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ปีที่ 6 ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2561**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..

พื้นฐานด ีและปันผลสูง
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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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ในช่วงเดือนธันวาคมน้ี มีประเด็นที่ส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับบรรดานักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้น 
ทั้งหลาย จะได้พึงตระหนักถึงความสําคัญของการเป็นผู้ถือหุ้น ว่าจริงๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นทั้ง
หลายน้ัน ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การเข้าไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลก�าไรจากการซื้อขายหุ้น 
(Capital Gain) หรือแค่รับเงินปันผลเท่านั้น

แต่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบการทํางานของผู้บรหิารบรษิทั ของคณะกรรมการ
ของบริษัท ผ่านรูปแบบของการรักษาไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นนั่นเอง

กรณขีอง บรษิทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) (IFEC) 
ซึ่งถือเป็นหน่ึงในมหากาพย์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 กลุ่มที่ยาวนาน และ
สร้างผลกระทบให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปเป็นอย่างมาก

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายศุภนันท์ 
ฤทธิไพโรจน์ อดีตกรรมการ และผู้บริหารของ IFEC กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ 
ผิดชอบความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจรติ จนเป็นเหตใุห้บรษิทัได้รบัความเสียหาย 

โดย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บอร์ดของ IFEC เหลือแค่ 3 คน คือนายศุภนันท์ 
พลตรบีญุเลิศ แจ้งนพรตัน์ และ นายฉตัรณรงค์ ฉตัรภตูิ ซึง่พลตรบีญุเลิศ ได้เรยีกประชมุ
คณะกรรมการในวันที ่23 พฤษภาคม 2561 เป็นกรณรีบีด่วนเพือ่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
แต่นายศุภนันท์ ได้แจ้งยกเลิกและไม่เข้าร่วมการประชมุด้วยโดยไม่มเีหตุอนัควร แถมยังมกีาร
ปิดล็อคห้องทีจ่ะใช้ประชมุคณะกรรมการและไม่ให้ฝ่ายจัดการของ IFEC เข้าร่วมประชมุ จน
กรรมการทีเ่หลือ 2 ราย ของ IFEC ต้องไปใช้ห้องประชมุของบรษัิทย่อย และได้มีมติให้ IFEC 
เตรยีมจัดการประชมุผูถื้อหุน้เพือ่เลือกต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างทัง้หมด และให้ผูถื้อหุน้
รายเดียวหรอืหลายรายทีถื่อหุน้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เสนอรายชือ่ผูท้ีมี่ความเหมาะสม 
เป็นกรรมการของ IFEC ได้ แต่นายศุภนันท์ ก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม และไม่ให้ความร่วมมือ

แน่นอนว่า สุดท้ายนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ IFEC ก�าลังประสบอยู่ เช่น 
ปัญหาหน้ีสิน ปัญหาการส่งงบการเงิน ปัญหาการถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน และปัญหาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี แต่ยังเป็นการสร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้น
ของ IFEC ด้วย

เพราะกรณีน้ีพิสูจน์ชัดว่า ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนรู้ดีถึงความสําคัญของสิทธิผู้ 
ถือหุ้น จึงพยายามไม่ให้เกิดการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างที่ควรจะเป็น

การประชุมผู้ถือหุ้น การให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้มีโอกาสรับรู้ความจริง ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาของบริษัทจึงถือเป็นส่ิงที่สําคัญย่ิง และน่ีคือ เหตุผลที่ทําไม
ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถึงเป็นว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสําคัญ จึงต้องมีการ
ส่งอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าไปประเมินการเปิดเผยข้อมูล และความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลาย

IFEC จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ธันวาคม หลังวันปิดต้นฉบับเดือนน้ี  
จึงท�าให้ยังไม่ทราบผลว่า จะออกมาเช่นไรกับความพยายามที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 
แต่งตั้งกรรมการที่ยังว่างอยู่ถึง 7 ต�าแหน่ง เพื่อจะได้สามารถเดินหน้าบริษัทได้เสียที

สุดท้ายก็หวังว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IFEC ครั้งน้ี จะมีผลในทิศทางที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัท เพื่อที่ในปีหน้าจะได้เป็นช่วงเวลาของการสะสางและแก้ไขปัญหาของ 
IFEC ให้ยุติลงได้

นี่คือ บทบาทและความสําคัญของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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IFEC กับการประชุมผู้ถือหุ้น
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน  ( กนง.) กล่าวว่า การประชุม กนง.ครั้ง
สุดท้ายของปี 2561 คณะกรรมการมีมติ 5 ต่อ 2 เสียง 
ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% 
เป็น 1.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียง เห็น
ควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี  ซึ่ง 
กนง.ได้คงดอกเบี้ยที่ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม 28 
ครั้งที่ผ่านมา หรือประมาณ 3 ปีครึ่ง แต่เป็นการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2554 

โดยคณะกรรมการเหน็ว่าอตัราดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยู่
ในระดับต�่าต่อเน่ืองเป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมามีส่วน
ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับทีส่อดคล้อง
กับศักยภาพและกรอบเป้าหมายของเงินเฟ้อ จึงเห็นว่า
ความจ�าเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย
มากในระดับที่ผ่านมาลดน้อยลง และอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในระดับที่ร้อยละ 1.75 ยังเอื้อต่อการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นควรให้ปรับขึ้น
นโยบายดอกเบี้ยในครั้งนี้ 

