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ปีที่ 7 ฉบับที่ 41 เดือนกุมภาพันธ์ 2562**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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ยอมรบัจรงิๆ เลยว่า การลงทุนในตลาดหุน้เวลาน้ีนอกจากจะไม่ง่ายแล้ว ยังซบัซ้อน
มากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย โดยเฉพาะส�าหรับบรรดาหุ้นที่มีประเด็น หุ้นอภินิหารทั้งหลาย

ปกตินักลงทุนทั่วไปจะหาความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์
เศรษฐกิจภาพรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่สนใจ 
แล้วจึงวิเคราะห์เป็นรายบริษัทในแง่มุมต่างๆ ว่า มีความแข็งแรง มีโอกาสทางธุรกิจ 
มีความพร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่อง หรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่

แต่ทุกวันน้ีต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มทั้งเรื่องธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริษัท 
ของผู้บริหารรับสูงของบริษัท รวมทั้งพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ว่ามีแนวทาง
ในการลงทุนอย่างไร

แม้ว่าจะมี คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มี 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตา คอยเตือน หรือคอยตรวจสอบลงโทษผู้กระท�าความ
ผิดทั้งหลาย มีลงโทษให้เห็นทั้งโทษปรับในอัตราสูงๆ หรือมีการฟ้องร้องด�าเนินคดี
ต่อผู้กระท�าผิด

แต่น่ันก็ดูจะยังเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต ุและทุกครัง้บรรดาผู้ถือหุน้ราย
เล็กรายน้อยทั้งหลาย มักจะตกเป็นผู้เสียหายหลักแทบทุกครั้ง

ย้อนกลับไปดู หลายๆ บรษัิททีถู่กส่ังห้ามซือ้ขาย (SP: Suspension) บางบรษัิทเป็น
ปีๆ แล้ว แต่เรื่องก็ยังคงไม่ยุติ อย่างกรณี บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) 
(EARTH) ที่ถูกทางตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2560 เน่ืองจากบริษัทแจ้งการผิดนัดช�าระหน้ีกับสถาบันการเงิน และเข้า
เงื่อนไขผิดนัดช�าระหนี้หุ้นกู้อีกหลายครั้ง จนถึงขณะนี้ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่จบ ซ�้ายังมี
ปัญหามากขึ้นจากการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย แน่นอนว่า นักลงทุนทั่วไป
กลายเป็นผู้ที่ติดบ่วง

หรือกรณีการแย่งชิง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)(IFEC) ที่ยืดเยื้อมาข้ามปีจนวันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ขนาดที่มีการ 
ใช้มาตรา 44 เข้ามาช่วยแก้ไขในเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนแล้วก็ตาม

หากไล่ดูเฉพาะบรษัิททีถู่กขึน้เครือ่งหมาย SP ห้ามการซือ้ขายในปัจจุบนั จะพบว่าเป็น 
ในส่วนของ SET จ�านวน 20 บรษัิท และใน mai อกีจ�านวน 8 บรษัิท ซึง่หลายบรษัิทถูก 
แขวนมาเป็นปีๆ แล้ว และก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งๆ ที่ถูกเตือนว่าอาจจะถูกเพิกถอนได้

ซึ่งก็ยังไม่ได้นับรวมการขึ้นเครื่องหมาย C กับเครื่องหมาย NP อีกส่วนหนึ่งด้วย
หากไม่มีหุ้นเหล่าน้ีอยู่ในพอร์ตการลงทุน ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนัก แต่ใครก็ตามที่

มีหุ้นเหล่าน้ีอยู่ในพอร์ต ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องกังวลเพราะไม่รู้ว่าต้องรออีกนานเท่าใด 
ที่บริษัทจะพ้นจากปัญหา

ถึงได้บอกว่าการลงทนุในปัจจุบนัมคีวามเส่ียงเพิม่ขึน้ให้ต้องระมัดระวังในการตัดสิน
ใจลงทนุ รวมทัง้ทีอ่ยากจะเตือนก็คืออย่าลืมระวังในเรือ่งของการน�าเสนอสารพดัข่าวดี 
เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้งหลายด้วย

เพราะบ่อยครั้งที่พบว่า ข่าวดีต่างๆ ที่ขยันออกมานั้น กลับไม่ได้มีอยู่จริงเฉย
เลย 
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ต้องระวังแม้แต่ข่าวดี
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
เปิดเผยว่า เดือนมกราคม 2562 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 
1,641.73 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี  
2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่มทรพัยากร กลุ่มอสังหารมิทรพัย์ 
และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า 
SET Index ด้านมูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวัน
รวมของ SET และ mai เดือนมกราคม 
2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.5 จากเดือนก่อน จากผู้ลงทุน
ต่างประเทศเป็นหลัก ขณะที่ผู้ลงทุนต่าง
ประเทศมีสถานะซื้อสุทธิเดือนน้ี 6,581  
ล้านบาท ซึง่เป็นไปในทศิทางเดียวกับตลาด
ส่วนใหญ่ในอาเซียน โดยปัจจัยสนับสนุนส�าคัญ ได้แก่ ความคืบหน้าในการเจรจาเงื่อนไขทางการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่ราคาน�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความ
ชัดเจนในการก�าหนดวันเลือกตั้งในไทย

ด้านอัตราเงินปันผลตอบแทนสิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.17 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ร้อยละ 2.88 ด้าน Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยสิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับ 14.63 เท่า และ 15.56 เท่าตามล�าดับ ซึ่ง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.30 เท่า และ 14.84 เท่าตามล�าดับ 

