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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด

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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ช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ีซึ่งบรรดานักลงทุน และผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย ทั้ง ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก็ล้วนอยากเหน็นักลงทนุ ผูถื้อหุน้ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ�าปี เช่นเดียวกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก็สนับสนุนและให้ความ
ส�าคัญ โดยเฉพาะในประเด็นการเปิดเผยข้อมลู และความเท่าเทยีมกันของผูถื้อหุน้

ยืนยันว่าการมส่ีวนร่วมในการประชมุผูถื้อหุน้น้ันมีความส�าคัญ และในบางกรณี
ต้องถือว่ามีความส�าคัญอย่างมาก เช่นในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริษัท เพราะเป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้นโดยตรงในการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับกรรมการที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมา

มข่ีาวต่างประเทศทียื่นยันในเรือ่งน้ีได้ก็คือกรณทีีเ่กิดขึน้กับประธานบรษิทัสาย
การบินโคเรียนแอร์

ซึ่งขอหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการเป็นผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นใด 

กรณีที่เกิดขึ้นต้องถือว่ามีความส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นทั้งหลายเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากนายโช ยังโฮ ประธาน บริษัทสายการบินโคเรียนแอร์ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
ประธานโคเรียนแอร์มานานถึง 27 ปี ถูกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดค้านการด�ารง
ต�าแหน่งต่ออีกสมัย

วาระน้ี นายโชจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุน้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

เชื่อว่า นายโช ก็คงคิดไม่ถึงว่าจะเกิดกรณีนี้ขึ้น เนื่องจากเขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ในโคเรียนแอร์ มีหุ้นอยู่ราวๆ 30% แถมยังเป็นประธานกลุ่ม ฮันจิน กรุ๊ป ซึ่งเป็น
บริษัทแม่ของโคเรียนแอร์ด้วย

แต่ปรากฏว่า ส�านักงานบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติเกาหลีใต้ (National Pension 
Service) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ได้ประกาศไม่สนับสนุน โดยอ้างว่าเขา“ท�ำลำย
ค่ำนิยมของบรษัิท และลิดรอนสิทธขิองผูถื้อหุน้รำยอืน่ๆ” และเรยีกร้องให้ผูถื้อหุน้
อื่นๆ ร่วมลงมติคัดค้าน ซึ่งก็ได้ผล

ท�าให้ นายโช กลายเป็นสมาชิกครอบครัวผู้ก่อตั้งธุรกิจเกาหลีใต้รายแรกที ่
ต้องพ้นจากบอร์ดเพราผู้ถือหุ้น และท�าให้ต้องพ้นจากอ�านาจบริหารไปด้วย

ประเด็นทุจริตน้ันแม้ยังไม่ถูกตัดสิน แต่กรณีคนในครอบครัวก่อเรื่องไม่หยุด
หย่อน อาทิ ลูกสาว 2 คนของเขา ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของโคเรียนแอร์ สร้าง
วีรกรรมหัวร้อน จนเขาต้องออกมาแถลงขออภัยต่อประชาชน และส่ังปลดทั้งคู่ 
ออกจากต�าแหน่ง แต่ก็หยุดกระแสต่อต้านอย่างหนักในสังคม และถึงขัน้มีพนักงาน
บริษัทออกมาประท้วงไม่ได้

การพ้นจากต�าแหน่งเพราะมติที่ประชุมครั้งน้ี จึงเป็นข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจน
ถึงพลังของผู้ถือหุ้นที่ร่วมมือกันแล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็อย่าคิดว่าจะชนะมติได้
เสมอไป 
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พลังผู้ถือหุ้น
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายบุญเลิศ กมลชนกกุล หัวหน้าสายงาน Clients and 
Markets และหุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัช ีด้านธรุกิจบรกิาร
ทางการเงิน บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงรายงาน 
Capital Markets in 2030 ที่ท�าการส�ารวจผู้บริหารจ�านวน
เกือบ 400 รายทั่วโลก พบว่า ตลาดหลักทรัพย์ในโลกที่นัก
ลงทุนสนใจพิจารณาลงทุนมากที่สุดในปี 2573 นอกเหนือจาก
ตลาดหลักทรพัย์ในประเทศของตนเอง ได้แก่ ตลาดหลักทรพัย์
นิวยอร์ก ที่ร้อยละ 37 ตามมาด้วย ตลาดหุ้นแนสแด็ก ที่
ร้อยละ 26 ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ที่ร้อยละ 24% และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่ร้อยละ 24 เท่ากัน 