ส่วนกรรมการ 2 คนเห็นว่าปัจจัยเส่ียงและความไม่
แน่นอนจากต่างประเทศปรับสูงขึ้น และอาจส่งผลต่อ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปจึงควรรอประเมิน
ความชัดเจนของผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และ
ความย่ังยืนของแรงส่งจากวัดใจเศรษฐกิจในประเทศไป
อีกระยะหนึ่งก่อน

“และการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่าเป็นเวลา

ขึ้นแล้วดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
หลัง กนง.พยายามตรึงนาน 7 ปี

นานอาจน�าไปสู่ความเส่ียงที่สร้างความเปราะบางให้กับ
ระบบการเงินในอนาคต โดยเฉพาะประชาชนมพีฤติกรรม
แสวงหาผลตอบแทนสูงขึ้นและประเมินความเส่ียงต�่า
กว่าที่ควร ดังน้ัน การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งน้ีจะช่วยลด
ความความเสี่ยงดังกล่าวได้”นายทิตนันทิ์ กล่าว

เลขานุการ คณะกรรมการ กนง. กล่าวว่า ส�าหรับ
ธนาคารพาณิชย์จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีตามมติ 
กนง.หรือไม่น้ัน คณะกรรมการคาดหวังให้ดอกเบี้ยใน
ระบบสถาบันการเงินและตลาดพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นให้
สอดคล้องกัน แต่ยอมรับว่าครั้งน้ีไม่ได้เหมือนในอดีต 
เพราะที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ขึ้นดอกเบี้ยตอบสนอง
ทนัท ีแต่ครัง้น้ี กนง.ปรบัขึน้ดอกเบีย้น้อยมาก และคาดว่า
ไม่ได้ปรับขึ้นต่อเนื่อง เพราะการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย
ครั้งต่อไปจะพิจารณาตามสภาวะแวดล้อม ข้อมูล
เศรษฐกิจ และความเสี่ยงครั้งต่อครั้ง ไม่ได้หมายความ
ว่าดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นายทตินันทิ ์ยอมรบัว่าหากธนาคารขึน้
ดอกเบีย้ตามอาจจะมีผลกระทบกับผูกู้้ทีใ่ช้อตัราดอกเบีย้
ลอยตัว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1ใน 3 ของลูกหนี้ทั้งหมด แต่
ผลกระทบจะไม่มากนัก เพราะดอกเบี้ยนโยบายปรับ
ขึ้นเล็กน้อย และเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจระดับปัจจุบัน
สามารถรับได้

นายทิตนันทิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการยังได้ปรับลด
ประมาณการณ์อตัราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีน้ีเหลือ
โต 4.2% จากเดิม 4.4%  ส่วนปี 2562 โต 4% จากเดิม 
4.2% เหตุส่งออกปีนี้โตลดลงเหลือ 7% จากเดิม 9% 
และปี 2562 โต 3.8% จากเดิม 4.3% เน่ืองจากเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และ
แนวโน้มราคาน�้ามันต�่าลงมาก 
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จับตาความเชื่อมั่นนักลงทุน
ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง กพ.62
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภา

ธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต�่า
สุดไปแล้ว โดยปัจจัยหนุนมาจากสถานการณ์ต่างประเทศ
ทีค่ล่ีคลายดีขึน้ โดยเฉพาะการทีส่หรฐัฯ-จีน ทีมี่ข้อตกลง
ยืดเวลาการเก็บภาษีออกไป 90 วัน ผ่อนคลายปัจจัยที่
กดดันการลงทนุระดับหน่ึง แต่ยังเป็นปัจจัยทีต้่องติดตาม
ต่อไป ส่วนปัจจัยในประเทศต้องติดตามการเมืองหลังการ
เลือกต้ังทีนั่กลงทนุต่างชาติกังวลว่าอาจจะเกิดปัญหาการ
จัดต้ังรฐับาล ซึง่หากไม่ชดัเจนนักลงทนุต่างชาติยังไม่เข้า
มาลงทนุในไทยอย่างเต็มที ่แม้ว่าขณะน้ีเริม่เหน็สัญญาณ
เงินทนุไหลกลับเข้ามาในตลาดหุน้เกิดใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย  

“ผลส�ารวจชี้ว่าทิศทางการลงทุน ในอีก 3 เดือน 
ข้างหน้า นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางการ
เมืองที่คาดว่าจะจัดการเลือกต้ังในช่วงต้นปีหน้า และ
เชื่อมั่นพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง โดยดัชนี
ตลาดหลักทรพัย์ไทยและค่าเงินบาทมกีารปรบัตัวอย่างมี 
เสถียรภาพเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Markets)”

นายพชิยั เลิศสุพงศ์กิจ รองกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท
หลักทรพัย์ธนชาต กล่าวว่า ตลาดหุน้ไทยปลายปีน้ี คาดว่า
จะอยู่ที่ 1,720 จุด โดยได้รับปัจจัยบวกจากที่สหรัฐฯ-จีน 
ที่มีข้อตกลงยืดเวลาการเก็บภาษีออกไป 90 วัน ที่เป็นไป 
ในทางบวก ท�าให้บรรยากาศการลงทุนหุ้นทั่วโลกดีขึ้น 
ประกอบกับคาดว่าอตัราดอกเบีย้สหรฐัฯ ใกล้ระดับสูงสุด 
(พคี) แล้ว ส่วนดอกเบีย้ไทยแม้จะปรบัขึน้แต่ไม่แรง ขณะ
ที่เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวดีปี 2562 คาดว่าขยายตัว 
ร้อยละ 4 โดยได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลกระตุ้น
เศรษฐกิจกว่า 300,000 ล้านบาท ส่งผลให้ก�าลังซื้อ 
ในประเทศดีขึ้น ระยะส้ันได้แรงหนุนจากการเลือกต้ัง  