ทั้งน้ี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ส้ินเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 
17.0 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี นอกจากนี้ 
เดือนมกราคม 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 4,923 ล้านบาท สูงที่สุด
ในอาเซียน ขณะที่ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมกราคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 346,531 สัญญา ซึ่งลดลงร้อยละ 28.7 จากสิ้นปี 2561 โดย
ตราสารอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อขายลดลง

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า เงินทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้ามา
อย่างมีนัยส�าคัญ หลังจากน้ีให้ติดตามสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯว่าจะไป
ในทิศทางใด นโยบายทางการเงินในตลาดโลก สภาพคล่องและพื้นฐานเศรษฐกิจในตลาดโลก และ
การเมืองในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนไหลเข้าและตลาดหุ้นไทย 

ทั้งน้ี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ ส้ินเดือนมกราคม 2562 ปิดที่ 1,641.73 
จุด เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index โดยที่ลงทุนต่างประเทศ 
ซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 6,581 ล้านบาทซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ใน 
เอเชีย 

ที่ส�าคัญ ในเดือนมกราคม 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 4,923  
ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน 

ตลท.เผย SET Index เพิ่มขึ้น
ผลจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
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เผยดัชนีความเชื่อมั่นเดือนกุมภา
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 ว่า ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ ทยอย
ปรบัตัวเพิม่ขึน้ตลอดเดือนมกราคม จากระดับต�า่สุดของ
เดือนมกราคมที่ 1,560 จุดในช่วงต้นเดือน ก่อนเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงสูงสุดของเดือนมาอยู่ที่ 1,624 
จุดในช่วงปลายเดือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนใน 
อีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.07 มา
อยู่ที่ระดับ 116.76 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน 
โดยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว 

ผลส�ารวจพบว่านักลงทนุเชือ่มัน่สถานการณ์การเมอืง
ทีมี่การก�าหนดวันเลือกต้ังทีช่ดัเจนและภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่มีการเติบโตต่อเน่ือง รวมถึงการเคล่ือนย้าย 
เงินทุนของต่างประเทศที่มียอดซื้อสุทธิในช่วงเดือน
มกราคม และการคลายความกังวลที่ลดลงจากการส่ง
สัญญาณชะลอปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบายทางการเงินของ
สหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน 

ขณะเดียวกัน ความกังวลทีล่ดลงจากการส่งสัญญาณ
ชะลอการปรับขึ้นนโยบายทาง 
การเงินของสหรฐัฯและทศิทาง
การเจรจาทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและจีนที่แม้ยังไม่คืบ
หน้า แต่นักลงทุนยังมีความ
คาดห วังผลการ เจรจา ใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 

ส�าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
โลกทีต้่องพจิารณา ได้แก่ การ
พิจารณาข้อตกลง BREXIT 
กับ EU ทียั่งไม่ได้ข้อยุติ ตัวเลข
เศรษฐกิจของกลุ่ม EU ที่ออก
มาต�่ากว่าคาด และนโยบาย
เศรษฐกิจของจีนจากภาวะ
เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว
ลง และผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโลกและประเทศใน
ภูมิภาค แนวโน้มอัตราแลก
เปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม เงินทุนต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้า
มาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์มากขึ้น
เมื่อเทียบเดือนมกราคมที่มียอดซื้อสุทธิ 6,580 ล้าน
บาท เนื่องจากปัจจัยต่างประเทศมีทิศทางดีขึ้น ท�าให้
มีเงินทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย ประกอบกับปัจจัยภายใน
ประเทศ คือ การเลือกตั้ง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้
กับนักลงทุน และเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่อง

ขณะที่หลังช ่วงเลือกต้ังต ้องมาคอยติดตาม
สถานการณ์อีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนช่วงก่อน
เลือกต้ังคาดจะมีเงินสะพัดเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ
ประมาณ 50,000 ล้านบาท จากการท�ากิจกรรมของ
พรรคการเมือง ซึ่งจะส่งผลดีกับตลาดหุ้น

ทั้งน้ี กลุ่มหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสนใจให้ความ
สนใจลงทุนมากที่สุด อยู่ในหมวดการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ หมวดธนาคาร และหมวดพาณชิย์ ขณะที่ 
มองว่าหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ หมวดเหล็ก และหมวด
แฟชั่น ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด 
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งบการเงินกับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปี 2562 มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ๆ ส�าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยเฉพาะ
ที่เก่ียวกับการรับรู้รายได้ ท�าให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทมีผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน 
ดังกล่าวไม่มากก็น้อย

มาตรฐานการบัญชีที่กล่าวถงึได้แก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (TFRS#15) เรื่องรายได้ทีท่�าสญัญา
กับลูกค้า และจากการที่ประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ท�าให้เกิดการยกเลิกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้เดิม ได้แก่ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 
เรื่อง รายได้ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง2560) เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า การตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ การตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่18 (ปรับปรุง2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จาก
ลูกค้า เป็นต้น

