากทะเบียน
บนเว็บไซต์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dbd.go.th
นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
และประชาชนทั่ ว ไปสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเพื่อ
ความรอบคอบก่อนการลงทุน
หรื อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านได้ 3
ช่องทาง 1) สายด่วน 1570 2)
www.dbd.go.th หัวข้อ คลัง
ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ และ 3) ดาวน์
โหลดApplication ‘DBD eService’ ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพื่ อ เช็ ค สถานะนิ ติ บุ ค คลได้
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 เมื่อวันเสาร์ที่ 23
มิถุนายน 2560 ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้
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TIIP Club ครั้งที่ 4/2561 – TOG : สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาสมาชิก TIIP Club น�ำทีมโดย 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�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561
แสดงความยินดีกับกรรมการและผู้
จัดการ ตลท. คนที่ 13
คุณวชิรา ณ ระนอง–นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และคณะกรรมการ
สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ
ดร.ภากร ปี ต ธวั ช ชั ย –กรรมการ และ
ผู ้ จั ด การ ตลท.
ในโอกาสเข้ า รั บ
ต�ำแหน่งผู้บริหาร
คนที่ 13 เพื่ อ
สนับสนุนการเป็น
ห นึ่ ง ใ น ขุ ม พ ลั ง
ของตลาดทุนไทย
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ า
ยน 2561
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Last article

รับมือด้วยสติและความรู้

โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เดือนมิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป ต้องถือว่าเป็นเดือนทีค่ ่อนข้างจะอ่อนไหวอย่างมากส�ำหรับ
ตลาดหุน้ ไทย โดยเฉพาะผลกระทบจากเรือ่ งของปัจจัยต่างประเทศ ทีส่ ง่ ผลให้นกั ลงทุนต่างประเทศ
มีการขายหุ้นออกมาโดยตลอด
ซึ่งเรื่องของต่างประเทศที่ส�ำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะนโยบายหรือท่าทีที่มีต่อประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมไปถึงท่าทีที่มีต่อยุโรป และแคนาดา ด้วย
ทั้งๆ ที่ปัจจัยต่างประเทศในเดือนนีค้ วรจะเป็นเรื่องดี เนือ่ งจากเป็นเดือนที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้พบปะหารือในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ กับผู้น�ำสูงสุดเกาหลีเหนือ
คิม จอง อึน และได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงครั้งประวัตศิ าสตร์ โดยเกาหลีเหนือให้ค�ำมั่นว่าจะเดิน
หน้ากระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทร
จึงไม่ได้เป็นแค่การประชุมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างผู้น�ำสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือเท่านั้น
แต่ผลส�ำเร็จที่ตามมาจากการลงนามร่วมกันของผู้น�ำทั้งสองประเทศ ท�ำให้ทั่วโลกเชื่อมั่นว่า นี่คือ
ก้าวแรกของการปลดล็อกสงครามนิวเคลียร์ในอนาคตด้วย
แต่กลายเป็นว่าข่าวดีระดับโลกดังกล่าว สามารถช่วยกระตุ้นให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขยับขึ้นมาขานรับ
ข่าวได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น
เพราะหลังจากนั้นบรรยากาศของความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ได้
ท�ำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกหวั่นไหวไปตามๆ กัน ซึ่งแน่นอนว่าส�ำหรับตลาดหุ้นของไทยเราก็ไม่อาจจะ
หลีกหนีผลกระทบในเรื่องนี้ไปได้ด้วยเช่นกัน
สถิตดิ ชั นีตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถนุ ายน เป็นภาพสะท้อนทีช่ ดั เจน เพราะจากเย็นวันที่ 1 มิถนุ ายน
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
ทีห่ ยิบยกเรือ่ งนีม้ ากล่าวถึงก็เพราะภายใต้ความอ่อนไหวทีย่ งั มีตอ่ เนือ่ ง อยากให้บรรดาผูล้ งทุนไทย
ทุกคนอย่าได้กังวลหรือตระหนกกับสถานการณ์ให้มากจนเกินไป เพราะเห็นด้วยกับมุมมองของคุณ
ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่โพสเฟซบุ๊คชี้แจงเหตุที่นักลงทุนต่างชาติ
ขายหุน้ ไทยต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีภ่ าวะเศรษฐกิจไทยเริม่ ดูดขี นึ้ และผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนยังมีแนว
โน้มเติบโต ว่า มาจากความกังวลแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขึน้ ดอกเบีย้ และสงครามการค้า
สหรัฐฯ-จีน ท�ำให้นักลงทุนต่างชาติลดน�้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั้งหมด ไม่ได้เป็นการ
ขายเพราะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ดังนั้น ในบรรยากาศที่ยังไม่นิ่งแบบนี้ หนทางในการรับมือที่ดีที่สุดก็คือ การตั้งสติ และใช้
ความรู้ในการตัดสินใจลงทุน มากกว่าการที่จะอารมณ์ตระหนก
เป็นก�ำลังใจให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ลงทุนไทยทุกคนค่ะ
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