ระยะกลางจะถูกหนุนจากการลงทุนในอีอีซี และเมกะ
โปรเจ็กต์

อย่างไรก็ตาม ปีหน้าตลาดหุ้นไทยยังผันผวนจาก
สภาพคล่องส่วนเกินในตลาดการเงินโลกที่ลดลง 
ข่าวสารการเจรจาการค้าสหรฐัฯ-จีนทียั่งไม่แน่นอน โดย
กรอบการเคล่ือนไหวอยู่ที่ 1,520-1,850 จุด แนะน�า
ลงทุนในหุ้นที่ได้รับผลดีจากเศรษฐกิจที่ขยายตัว คือ 
กลุ่มค้าปลีก ธนาคารพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรม รับ
เหมาก่อสร้าง

“มีโอกาสเป็นไปได้ยากที่ดัชนีหุ้นไทยปี 2562 จะถึง 
1,900 จุด เพราะหุ้นไทยยังมีความผันผวนสูง ตลาด
เคล่ือนไหวไปตามปัจจัยทีเ่ข้ามากระทบ ซึง่มทีัง้บวกและ
ลบ หากปัจจัยลบกระทบแรงดัชนีมีโอกาสปรับลงมาถึง 
1,520 จุด แต่หากมีปัจจัยบวกมากหุ้นไทยก็มีโอกาสถึง 
1,850 จุด” นายพิชัย กล่าว

ส�าหรับดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุนในอีก 3 เดือน 
ข้างหน้า (กุมภาพันธ์ 2562)  อยู่ที่ 97.89 ปรับตัวลด
ลงร้อยละ 13.93 จากระดับ 113.73 ลดลงเป็นเดือนที่ 
2 ติดต่อกันอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศมีความเชื่อม่ันลดลงจากระดับร้อนแรงมาอยู่
ในระดับทรงตัว โดยกลุ่มที่น่าลงทุน คือ หมวดธนาคาร 
รับเหมาก่อสร้าง ท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มที่ไม่น่าลงทุน คือ 
ส่ือและส่ิงพิมพ์กระดาษและวัสดุการพิมพ์ และหมวด
ยานยนต์ 

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กล่าวว่า ส้ินปีน้ีคาดว่า 
นักลงทุนต่างชาติจะถือครองพันธบัตรไทยมากที่สุด 
เป็นประวัติการณ์สูงถึง 1 ล้านล้านบาท จากปัจจุบนัต่าง
ชาติซื้อสุทธิอยู่ที่ 985,735 ล้านบาท ในช่วง 11 เดือน
ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากต้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 912,000 ล้าน
บาท เน่ืองจากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตลาดพันธบัตร
ไทยอย่างต่อเนื่อง และกว่าร้อยละ 80 เป็นการลงทุน
ในพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6 e-magazine วารสาร TIA เดือนธันวาคม 2561

กฎหมายภาษี ส่งท้ายปี 2561
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 341 
(พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ก�าหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น
ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังที่จะกล่าวต่อไปน้ี ส�าหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักร ตั้งแต ่
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.  2562 ตามจ�านวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่ง
หมื่นห้าพันบาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1) ค่าซ้ือยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ หรอืยางรถจักรยาน ทีไ่ด้จ่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ จดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยางดังกล่าวต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย 

(2) ค่าซ้ือหนังสือ แต่ไม่รวมถึงหนังสือพมิพ์และนิตยสาร ทีไ่ด้จ่ายให้แก่ผูข้ายทีเ่ป็นบรษัิท หรอืห้างหุน้ส่วน 
นิติบุคคล 

(3) ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึง 
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

(4) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตําบลหนงึ่ผลิตภัณฑ ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว  
ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขทีอ่ธบิดีประกาศก�าหนดการจ่ายค่าซือ้สินค้าหรอืค่าบรกิาร ดังกล่าว 

หากมิได้จ่ายในปีภาษีเดียวกัน ให้ได้รบัยกเว้นภาษีตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิในแต่ละปีภาษี แต่เมือ่รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท

สรุปว่าปีน้ีโครงการช้อปช่วยชาติประกาศออกมาช้ามาก ท�าให้ต้องช้อปข้ามปีกันเลยทีเดียว หากภายใน 
สิ้นปีนี้ใครสามารถจ่ายได้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ก็ใช้สิทธิได้เต็มที่ หากยังไม่รู้จะซื้ออะไรดี ก็สามารถแบ่งจ่าย
ปีหน้าได้ 

แต่ยอดรวมกันต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเอง  
การจ่ายในปีไหนก็ไปลดหย่อนเงินได้ในปีนั้นค่ะ  
สวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ค่ะ 

20 ธ.ค. 2561
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นายอธิภัทร มุทิตาเจริญ  อาจารย์คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด
เผยงานวิจัยการเปลี่ยนนโยบาย LTF กระทบผู้
เสียภาษีอย่างไร ในงาน PIER Reserach Brief 
ว่า จากการศึกษาข้อมูลผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปี 2555 พบว่า คนที่ซื้อกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้
สูงประมาณร้อยละ 30 ขณะที่ผู้มีรายได้น้อย 
และปานกลางซื้อ LTF น้อยกว่าร้อยละ 10 
เพราะไม่กล้ารับความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้น 
จึงมีการซื้อประกันชีวิตค่อนข้างมาก 