หากเปรียบเทียบวิธีการรับรู้รายได้แบบเดิมและแบบใหม่ จะเห็นตวามแตกต่างได้ดังนี้คือ

จากวิธีการรับรู้รายได้แบบใหม่ หากตามสัญญา ภารกิจที่ต้องส่งมอบมีอย่างเดียว มีราคาชัดเจน สามารถรับรู้รายได้ได้
ตามราคาของส่ิงทีส่่งมอบได้ชดัเจน ไม่มปัีญหา แต่หากในการส่งมอบสินค้าหรอืบรกิารน้ัน มภีารกิจทีต้่องส่งมอบต่างเวลา
กันตลอดสัญญา กิจการจ�าเป็นต้องมีวิธีการปันส่วนราคาเพื่อการรับรู้แต่ละภารกิจที่ส�าเร็จ กรณีเช่นนี้ หากภารกิจชัดเจน 
ราคาชัดเจนเป็นไปตามราคาตลาดของภารกิจนั้น ๆ ก็ไม่น่าจะมีปัญหากับสรรพากรเช่นกัน 

แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ชัดเจน เป็นแค่การประมาณการ การคาดเดา วิธีการเช่นนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องการรับรู้รายได้ทาง
ภาษีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่ทางภาษีให้รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ตามวิธีการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเดิมฉบับที่ 11 เรื่องเกี่ยวกับการรับรู้รายได้กิจการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อ
ยกเลิกไป ใช้ TFRS#15 แทน นั่นก็หมายความว่า หากการปันส่วนรับรู้รายได้มิได้เป็นไปในแนวทางของวิธีอัตราส่วนของ
งานที่ท�าเสร็จ กิจการรับเหมาก่อสร้างจะมีปัญหาการรับรู้รายได้ทางภาษีอย่างแน่นอน
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นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง
ได้ประกาศขยายก�าหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลาการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายก�าหนด โดยขยายต่อไปอีก 2 ปี 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

โดยเป็นการขยายก�าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การช�าระ
ภาษี และการน�าส่งภาษีส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.
91 และ ภ.ง.ด.94) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55 
ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.54) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.
3 และภ.ง.ด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(ภ.ธ.40) ตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.
rd.go.th ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือน�าส่ง
ภาษีย่ืนแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nationale-Payment Master Plan) 
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�านักงานสรรพากรทุกแห่ง
ทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 116 

กรมสรรพากรขยายเวลา
ยื่นแบบภาษีทางออนไลน์

อีกประการที่ส�าคัญ ในกรณีที่กิจการต้องมี
การปันส่วนตามภารกิจทีต้่องส่งมอบสินค้าหรอื
บริการน้ัน อาจท�าให้กิจการที่เคยรับรู้รายได ้
ทั้งจ�านวน ต้องมีการกระจายการรับรู้รายได้ที่
เกิดขึ้นออกไปตามภารกิจที่ส่งมอบ น่ันหมาย 
ความว่า รายได้จะหายไป ก�าไรก็จะหายไปด้วย 
ส่งผลต่อเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ 
จะน้อยลงไปเช่นเดียวกัน จากเดิมที่เคยได้ทั้ง
ก้อนทันที ก็ต้องทยอยรับไปตามก�าไรที่ทยอย
รับรู้ 

ในประเด็นเช่นน้ี หากกิจการสามารถปรับ
โครงสร้างการส่งมอบสินค้าหรือบริการใหม่
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีก็อาจจะ
ไม่ส่งผลกระทบมากนัก หากว่าไม่ปรับตัว ยัง
คงยึดภารกิจแบบเดิมๆ ก็จะมีผลกระทบได้
อย่างแน่นอน

นอกจากน้ียังมีผลกระทบจากมาตรฐาน
อีกหลายฉบับที่จะประกาศใช้และส่งผลต่อ
ตัวเลขผลการด�าเนินงานของกิจการ เช่น ใน
เรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายประมาณการผล 
ประโยชน์พนักงานที่จะต้องเพิ่มขึ้น หาก
กิจการมีพนักงานที่ท�างานมานานเกินกว่าย่ีสิบ
ปี เพราะกฎหมายแรงงานให้สิทธิประโยชน ์
ในการรับเงินชดเชยจากเดิมสิบปีข้ึนไปได้
สูงสุด 300 วันของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ก็
จะเป็นย่ีสิบปีขึ้นไปจะได้สูงสุด 400 วันของ 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งท�าให้กิจการต้อง
ท�าการบันทึกประมาณการหน้ีสินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขก�าไรน้อยลง
ได้เช่นกัน 

ดังนั้น นักลงทุนต้องอ่านงบการเงินให้เป็น 
และต้องเข้าใจให้ได้ว่า กําไรที่น้อยลงของ
กิจการในไตรมาสน้ี เกิดจากผลกระทบจาก
การรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่าย ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่ หรือเป็นเพราะ
ผลการดําเนินงานของตัวธุรกิจเอง 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ผิดของนักลงทุนได้หากไม่เข้าใจถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการปรับปรุงบัญชีดังกล่าว 

28 กุมภาพันธ์ 2562
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นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการแถลงภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค. 2562 ว่า 
ธปท. อยู่ระหว่างพจิารณาปรบัสมมติุฐานเศรษฐกิจไทย ปี 2562 ใหม่ โดยจะเป็นข้อมลู
ส�าหรบัคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการประชมุรอบต่อไป ทัง้น้ี ยอมรบัว่า 
อาจจะมีการทบทวนในส่วนของตัวเลขส่งออกใหม่ หลังจากการส่งออกในเดือน ม.ค. 
2562 มีการหดตัว และ ในเดือน ก.พ.ก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะติดลบ

ขณะที่การบริโภคมีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะยอดจ�าหน่ายรถยนต์ แต่คงไม่ถึง
ขั้นติดลบ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มค่อนข้างดี อย่างไรก็ดี มาตรการ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐยังมีต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 3 ซึ่งหลังจากนั้นคาดว่าเมื่อมีรัฐบาล
ใหม่เข้ามาจะมีนโยบายด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