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นแหล่งระดมทุนที่บริษัททั้งขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ให้ความสนใจ เพือ่สร้างโอกาสในการเติบโตให้ธรุกิจ ซึง่ข้อมลูจากตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2561) มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ทั้งใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) จ�านวนทั้งสิ้น 305 บริษัท มี
มูลค่าระดมทุนถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 770,000 ล้านบาท

ซึ่งส่ิงที่น่าสนใจ คือ การที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยติด 1 ในตลาดชั้นน�าที่ถูกคาดการณ์ว่า
จะมีบริษัทเข้ามาระดมทุนมากท่ีสุดในโลกในปี 2573 เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่งตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจไม่แพ้
ตลาดอื่น ๆ เพราะเป็นแหล่งเงินทุนท่ีให้ต้นทุนทางการเงินที่ถูก สภาพคล่องในการซื้อขายถือว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ที่ดี ส่วนหนึ่งเพราะคนไทยมีความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้นและหันมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นกว่า
ในอดีต รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานก�ากับดูแล ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้หลักทรัพย์ที่เข้ามาจดทะเบียนมีคุณภาพมากขึ้น เชื่อว่าระยะยาวตลาดหุ้นไทยจะย่ิงดึงดูดการ
ลงทุนของบริษัททั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งแผนการสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของ ตลท.ก็น่าจะ
ช่วยเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลและสร้างความน่าสนใจให้กับตลาดหุ้นไทยโดยรวมได้มากขึ้นด้วย

ทั้งน้ี หากพิจารณาจ�านวนของบริษัทที่ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้น
ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นประเทศที่ถูกคาดว่าจะมีผู้ระดมทุนมากที่สุดในปี 2573 ร้อยละ 55 ตามด้วยอินเดีย ร้อยละ 45 
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 41 บราซิล ร้อยละ 21 และสหราชอาณาจักร ร้อยละ 18 แม้จะมีปัจจัยความ
กังวลเรื่องการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ก็ตาม โดยทั้งจีนและอินเดีย เป็น 2 ประเทศ
ผู้น�าในการจัดอันดับคราวก่อน 

เรือ่งสภาพคล่อง (Liquidity) ผูถู้กส�ารวจร้อยละ 49 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญอนัดับแรกในการเลือกแหล่ง 
ทีต้ั่งของตลาดหลักทรพัย์เพือ่ท�าการเข้าจดทะเบยีน อกีทัง้ปัจจัยเรือ่งการประเมนิมลูค่า (Valuations) 
ร้อยละ 32 และต้นทุนในการจดทะเบียน ร้อยละ 29 ก็มีผลต่อการตัดสินใจระดมทุนของบริษัท 

ผลส�ารวจยังชีด้้วยว่าตัวเลือกในการระดมทนุของบรษัิทได้ปรบัตัวเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่านมา โดยร้อยละ 76 เชื่อว่าปัจจุบันมีตัวเลือกในการระดมทุนมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการ
ระดมทุนในตลาด หรือนอกตลาด ทั้งในส่วนของตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ นอกจากน้ี
ร้อยละ 55 ของผู้ถูกส�ารวจ ยังมองว่าไพรเวทอิควิตี้ (Private Equity) หรือการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private company) เป็นตัวเลือกของการระดมทุนนอกตลาดที่
มีความน่าดึงดูดมากที่สุด 

PwC ชี้ตลาดหุ้นน่าสนใจในปี 2573
นิวยอร์ก-แนสแด็ก-ลอนดอน-ฮ่องกง
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บจ.มองเศรษฐกิจไทยโต 3-4%
ให้จับตาการเมืองและก�าลังซื้อ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย 

ผลส�ารวจความคิดเหน็ผูบ้รหิารบรษิทจัดทะเบยีน (CEO 
Survey) เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2562 พบว่าผูบ้รหิารบรษิทจัดทะเบยีน (CEO) 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จะ
เติบโตในระดับใกล้เคียงกับครึ่งหลังของปี 2561 หรือ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยร้อยละ 74 ของ CEO คาดว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะเติบโตในช่วงร้อยละ 3-4 โดย
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2562 ได้แก่ การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายภาครัฐเป็น
ส�าคัญ ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจัย
เส่ียงส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ส่วน
การเมืองในประเทศและก�าลังซือ้ภายในประเทศ จะเป็น
ทั้งปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง 