นายอธิภัทร กล่าวว่า ส�าหรับวงเงินใน LTF ที่
คนนิยมซือ้มาก คือ เกิน 100,000 บาทต่อปี เป็น
จ�านวนร้อยละ 38 หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของ
ผู้เสียภาษีที่ซื้อ LTF ทั้งหมด นอกจากนี้ พบว่า 
คนนิยมซื้อ LTF มากกว่ากองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชพี หรอื RMF เน่ืองจากเง่ือนไขระยะเวลา
การลงทุน LTF สั้นกว่า คือ ประมาณ 7 ปี

ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว ่าการให้สิทธิ์ลด
หย่อนภาษี LTF ไม่เป็นธรรม เพราะเอือ้ประโยชน์ 
ต่อคนรวยน้ัน จากผลการศึกษาพบว่าคนรวย
ได้ประโยชน์มากกว่าผู ้มีรายได้น้อย รายได้ 
ปานกลางจริง  โดยคนรวยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษ ี
ร้อยละ 24 เนื่องจากมีฐานภาษีสูงกว่า ขณะที่ผู้
มีรายได้น้อยได้ส่วนลดภาษีประมาณร้อยละ 11 

นายอธิภัทร ยังได้กล่าวถึงกรณีที่สิทธิ์ลด
หย่อน ภาษี LTF ก�าหลังจะหมดอายุลงส้ินปี 
2562 ว่า ย่อมมีผลกระทบต่อผู้มีรายได้สูง ซึ่ง
อาจจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมไปใช้เครื่องมือ
การลดหย่อนภาษีตัวอื่น เช่น ประกันชีวิต หรือ
กองทุน RMF บ้าง โดยพบว่าประมาณร้อยละ 
70 ของผู้ซื้อ LTF ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง 
และร้อยละ 49 ของผู้ซื้อ LTF ที่มีรายได้สูงจะ
มีสิทธิลดหย่อน RMF เหลือพอที่จะน�ามาแทนที่ 
LTF ได้ทั้งหมด 

นายอธิภัทร กล่าวว่า ส่วนการเปลี่ยนรูปแบบ
การให้สิทธิล์ดหย่อน LTF เป็นการเครดิตเงินคืน 
ร้อยละ 20 ของจ�านวนเงินที่ซื้อกองทุนตาม 

แนะเพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษี
จูงใจคนออมเงินเพื่อเกษียณ

ข้อเสนอของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยน้ัน อาจ
จะมีผลข้างเคียงต่อแรงจูงใจต่อการซื้อ RMF 
ของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากจะได้ส่วนลดภาษี
จาก RMF เพียงเเค่ร้อยละ 5 ซึ่งต�่ากว่า LTF 
ที่จะเครดิตเงินคืนได้ร้อยละ 20 เป็นอย่างมาก 
ดังน้ัน รัฐบาลจะต้องก�าหนดนโยบายส่งเสริม
การออมให้ชัดเจน หากเน้นการออมเพื่อการ
เกษียณอายุ ก็จะต้องออกแบบสิทธิประโยชน์
ภาษีให้เหมาะสมกับการออมระยะยาว 

“และหากต้องการเน้นให้คนมีรายได้น้อย
ถึงปานกลางเข้ามาออม ก็จะต้องก�าหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้มีแรงจูงใจกับผู้มีรายได้มากขึ้น 
เพราะที่ผ่านมาสิทธิประโยชน์ภาษีจากการ
ลงทุนใน LTF กระจุกตัวในกลุ่มคนรวย” นาย
อธิภัทร กล่าว 

ทัง้น้ี กองทนุ LTF มียอดลงทนุรวมประมาณ 
390,000 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2561 
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นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการหัวหน้า
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยที่
ผันผวน เพราะได้รับปัจจัยลบจากปัจจัยต่างประเทศ 
ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีความเข้มแข็งการบริโภค
ภายในประเทศและการลงทุนในประเทศเติบโตดี  
และภาพรวมตลาดหุ้นไทยปีน้ีดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) ทีดู่จากดัชนี MSCI Emerging Market 
ปรับลดลงร้อยละ 16.7 แต่ดัชนีหุ้นไทยลดลงร้อยละ 
7.6 สะท้อนว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังดี  จึงมองว่า
ในช่วงทีต่ลาดหุน้ปรบัตัวลงเป็นโอกาสในการเลือกซือ้
หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้รวบรวมข้อมูลพบว่ามีหุ้น 
32 บรษิทั ทีมี่ปัจจัยพืน้ฐานดี โดยมอีตัราผลตอบแทน
จากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราก�าไรสุทธิเติบโต
มากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาและ
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลมากกว่าค่าเฉล่ียของ
ตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3.5 

“ขณะที่ราคาหุ้นเหล่าน้ีปรับตัวลง จึงเป็นโอกาส 
ในการเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี ในราคาที่เหมาะสม”

ส�าหรับรายชื่อหุ้น 32 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชยีลกรุป๊ (TISCO) บรษัิท ควอลิต้ีเฮ้าส์ (QH) 
บรษัิท ไทยเซน็ทรลัเคมี (TCCC) บรษัิท อตุสาหกรรม
ถังโลหะไทย (TMD) บริษัท ทิพยประกันภัย (TIP)
บริษัท แม็คกรุ๊ป (MC) บริษัท เอสพีซีจี (SPCG) 
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) 

บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) บริษัท ที.เค.เอส. 
เทคโนโลยี (TKS) บรษัิท ไทยเทพรส (SAUCE) บรษัิท 
ทักษิณคอนกรีต (SCP) บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก (EASTW) บริษัท ทุน
ธนชาต (TCAP) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 

32 หลักทรัพย์ น่าสนใจ
พื้นฐานดี และปันผลสูง

บริษัท พรีบิลท์ (PREB) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บริษัท  
พาโตเคมีอุตสาหกรรม (PATO) บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (MCS) บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET บริษัท กรุงไทย 
คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
(MFC) บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
หรือ KGI ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) บริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) บริษัท
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แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) และบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  
(ASK) บริษัท อลูคอน (ALUCON) และบริษัท ไทยรี
ประกันชีวิต (THREL)

ส่วนหุ้น IPO ที่เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และราคาหุัน IPO ต�่ากว่าจองน้ัน นายศรพล กล่าวว่า  
จากข้อมูล 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า หุ้น IPO กว่าร้อยละ 80 
ราคาปรับตัวสูงกว่าราคาจอง โดยปี 2560 มีหุ้น IPO   
42 หลักทรัพย์ ราคาต�่าจองเพียง 8 หลักทรัพย์ ส่วนปี  
2561 มี IPO รวม 20 หลักทรัพย์ ราคาต�่าจองเพียง 4 
หลักทรัพย์ 

ส�าหรับหุ้น IPO ที่ราคาต�่าจองเกิดจากเหตุผลเฉพาะ
ตัวของหุ้น ซึ่งมีเพียงไม่กี่ตัว และส่วนหนึ่งมาจากสภาวะ
ตลาดที่ไม่เอื้ออ�านวย  โดยปีน้ียังเหลือหุ้น IPO อีก
ประมาณ 2-3 หลักทรัพย์ที่จะเข้าท�าการซื้อขาย 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. 
กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปี 2562 ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูง 
จากปัจจัยในต่างประเทศทียั่งไม่ชดัเจนหลาย เช่น สงคราม 
การค้าระหว่างสหรฐัฯ-จีน  แนวโน้มการขึน้ดอกเบีย้  และ
สภาพคล่องของโลกที่ลดลง แต่พื้นฐานฐานเศรษฐกิจ 
ยังแข็งแกร่ง บวกกับความชัดเจนทางการเมือง การ 
เลือกต้ัง จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุน้ไทยปีหน้า แต่นัก
ลงทุนต้องติดตามและศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพราะ
จะมีความผันผวนสูง

ทัง้น้ี เมือ่วันที ่26 พฤศจิกายนทีผ่่านมา ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ได้รายงานว่าหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ไทยรายงานก�าไรสุทธิงวด 9 เดือนปี 2561 รวม 7.59  
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น13% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน 

โดยหลักทรพัย์จดทะเบยีนใน SET จ�านวน 507 หลักทรพัย์  
หรอืคิดเป็น 95.30% จากทัง้หมด 532 หลักทรพัย์ (ไม่รวม 
กองทนุรวมอสังหารมิทรพัย์ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และ
บรษัิททีแ่ก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรอื NPG) 
น�าส่งผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2561 สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า หลักทรัพย์ที่รายงานผล
ก�าไรสุทธิมีจ�านวน 412 หลักทรัพย์ คิดเป็น 81% ของ
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด สูงกว่า 
75% ของช่วงเดียวกันในปีก่อน

ผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2561 หลักทรพัย์
จดทะเบียนมียอดขายรวม 8,620,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
11.82% โดยมกี�าไรจากการด�าเนินงาน 871,003 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 16.95% และมีก�าไรสุทธิ 759,129 ล้านบาท เพิ่ม

ขึน้ 13.27% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส�าหรบัดัชนีชีวั้ดความ
สามารถท�าก�าไร พบว่ามีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ 22.14% ลดลง
จากช่วงเดียวกันในปีก่อน แต่มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 
และอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.10% และ 8.81% 
ตามล�าดับ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 
3/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวม
อุตสาหกรรมการเงิน) 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 
ที่ 1.15 เท่า

ส�าหรับหมวดธุรกิจที่มีมูลค่าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ 
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มบริการ ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง ซึ่งรวมถึง
หมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวด
การแพทย ์
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พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทลั 
พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้การออกและเสนอขายโทเคน
ดิจิทลัต้องได้รบัอนุญาตจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขาย
ผ่านผูใ้ห้บรกิารระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัทกุกรณ ีแม้
จะเป็นการเสนอขายในวงจ�ากัด เช่น ในขั้นตอน pre-
ICO และ private sale ซึ่งหากน�าเกณฑ์ปกติที่มีอยู่มา
ใช้ก็จะเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ  

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดที่จะผ่อนปรน
กฎเกณฑ์บางประการส�าหรับการเสนอขายในวงจ�ากัด
ต่อกลุ่มผู้เก่ียวข้องหรือผู้ลงทุนที่สามารถดูแลตนเอง
ได้ โดยมแีนวจะอนุญาตการเสนอขายดังกล่าวเป็นการ
ทั่วไป รวมทั้งยกเว้นหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจนลดภาระหน้าที่ส�าหรับ
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลลง

เน่ืองจากช่วง pre-ICO และ private sale โครงการ
ยังมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งข้อมูลที่
เปิดเผยต่อผูล้งทนุจะจ�ากัดมาก ก.ล.ต. จึงมีแนวจะผ่อน
ปรนเกณฑ์ให้เฉพาะกรณกีารเสนอขายโทเคนดิจิทลัทีม่ี
การจ�ากัดจ�านวนผู้ลงทุน วงเงินระดมทุน หรือประเภท
ผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่การเสนอขายต่อ