“ปัจจัยต่างประเทศ ก็มีทั้งเส่ียงเพิ่มขึ้นและลดลง อย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ กรณี
อินเดีย ปากีสถาน ก็เป็นเรื่องใหม่ เพราะเดิมเราก็คิดถึงแต่ตะวันออกกลาง หรือ
กรณีสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่มาประชุมที่เวียดนาม ที่ตอนแรกดูว่าจะออกมาดี แต่ก็ยัง
มีประเด็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนสงครามทางการค้าสหรัฐกับจีน คิดว่าทิศทาง
น่าจะออกมาเป็นบวก” นายดอนกล่าว

ขณะที่การขยายตัวของภาคเกษตรปีนี้ มองว่า มีแนวโน้มที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะ
ไม่เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทยในปีนี้แน่นอน นายดอน กล่าวว่า ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยปีนี้ จะยังขยายตัว แต่คงชะลอจากปี 2561 ที่ขยายตัวได้ 4.1%

นายดอน กล่าวว่า ในเดือน ม.ค. เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนจาก
อุปสงค์ในประเทศเป็นส�าคัญ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเน่ือง 
ในทุกหมวดการใช้จ่าย เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดเครื่องจักร 
และอปุกรณ์และยอดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และการใช้จ่ายภาครฐักลับมาขยายตัวจาก
ทั้งรายจ่ายประจ�าและรายจ่ายลงทุน 

ส�าหรับภาคการท่องเที่ยว นายดอน กล่าวว่า ในเดือน ม.ค. จ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศขยายตัวที่ 4.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับเดือน 

แรงกดดันเศรษฐกิจไทยหลังส่งออกวูบ
ธปท.เตรียมปรับตัวเลขเศรษฐกิจใหม่



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9e-magazine วารสาร TIA เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ก่อนหน้า จ�านวนนักท่องเทีย่วชะลอลงตามนักท่องเทีย่วมาเลเซยี
ที่ลดลงเป็นส�าคัญ ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และ
ไต้หวัน ขยายตัวดีต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงได้รับผลดีจากมาตรการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival ประกอบกับมีการเปิด
เส้นทางบนิใหม่หลายเส้นทางระหว่างไทย-จีน และ ไทย-อนิเดีย 

นอกจากน้ี นักท่องเที่ยวญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้ยังขยายตัวดี 
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี เม่ือขจัดผลของฤดูกาลแล้ว จ�านวนนัก 
ท่องเที่ยวลดลงจากเดือนก่อนจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็น
ส�าคัญ

ด้าน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.7 เร่งตัวจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า รวมตลอดปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 ต�่า
กว่าทีค่าดการณ์จะเติบโตร้อยละ 4.2 แต่เร่งขึน้จากการขยายตัว
ร้อยละ 4 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี 
โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.6 การลงทุนขยายตัวร้อยละ 3.8

ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5  
ค่ากลางร้อยละ 4 โดยมีแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี การบริโภคภาคเอกชนขยาย
ตัวร้อยละ 4.2 การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรป จะ
กลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาส 1 /2562 คาดนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติมาเที่ยวไทยปีนี้ 41 ล้านคน รายได้ท่องเที่ยว 2.24 ล้านล้าน
บาท ขณะที่คาดว่าการลงทุนโดยรวมขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้ง
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.7 ลงทุนภาครัฐขยาย
ตัวร้อยละ 6.2 จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่ง
มโีครงการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ
พเิศษภาคตะวันออก ( EEC) เพิม่ขึน้ร้อยละ 137.4 และการย้าย
ฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน

ส�าหรับมูลค่าการส่งออกในปีน้ีคาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.1 
เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในการประมาณ
การครั้งก่อนเน่ืองจากการค้าโลกชะลอตัว เหลือเติบโตร้อย
ละ 3.8 และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรฐัฯ-จีน รวมทัง้การปรบัลดสมมติุฐานราคาสินค้าส่งออกจาก
ร้อยละ 1-2 เป็นร้อยละ 0.5-1.5 ตามการปรับลดราคาน�้ามันดิบ

ในตลาดโลกอยู่ที่ 67-68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ขณะที่บรรยากาศทางการเมืองและทิศทางหลังการเลือกต้ัง

ยังเป็นประเด็นทีต้่องติดตาม โดยเฉพาะเม็ดเงินจากการเลือกต้ัง 
ทั้งงบประมาณจัดการเลือกต้ัง 6,100 ล้านบาท งบประมาณ
การหาเสียงของ ส.ส. เขต 16,690 ล้านบาท และงบค่าใช้จ่าย 
ของพรรคการเมือง ประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท ซึ่ง
ขณะน้ีเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และคาดว่าจะมีผลกระตุ้นจีดีพี
ร้อยละ 0.1-0.2 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถประเมินทิศทางการเมืองหลัง
เลือกตั้งได้ โดยเป็นห่วงว่าการจัดท�างบประมาณปี 2563 อาจมี
ความเสี่ยงล่าช้า อาจไม่ทัน 1 ตุลาคม 2562 ดังนั้นการอนุมัต ิ
งบประมาณโครงการลงทุนจะล่าช้าไปด้วย จะกระทบท�าให้แรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4/2562 อาจลดลงตาม 

ขณะที ่นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยภาวะการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกเดือนมกราคม 
2562 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีน้ี พบว่ามีมูลค่า 18,993.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ติดลบร้อยละ 5.65 ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 
โดยสาเหตุส�าคัญมาจากความกังวลเก่ียวกับความไม่ชัดเจนใน 
สงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กับจีน ทียั่งไม่รูว่้าจะจบลงอย่างไร 
สร้างความกดดันให้การค้าการส่งออกทั่วโลก รวมถึงประเทศ 
ไทยส่งออกติดลบอย่างต่อเน่ือง และอาจจะลดลงไปทัง้ไตรมาส
แรกนี้

นอกจากน้ี ยังมปัีจจัยลบอืน่ๆ ทีส่่งผลให้การส่งออกไทยติดลบ
ในเดือนมกราคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน�้ามันในตลาดโลก
อยู่ในช่วงขาลง ส่งผลให้ราคาทองค�าในตลาดโลกลดลงตาม 
ขณะที่กลุ่มสินค้ายานยนต์ของไทยเกิดปัญหาด้านการขนส่งใน
ช่วงปลายเดือนมกราคมทีผ่่านมา และประเด็นความผนัผวนจาก
อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉพาะค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าประเทศอื่นๆ 
ท�าให้ราคาสินค้าในกลุ่มเกษตรกรรมมีราคาสูง โดยเห็นได้ชัดใน
สินค้าข้าว มันส�าปะหลัง และยางพารา ไก่ อาหารทะเล ของไทย
มีราคาสูงกว่าคู่แข่ง จึงหันไปซื้อประเทศอื่น และคิดว่าโอกาส 
ทีค่่าเงินบาทจะแขง็ค่ายังมีอยู่สูง ซึง่ค่าเงินบาททางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) มีการดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม ผูส่้งออกจะต้อง
ปรับตัว และยังเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยลบระยะสั้น แต่
ส่ิงทีก่ระทบมาก คือ เรือ่งของสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ กับ
จีนที่ยังไม่รู้จะจบอย่างไร 
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นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ในฐานะประธานกรรมการธนาคารทหารไทย เปิด
เผยถึงความคืบหน้าการควบรวมกิจการธนาคาร
ทหารไทยกับธนาคารธนชาต ว่า คณะกรรมการบริหาร
อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อ
สรุปและลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ภายใน
เดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ส�าหรับรายละเอียดที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ 
จ�านวนเงินที่จะเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนของคลัง 
สนิทรัพย์ที่จะควบรวม มูลค่าหุ้น จ�านวนพนกังาน อตัรา
เงินเดือน ทัง้น้ี กระบวนการควบรวมจะใช้เวลาประมาณ 
4 เดือน เน่ืองจากมีรายละเอียดมาก แต่ทุกอย่าง 
จะต้องด�าเนินการให้เสร็จภายในปี 2562 เพื่อให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ภาษีจากการควบรวมกิจการ

หลังการควบรวม 2 ธนาคาร จะท�าให้ธนาคารมขีนาด
สินทรัพย์ใหญ่ขึ้นจากอันดับ 6 เป็นอันดับ 5 ในระบบ 
และส่งเสริมการท�าธุรกิจในแง่รายย่อยและธุรกิจลิสซิ่ง
ทีธ่นาคารธนาคารไทยไม่มี ท�าให้มคีวามสามารถแข่งขนั
ในยุคที่ทุกธนาคารต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และ 
มีขนาดใหญ่พอที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศเหมือน
กับธนาคารอืน่ ขณะเดียวกันยังท�าให้ราคาหุน้ทหารไทย
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่ผ่านมามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเพียง 
เท่าตัวจากพาร์ 1 บาท เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ.

ซึ่ง ธนาคารทหารไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ว่า ธนาคารได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
(Non-binding Memorandum of Understanding) 
กับ ธนาคารธนชาต (TBANK) ING Group N.V. (ING) 
บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) และ The Bank of Nova 
Scotia (BNS) เพื่อก�าหนดกรอบความเข้าใจและหลัก
การส�าหรับการเจรจาร่วมกันต่อไป

โดยธนาคารหลังการรวมกิจการจะมีสินทรพัย์รวมอยู่
ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้าน

รวมแบงก์ทหารไทย-ธนชาต
กระทรวงคลังเดินหน้าเต็มที่

คน และคาดว่าธนาคารหลังการควบรวมจะใช้ชื่อทางการ
ค้าใหม่ (Rebranding) โดยพิจารณาจากจุดแข็งในเชิง
พาณชิย์ของชือ่ทางการค้าเดิมของธนาคารทหารไทยและ
ธนาคารธนชาต โดยชื่อใหม่จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของ
คณะกรรมการของธนาคารภายหลังการรวมกิจการ

ทั้งน้ีในการควบรวมจะต้องได้รับการอนุญาตตาม
กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมทั้งการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ส�าหรับการเพิ่มทุนของธนาคารภายหลังจากได ้
โครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ จะมีการประชุมผู้ถือ
หุ้นครั้งพิเศษภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่ออนุมัติการ
เพิ่มทุน โดยเบื้องต้นธนาคารทหารไทยจะเป็นผู้หาเงินทุน 
จ�านวน 130,000-140,000 ล้านบาท โดยร้อยละ 70 มา 
จากการเพิ่มทุน แบ่งเป็น 50,000-55,000 ล้านบาท ออก
หุ้นเพิ่มทุนให้กับ บมจ.ทุนธนชาต และ The Bank of 
Nova Scotia และอกี 40,000-45,000 ล้านบาท ทหารไทย 
จะเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเงินประมาณ 
10,000 ล้านบาท ในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุน้ในธนาคารพาณชิย์ใหม่หลังการควบรวม 
โดยแหล่งเงินส่วนหน่ึงจะน�ามาจากกองทนุวายุภักษ์ ท�าให้
กระทรวงการคลังถือหุ้นตามที่ได้รับจัดสรร แต่จะลดลง
จากทีถื่อในปัจจุบนัเล็กน้อย โดยปัจจุบนักระทรวงการคลัง
ถือหุ้นในธนาคารทหารไทยประมาณร้อยละ 25