(1) ผู้ก่อต้ังหรือผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับกิจการ 
จ�านวนไม่เกิน 50 รายในระยะเวลา 12 เดือน 

หรือ (2) บุคคลใด ๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้าน
บาท ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

หรือ (3) เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วม

ก.ล.ต. มีแนวผ่อนปรน
เกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัล

ลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
นอกจากน้ี เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่น ๆ 

ในช่วง public ICO ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทุนได้ 
ก.ล.ต. มีแนวจะก�าหนดให้ต้องกระจายโทเคนดิจิทัลให้
ผู้ลงทุนทุกกลุ่มพร้อมกันภายหลังปิด public ICO และ
กรณีโทเคนดิจิทัลส่วนที่ได้รับส่วนลดหรือโบนัส จะถูก
ห้ามขาย (lock-up) เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวัน
แรกของการกระจายโทเคนดิจิทัล

นางทพิยสุดา ถาวรามร รองเลขาธกิาร ก.ล.ต. กล่าว
ว่า แนวทางทีเ่สนอเป็นความพยายามหาจุดทีส่มดุลขึน้ใน
การก�ากับดูแล ลดอุปสรรคในทางปฏิบัติจากกฎเกณฑ์ 
โดยยังค�านึงถึงการจัดการความเส่ียงและการให้ความ
คุ้มครองผู้ลงทุน  

“เกณฑ์ทีเ่สนออาจยังไม่สมบรูณ์แบบ แต่ก็เป็นจุดเริม่
ต้นให้ภาคธุรกิจสามารถเดินต่อได้ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมจะ
เรยีนรูร่้วมกับผูเ้ก่ียวข้องต่าง ๆ  เพือ่ปรบัปรงุแนวทางการ
ก�ากับดูแลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป”นางทิพยสุดา กล่าว

ทั้งน้ี ทาง ก.ล.ต. ได้มีการเตือนประชาชนใช้ความ
ระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือ 
โทเคนดิจิทัล เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัล
รายใดได้รับอนุญาต และยังไม่มีผู้ใดมาย่ืนแบบค�าขอ
อนุญาตและแบบไฟล่ิงกับ ก.ล.ต.  ดังน้ัน ก.ล.ต. จึงขอเตือน 
ให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูล
เก่ียวกับการลงทนุในสินทรพัย์ดิจิทลั ทัง้น้ี หากมเีบาะแส
เกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help 
Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207 อนึ่ง กรณีตรวจพบ

ว่ามีการกระท�าผิดกฎหมายที่
อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอื่นๆ 
ก.ล.ต. จะมีกระบวนการใน
การประสานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการด�าเนินการ
ต่อไป 
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เร่ง กม.บริษัทมหาชนฉบับใหม่
เปิดช่องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบริษัทมหาชน
จ�ากัด (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... ทีก่ระทรวงพาณชิย์เสนอผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)   เมื่อ 26 พฤศจิกายน
ทีผ่่านมา โดยหวัใจหลักของการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย คือ 
การอ�านวยความสะดวก เสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทมหาชนจ�ากัด 
กรรมการ และผูถื้อหุน้ในบรษัิทมหาชนจ�ากัดในการด�าเนิน
การต่าง ๆ โดยเพิ่มช่องทางผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ส�าหรับสาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฯ ฉบับนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1.เพิ่มช่องทางการโฆษณา 
การส่งเอกสาร การประชุมกรรมการ และการมอบฉันทะ
ให้ผู ้อื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ ้นแทนให้สามารถด�าเนินการ
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ประกอบด้วย มาตรา 6 การ
เพิ่มช่องทางโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากทาง
หนังสือพิมพ์ มาตรา 7 เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 79 เพิ่มช่องทางการประชุม
กรรมการให้สามารถประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
เพิ่มมาตรา 102/1 เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
(e-proxy) 

และ 2. ปรับปรุงวิธีการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณี
ที่บริษัทไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่มีการก�าหนดวันประชุม
คณะกรรมการไว้ล่วงหน้า โดยให้กรรมการ 2 คน ที่
ร้องขอสามารถเรียกประชุมกรรมการได้ ตามมาตรา 81 
และ มาตรา 82 นอกจากน้ี ยังแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายให้ออกประกาศได้ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้แก้ไขปรับปรุง

ทั้งน้ี คาดว่ากฎหมายฉบับน้ีจะมีผลบังคับประมาณ
กลางปี 2562   

ปัจจุบันบริษัทมหาชนจ�ากัดด�าเนินธุรกิจ 1,218 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจ�านวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด 
(นิติบุคคลคงอยู่ 714,478 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.15 
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.98 ของทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด (ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่
ทั้งหมด 17.77 ล้านล้านบาท).