อย่างไรก็ตาม การควบรวมกิจการจะเสร็จทันเสนอ
คณะรฐัมนตรใีนรฐับาลชดุน้ีหรอืไม่ ขึน้อยู่กับกระบวนการ
ด�าเนินงานของทั้ง 2 ฝ่ายว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ 
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จากกรณทีีป่รากฏข่าว ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) 
แถลงข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลที่ไปชวนประชาชนให้
ลงทุนในโครงการลงทุนหุ้นในต่างประเทศ โดยเสนอ
ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือน โดยลงทุนขั้นต�่า 
300,000 บาท ซึ่งในข่าวดังกล่าวระบุว่าหนึ่งในผู้ที่ถูก
จับกุมเป็นลูกของรองประธาน ก.ล.ต.ด้วย นั้น

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลังปรากฏข่าวดังกล่าว ก็ได้
ตรวจสอบเบือ้งต้น จึงทราบว่าหน่ึงในผูท้ีถู่กจับกุมเป็น 
บุตรของพนักงานคนหน่ึงของ ก.ล.ต. ซึ่งขณะน้ีได้
ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ารวจแล้ว 
โดย ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือเพื่อการสอบสวน
ของต�ารวจ นอกจากน้ี ภายในองค์กรได้ส่ังการให้มี
การตรวจสอบรายละเอียดด้วยแล้วเช่นกัน และหาก
พบว่า พนักงานของ ก.ล.ต. ดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นใน
การน�าชื่อองค์กรไปแอบอ้าง ก็จะด�าเนินการทางวินัย
อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยึดมั่นในหลักการท�างานอย่างซื่อตรง
และโปร่งใส และจะไม่ยอมให้มีการน�าชื่อองค์กรไป

ก.ล.ต.พร้อมร่วมมือกับต�ารวจ
สอบตุ๋นลงทุนหุ้นต่างประเทศ

ใช้ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
และที่ผ่านมาก็ได้มีระบบในการตรวจ
สอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตาม
จรรยาบรรณและข้อบงัคับพนักงานมา
โดยตลอด หากประชาชนพบเห็นการ
ด�าเนินการที่เข้าข่ายน่าสงสัยดังกล่าว 
ขอให้แจ้ง Help Center ของ ก.ล.ต. 
ที่เบอร์ 1207 เพื่อน�าไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดต่อไป

นอกจากน้ี ต่อกรณีความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นน้ี ก.ล.ต.ขอเตือนให้ผู้ลงทุน
ใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้
ลงทนุ โดยควรตรวจสอบว่า ผูท้ีช่กัชวน
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ว่าจะในหรือ
ต่างประเทศเป็นผูท้ีไ่ด้รบัอนุญาตอย่าง
ถูกต้องจาก ก.ล.ต. หรอืไม่ เพือ่ป้องกัน
การถูกหลอกลวงและได ้รับความ 

เสียหาย หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อ Help Center 
ของ ก.ล.ต. ที่หมายเลขเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก็ได้มีการ
ประกาศแจ้งเตือนในเรื่องการชักชวนการลงทุน
ต่างๆด้วย ว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีประชาชนถูก
หลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่าเป็นบริษัทรับขุดเหรียญ
ดิจิทลั ซึง่เป็นสาขาจากต่างประเทศ และมีทีต้ั่งอยู่ใน
ไทย ก.ล.ต. ขอเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง
อย่าหลงเชื่อโดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อน 
โดยการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเส่ียงสูง 
และอาจตกเป็นเหย่ือการหลอกลวงหรือแชร์ลูกโซ่ 
โดยผู้ชักชวนมักอ้างผลตอบแทนสูง เพื่อเร่งรัดการ
ตัดสินใจ ซึง่ประชาชนควรระมัดระวังและหลีกเล่ียง
การลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัล เพื่อให้ความรู ้และเตือนภัยที่เก่ียวข้องที่
ไมโครไซต์ https://เส่ียงสูง.com/ และผูท้ีม่เีบาะแส
เกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง Help 
Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร.1207 โดยกรณีที่ตรวจ
พบว่า มีการกระท�าผดิกฎหมาย ก.ล.ต. จะด�าเนินการ
หรอืประสานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ด�าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯผลักดันด�าเนินธุรกิจ
ยึดหลัก ศก.หมุนเวียน-ดูแลสิ่งแวดล้อม

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ ์ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “20 ปีปัญหาขยะประเทศไทยหมดไปด้วยกลไกตลาดทุน” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
นักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และสถาบันวิทยาการตลาดทุนโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) ว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นับเป็น
เทรนด์ธุรกิจที่ก�าลังถูกจับตาด้วยหลักการจัดการของเสียโดยการน�าวัตถุดิบที่ผ่านการผลิต และบริโภคแล้วเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่ หรือน�ามาใช้ซ�้า โดยการน�าทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ ให้เป็นวัสดุใหม่ มุ่งการรักษาและ
เพิม่การใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธภิาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมให้น้อยทีสุ่ด 
ซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมมือกัน 

ส�าหรับขยะมูลฝอย ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จากสถิติในประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2560 พบว่า มีปริมาณขยะทั่วประเทศประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือประมาณ 74,998 ตันต่อวัน มีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ขณะที่อุปสรรค
ส�าคัญที่ท�าให้ไม่สามารถก�าจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ค่าก�าจัดขยะที่ประชาชนจ่ายไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนใน
การก�าจัดขยะ ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในการก�าจัดขยะ ขาดแคลนงบประมาณ
ในการก�าจัดขยะ เกิดปัญหาตกค้าง การทิ้งขยะข้ามเขต

นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส กล่าวว่า ควรใช้วิธีการ
สร้างต้นทุนทางอ้อมผ่านการซื้อถุงขยะจาก อปท. เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากการขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งขยะเป็น 
2 ประเภท คือ ขยะที่มีความชื้น และขยะติดไฟง่ายหรือขยะแห้ง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ส่งเสริมให้เกิดการ
คัดแยกขยะ ช่วยลดการทิ้งขยะ 

นายทว ีจงควนิิต ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท สยาม พาวเวอร์ จ�ากัด กล่าวว่า การจะแก้ไขปัญหาขยะให้หมด
ไปได้ภายใน 20 ปี ทกุคนสามารถช่วยลดขยะด้วยแนวคิด 3R คือ Reduce  ลดการใช้ การบรโิภคทรพัยากรทีไ่ม่จ�าเป็น
ลง Reuse ใช้ทรพัยากรให้คุ้มค่าทีสุ่ด และ Recycle น�าหรอืเลือกใช้ทรพัยากรทีส่ามารถน�ากลับมารไีซเคิลหรอืน�ากลับ
มาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือก็น�ากลับมาเป็นเชื้อเพลิง สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะให้มากขึ้น จะท�าให้ก�าจัดขยะหมดไปได้

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เสนอแนะการใช้กลไกตลาดทุนในการจัดการกับปัญหาขยะ ซึ่งสามารถใช้วิธีการจัดสรรเงินทุนด้วยการน�า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หรือ Green 
Bond เพื่อให้สามารถระดมเงินทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต�่าได้

ขณะที ่นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาเพือ่สังคม ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีการน�า
ทีมวิทยากรตลาดหลักทรัพย์ฯ มาให้ความรู้และเวิร์คช็อป พร้อมเชิญชวนให้พนักงาน บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการด�าเนินงาน ซึง่เป็น
สาเหตุของภาวะโลกร้อน ควบคู่
การให้ความรู ้เรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิด
เป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน 
ต่อไป ภายใต้โครงการ “Care the 
Bear” สอดรับกรอบการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ Sus-
tainable Development Goals 
(SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Action) 
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เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ

ครั้งท่ี 1/2562 : “อัพเดท สถานการณ์ 
คอร์รัปชั่น ในประเทศไทย ดีขึ้นบ้างไหม ?”

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความ
พร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียม
ตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษ 
โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มาแชร์ประสบ 
การณ์ ในหวัข้อ “อพัเดท สถานการณ์ คอร์รปัชัน่ 
ในประเทศไทย ดีขึ้นบ้างไหม ?” ณ ห้องประชุม 
603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 2/2562 : “ความสําคัญของงานจิต
อาสา? ” 

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมพี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเตรียม
ตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย 
คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด มาแบ่งปัน
ประสบการณ์ ในหัวข้อ “ความสาคัญของงานจิต
อาสา?” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูต
จีน) เมือ่วันองัคารที ่12 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีผ่่านมา
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ครั้งที่ 3/2562 : “ธรรมาภิบาล นามธรรม ที่จับ
ต้องได้”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่ง
เสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรยีมความพร้อม พี่
น้องอาสาฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล 
AGM 2562 บรรยายพิเศษโดย คุณกุลเวช เจนวัฒน
วิทย ์- กรรมการผู้อ�านวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย มาแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ 
“ธรรมาภิบาล นามธรรม ที่จับต้องได้” ณ ห้องประชุม 
701 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2562 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 4/2562 : “ใช้ ไอที ช่วยงานให้
สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง”

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม 
ส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อ
เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาล AGM 2562 บรรยาย
พิเศษ โดย คุณ 
เชิดชาย หินจําปา 
- AGM Check-
list Programmer 
บริษัท เอ็กซ์เซส 
เว็บ แอนด์ เน็ท
เวิร์ค จ�ากัด สอน
เ ท ค นิ ค ก า ร ใ ช ้
ระบบ ในหวัข้อ “ใช้  
ไอที ช่วยงานให้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง” 
ณ ห้องประชุม 702 - 703 ชั้น 7 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เม่ือวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ผ่านมา
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ติดอาวุธทางปัญญา

ครัง้ท่ี 2/2562 : “Pico, Nano Finance คือ 
เครื่องมือทางการเงิน อะไร อย่างไร?” 