ด้าน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า  
ตลท.ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มช่องทางบริษัท
มหาชนจ�ากัดสามารถส่งเอกสารการประชุมผู ้ถือหุ ้น
และรายงานประจ�าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาระบบกลางให้บริการบริษัทจด
ทะเบยีนน�าส่งข้อมูลผ่าน QR Code และ URL ให้ผูถื้อหุน้
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โดยระบบจะพร้อมให้บริการกุมภาพันธ์ 
2562 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริษัทจดทะเบียนเตรียม
การเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางการน�า
ส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ภาคธรุกิจ ท�าให้ได้รบัความสะดวก รวดเรว็ และ
ประกอบธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

นางอรนุช อภิศักด์ิศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจด
ทะเบยีนไทย กล่าวว่า จ�านวนผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน 
มจี�านวน 4.5-5 ล้านราย ดังน้ัน การทีก่รมพฒันาธรุกิจการ
ค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถส่งรายงานประจ�าปีในรูปแบบ QR Code ได้ 
ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
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ประกาศแล้ว รายชื่อหลักทรัพย์
ค�านวณดัชนีช่วงครึ่งปีแรก 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ส�าหรับค�านวณดัชนี SET50 
ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV 
ดัชนี SETHD และดัชนี SETTHSI ในช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2562 (1 มกราคม-30 มิถุนายน) โดย 
หลักทรัพย์เข้าใหม่ส�าหรับดัชนี SET50 จ�านวน 2 
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี  
ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น (WHA) 

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่จ�านวน 6 
หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) (AEONTS), บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
(ANAN), บมจ. แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ (GOLD), บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ (GULF), บมจ. เอ็ม บี เค (MBK) และ บมจ. 
แพลน บี มีเดีย (PLANB) 

ดัชนี sSET มีจ�านวนหลักทรัพย์ที่ เป ็นองค์
ประกอบของดัชนีทัง้หมด 103 หลักทรพัย์ ลดลงจาก 
รอบทบทวนก่อนหน้าซึง่ม ี114 หลักทรพัย์ มหีลักทรพัย์ 
เข้าใหม่จ�านวน 13 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. บีอีซี  
เวิลด์ (BEC), บมจ. ดู เดย์ ดรีม จ�ากัด (DDD),  
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
(EASTW), บมจ. เอกชัยการแพทย์ (EKH), บมจ.  
โกลบอลกรนีเคมิคอล (GGC), บมจ. แกรนด์ แอสเสท  
โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND), บมจ. ฮิว
แมนิก้า (HUMAN), บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ (ITD), บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
(LPN), บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (SIS), บมจ. 
ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN), บมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV) 
และ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) 

ดัชนี SETCLMV มีจ�านวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์
ประกอบของดัชนีทั้งหมด 32 หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น

จากรอบทบทวนก่อนหน้าซึ่งมี 31 หลักทรัพย์ ม ี
หลักทรัพย์เข้าใหม่จ�านวน 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. 
บีอีซี เวิลด์  (BEC) และ บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL) 

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่จ�านวน 1  
หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) โดยดัชนี 
SETHD มอีตัราผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ีย 5.50% 
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ โดยรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.15% ณ 
สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561

ดัชนี SETTHSI มีจ�านวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์
ประกอบของดัชนีทั้งหมด 57 หลักทรัพย์ เพิ่มข้ึน
จากรอบทบทวนก่อนหน้าซึง่ม ี45 หลกัทรัพย์ มหีลกั
ทรัพย์เข้าใหม่จ�านวน 17 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. 
อาปิโก ไฮเทค (AH) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน 
(AMATA) บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) บมจ. 
บ้านป ูเพาเวอร์ (BPP) บมจ. โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา 
(CENTEL) บมจ. ช.การช่าง (CK) บมจ. ซีพี ออลล์ 
(CPALL) บมจ. พลังงานบรสุิทธิ ์(EA) บมจ. เจดับเบิล้ 
ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดี
เวลลอปเมนท์ (LPN) บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) 
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) บมจ. ทิปโก้
แอสฟัลท์ (TASCO) บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB) 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) บมจ. ทีทีซีแอล 
(TTCL) และ บมจ. น�้ามันพืชไทย (TVO) 

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีจะด�าเนินการทุกครึ่งปี โดยในการทบทวน
ครั้งน้ีใช้ข้อมูลต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2561 โดยหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือก
จะต้องจดทะเบียนมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งมี
ขนาด สภาพคล่อง และคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกของแต่ละดัชนี 
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TIIP CLUB - ครั้งที่ 10/2561 - สมาชิก 
TIIP Club เข้ารบัฟังวิสัยทศัน์ของผูบ้รหิารระดับ
สูงเก่ียวกับข้อมูลโค้งสุดท้ายของปี 2561 เม่ือ
มีมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยวส่งท้ายปี โดย 
คุณนิตนัิย ศริสิมรรถการ กรรมการผูอ้�านวยการ
ใหญ่-AOT เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ 
บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ส�านักงานใหญ่ ถนน 
ชดิวุฒากาศ แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรงุเทพ 
มหานคร 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Study Tour @ อโยธยา ศรีรามเทพนคร
กิจกรรมภาคพิเศษ เพื่อความสมานฉันท์ และด่ืมด�่าประวัติ 

ศาสตร์ของบรรพบุรุษ เม่ือกว่า 400 ปี ก่อน ยุครุ่งเรืองแห่ง
อยุธยาราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าว
อู่น�้า เลิศล�้ากานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก” เล่า
โดยพี่น้องอาสาฯ คุณณัฐนันท์ สุขสโมสร และคุณเปรมกมล 
ใจเที่ยงแท้ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
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ติดอาวุธทางปัญญา : ความรู้เรื่องกองทุน และแบบฟอร์มการประ
เมินฯ ในปี 2562

- สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เข้า ร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา : ความรูเ้รือ่งกองทนุ และแบบฟอร์ม
การประเมินฯ ในปี 2562 โดย ทีมวิทยากร – คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์, 
กรรมการชมรมฯ และอาสาฯ ทีมี่ประสบการณด้านกองทนุ ณ ห้องประชมุ 
601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit 
ครั้งที่ 10/2561 - PR9 : สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ 

หุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าเย่ียมชม และรบัฟังวิสัยทศัน์ของ 
ผูบ้รหิารบรษัิท โรงพยาบาลพระราม9 จ�ากัด (มหาชน) โดย นายแพทย์ 
เสถียร ภูป่ระเสิรฐ กรรมการผูอ้�านวยการ ณ โรงพยาบาลพระราม 
9 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 
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My Company
ครั้งที่ 3/2561 - THCOM : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย พาคณะผู้ถือหุ้นและผู้ติดตาม เข้าเย่ียมชมกิจการ
ของ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) - THCOM ณ สถานี
ดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศน์ อ�าเภอเมือง นนทบุรี 
โดยมี คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ CEO พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดบัสูงให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูล และพาเดนิชม 
ห้องปฏิบัติงาน-นิทรรศการอวกาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
ธันวาคม 2561
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ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดย : วชิรา ณ ระนอง
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Last article

ปี 2561 ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีก 1 ปี นอกจากจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเวลาไม่เคยที่จะรอใครแล้ว ยังเป็น 
การบอกให้รู้ว่า หากคิดจะท�าอะไร จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขอะไรก็ตาม อย่าได้ผัดวันประกันพรุ่ง  
ให้รีบท�า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียดายภายหลัง พร้อมกับค�าพูดอมตะของความเสียดายที่ย้อนเวลากลับ
ไม่ได้ ซึ่งนั่นก็คือ ค�าว่า “รู้งี้”

แต่ส�าหรับการลงทุนแล้ว ในรอบปี 2561 เป็นการพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า นักลงทุนไทยจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุน ต้องขยันท�าการบ้านหาข้อมูล
หาความรู้เพิ่มเติม

และส่ิงที่สําคัญก็คือ จะต้องมีความสามารถที่จะรองรับความเส่ียงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
เป็นอย่างดี

เพราะปี 2561 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนไม่แน่นอนในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาอย่างเห็น 
ได้ชัด โดยนักลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง จะรู้สึกว่าปีนี้ตลาดหุ้นมีความผันผวนมาก ในขณะที่นักลงทุน
ระยะยาวอาจจะไม่ค่อยกดดันสักเท่าไรนักกับความผันผวนที่เกิดขึ้น แถมยังอาจจะมองเห็นเป็นจังหวะใน
การลงทุนเพื่อถือยาวก็เป็นไปได้เช่นกัน

เนื่องจากถ้ายังจ�ากันได้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 หรือเมื่อต้นปีที่ผ่านมา SET Index ได้ปิดที่ระดับ 
1,778.53 จุด ซึ่งตอนน้ันฮือฮากันมาก เพราะถือเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับต้ังแต่เปิดซื้อขาย 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 หรือสูงสุดในรอบ 43 ปี

จากนั้นในวันที่ 4 มกราคม SET Index ก็ไปปิดที่ระดับ 1,791.02 จุด และในวันที่ 5 มกราคม SET 
Index ก็สร้างปรากฏการณ์อีกครัง้ด้วยการข้ึนไปผ่านระดับ1,800 จุดเป็นครัง้แรก นับต้ังแต่เปิดการซือ้
ขายตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมาเลยทเีดียว โดยในวันน้ัน SET Index ขึน้ไปถึงระดับ 1,803.93 จดุ

ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 อันเป็นวันปิดต้นฉบับ ปรากฏว่า SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 
1,595.33 จุด

ซึ่งหากน�าไปเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนมกราคม  ก็เท่ากับว่า SET Index ปรับลดลงไปถึง 
208.60 จุดเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า ในปีนี้ตลาดหุ้นไทยไม่สดใสเลย เพราะจะพบว่า
ในบางช่วงเวลาช่วงเดือน หรือในจังหวะที่มีข่าวบวกเข้ามาสนับสนุน ก็จะมีการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้
เช่นกัน ส่วนในบางช่วงที่นักลงทุนมีข้อกังวลต่อข่าวลบ ตลาดหุ้นก็ตกลงมาได้เช่นกัน

ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จงึได้ให้ความส�าคญัและสนบัสนุนการใช้ความรู้ ข้อมลูประกอบต่างๆ
ในการตัดสินใจลงทุน มากกว่าการที่จะใช้เพียงค�าแนะน�าของใครบางคน บางกลุ่ม หรือใช้ข้อมูลที่ฉาบฉวย 
ซึง่ในปัจจุบนัการส่ือสารในสังคมออนไลน์ มีค�าแนะน�าทีห่ลากหลายมากในแต่ละห้องแต่ละกลุ่ม ซึง่นักลงทนุ
คงต้องใช้วิจารณญาณให้มาก เพราะเงินที่ใช้ในการลงทุนน้ันเป็นเงินของเราเอง หากเกิดผิดพลาดใดๆ 
ขึ้นมา ผู้ให้ข้อมูลในโซเชี่ยลออนไลน์ย่อมไม่มาร่วมรับผิดชอบด้วยแน่ๆ

ขอเป็นก�าลังใจให้กับสมาชกิสมาคมฯ และผูอ่้านทกุท่านส�าหรบัรอบปีเก่าทีผ่่านพ้นไป และขอสวัสดีปีใหม่ 
กับทุกท่าน ต้อนรับปี 2562 ให้ประสบแต่ความสุข ความส�าเร็จในการลงทุนทุกๆ ท่านนะคะ  
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