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธ
ทางปัญญา ครั้งที่ 2/2562 ได้รับเกียรติจาก คุณ 
ชติุเดช ชยุติ - CFO บมจ.บตัรกรงุไทย มาแบ่งปัน 
ความรู้ ในหัวข้อ“Pico, Nano Finance คือ  
เครื่องมือทางการเงิน อะไร อย่างไร?” ณ ห้อง
ประชมุ 702-703 ชัน้ 7 อาคาร B ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3/2562 : “TFEX ซื้อขาย ล่วงหน้า 
ป้องกันความเสี่ยง ได้อย่างไร?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทาง 
ปัญญา ครัง้ที ่3/2562 ได้รบัเกียรติ
จาก คุณสุนทรี เกียรติพงษ ์
ถาวร - รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ากัด  
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “TFEX  
ซื้อขาย ล่วงหน้า ป้องกันความเส่ียง 
ได้อย่างไร?” ณ ห้องประชมุ 702-703 
ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) เม่ือวัน 
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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ครั้งที่ 4/2562 : “เงินในมือเรา บริหารอย่างไร?” 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติด

อาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่4/2562 ได้รบัเกียรติจาก คุณสาธิต บวรสันตสุิทธ์ิ - CFP มาแบ่งปัน 
ความรู้ ในหัวข้อ “เงินในมือเรา บริหารอย่างไร?” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

AGM in Action อาสาฯ รุ่นที่ 26
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกจิกรรมพิเศษ AGM in Action (เพื่อ AGM  

2562 ) การเพิ่มทักษะให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่จะท�าหน้าที่ภาคสนาม  
ใน AGM 2562 ให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุน 
รายบุคคล เม่ือวันอังคาร-พุธที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 601 
ชั้น 6 อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
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ครั้งที่ 2/2562 @NER
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังวิสัย
ทัศน์ ของผู้บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) - NER โดยมี คุณชูวิทย์ จึงธน
สมบูรณ ์- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้
บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ 
อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3/2562 @SABINA
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ ์ สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม และ
รับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูง บริษัท  
ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) - SABINA โดยมี คุณ
บญุชยั ปัณฑรุอมัพร - กรรมการผูจั้ดการ ให้การ
ต้อนรับ ณ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 อ�าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา
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จิตวิญญาณ TIA
โดย : วชิรา ณ ระนอง
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Last article

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีค�าขวัญว่า “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน” ซึ่งน่า
ประทับอย่างยิ่งที่ระยะเวลา 30 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมฯ โดยมีการจดทะเบียนในนาม สมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมือ่ปี 2532 มาจนถึงปัจจุบนัปี 2562 แล้ว สมาคมฯ 
ก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง

เพราะคณะกรรมการทุกรุ่น นับตั้งแต่คณะกรรมการรุ่นก่อตั้ง ที่มี คุณทวี วิริยฑูรย ์เป็นนายก
สมาคมฯ คนแรกนั้น ล้วนเชื่อมั่นว่า นักลงทุนที่มีความรูท้ี่เพียงพอ จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้
ดีกว่า มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้น้อยกว่า ดังนั้น การให้ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

เช่นเดียวกับ การพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น ก็ถือเป็นส่ิงส�าคัญในการที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นได้รู้ได้
เข้าใจในสิทธิ์อันพึงมีตามกฎหมายต่างๆ ในฐานะของการเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งสมาคมฯ ได้ร่วมกับคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดท�าโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting 
Checklist) มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น 2 หลักการส�าคัญ คือ การ
เปิดเผยข้อมูลกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

และที่ส�าคัญ สมาคมฯ มีจุดยืนที่จะลงมติไม่เห็นด้วย กับ 4 กรณี คือ 1. การมีวาระจร 2. การ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี กรณีมีการตั้งข้อสังเกตที่มีนัยยะส�าคัญในงบการเงิน 3. การเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป General Mandate และ 4. กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า 3 
วาระ หรือ 9 ปี

นอกจากน้ี สมาคมฯ มีจุดยืนในการร่วมรณรงค์ให้บรรดาบรษิทัจดทะเบยีนงดแจกของชําร่วย 
เน่ืองจากความส�าคัญของวันประชมุผูถื้อหุน้ ควรอยู่ทีก่ารเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้
อย่างเท่าเทียมกันมากกว่า

นับตั้งแต่เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ กระทั่งได้รับฉันทามติให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 10 ได้
ร่วมด�าเนินกิจกรรม ร่วมผลักดันร่วมแสดงจุดยืนของสมาคมฯ อย่างเต็มทีแ่ละมคีวามสุขในการท�า 
หน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสมาคมฯ อันเป็นความประทับใจ
อย่างยิ่งจริงๆ

ในการประชุมใหญ่สมาชิกประจําปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม ที่จะถึงนี้ จะเป็นการครบ
วาระในการดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ และจะต้องมีนายกสมาคมฯ ท่านใหม่มารับไม้ต่อ  
ซ่ึงเชือ่ม่ันว่าจะมีผู้ทีมี่ความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมเข้ามาทําหน้าทีผ่ลักดันสมาคมฯ ให้เดิน
หน้าต่อเนื่องไปบนแนวทางที่คณะกรรมการรุ่นก่อนๆ ได้วางเอาไว้

โอกาสนี้จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ของวารสาร TIA ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของสมาคมฯ ในการให้
ความรู้กับสมาชิกมาโดยตลอด เพื่อที่จะอ�าลาการปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมฯไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความ
มัน่ใจว่าสมาคมฯจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแขง็ภายใต้ความร่วมมอืร่วมใจจากสมาชกิทกุคน

แม้ว่าจะหมดวาระการเป็นนายกสมาคมฯ แล้ว ก็จะยังคงให้การสนับสนุนงานของสมาคมส่งเสรมิ 
ผู้ลงทุนไทยและร่วมรณรงค์ให้เกิดธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทยต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ  
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