นอกจากนี้ ร้อยละ 82 ของ CEO มองว่าความคืบ
หน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี จะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย เช่นเดียวกับการที่สหภาพ
ยุโรป (อียู) ประกาศปลดใบเหลืองการท�าประมงที่ผิด
กฎหมายและไร้ระเบียบที่ CEO ส่วนใหญ่คาดว่าจะส่ง
ผลดีกับเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม CEO ส่วนใหญ่คาดว่านโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรฐัอเมรกิาและการปรบัอตัราดอกเบีย้
นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา (เฟด) จะส่งผล 
ลบต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย การส่งออกของไทย 
และส่งผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน 

ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรม ผลส�ารวจร้อยละ 42  
ของ CEO คาดว่าอุตสาหกรรมที่ตนด�าเนินการอยู ่
จะปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองจากช่วงครึ่งหลังของปี 
2561 โดย CEO ทุกคนที่ตอบแบบสอบถามที่อยู่
ในหมวดธุรกิจการเกษตร วัสดุอุตสาหกรรมและ 
เครือ่งจักร กระดาษและวัสดุการพมิพ์ บรกิารรบัเหมา 
ก่อสร้าง การท่องเทีย่วและสันทนาการ และชิน้ส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์คาดการณ์ว่าภาวะอุตสาหกรรมของ
ตนจะดีขึ้น

ขณะที่แนวโน้มการด�าเนินธรุกิจร้อยละ 59 ของ 
CEO คาดว่าผลการด�าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2562 จะปรับตัวดีขึ้น โดยร้อยละ 55 ของ 
CEO คาดว่ารายได้รวมของปี 2562 จะเติบโต
มากกว่าร้อยละ 6 นอกจากนี้ CEO ให้ความคิดเห็น
เพิม่เติมเก่ียวกับการปรบัตัวเพือ่รองรบัสภาพตลาด
ทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยมีการปรบัโครงสร้างองค์กรให้
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น การหาพันธมิตรทาง
ธรุกิจ ขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนวางแผนการ
ตลาดรูปแบบใหม่ ให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์
พฤติกรรมลูกค้า การขยายฐานการตลาดใหม่ทั้งใน 
และนอกประเทศ และวางแผนการตลาดตามลูกค้า
แต่ละกลุ่ม และผลส�ารวจร้อยละ 61 ของ CEO 
วางแผนจะขยายการลงทนุในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 
ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562 พบว่าร้อยละ  
58 ของ CEO วางแผนขยายการลงทุนต่างจังหวัด 
ขณะที่ร้อยละ 48 วางแผนขยายการลงทุนต่าง
ประเทศ

ส�าหรับการส�ารวจในครั้งนี้ ส�ารวจในช่วงวันที่ 17 
มกราคม-20 มีนาคม 2562 จากผู้บริหารบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน
ตอบแบบสอบถาม 117 บริษัท มีมูลค่าหลักทรัพย์
รวมร้อยละ 45 ของมลูค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด
รวม ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
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ดอกเบี้ยรับ กับ ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เม่ือเร็วๆ น้ีมีเรื่องฮือฮากันมากเก่ียวกับกฎหมายที่สรรพากร
ประกาศออกมา ในเรือ่งของดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัย์ ทัง้ปีไม่เกิน 
สองหมื่นบาทซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี จึงไม่ถูกธนาคารหัก 
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 โดยกฎหมายบอกว่า ให้เจ้าของ
บัญชีเหล่าน้ีต้องไปแสดงความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลเงินฝาก
ของตนเองให้กับสรรพากร ถ้าไม่ไปยินยอม จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีอีก
ต่อไป กฎหมายที่ว่าคือประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 344 บังคับใช้ 5 เมษายน 2562 สรุปได้ดังนี้

• เงื่อนไข ดอกเบี้ยที่จะได้รับยกเว้น
1. ดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมกันทุกบัญชีทุกธนาคาร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
2. ชื่อบัญชี เลขภาษี ต้องเป็นเจ้าของที่ได้รับประโยชน์
3. ยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้สรรพากร
4. ต้องไม่น�าดอกเบี้ยไปค�านวณภาษีเงินได้สิ้นปี
• ถ้าไม่ท�าตาม 4 ข้อ จะไม่ได้รับยกเว้น และให้ธนาคารหัก ณ ที่จ่าย 15% ถ้าไม่หัก ธนาคารเสีย

เงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน
• เมื่อผู้ฝากยินยอม ธนาคารก็ส่งข้อมูลให้สรรพากร
จำกประกำศดังกล่ำวข้อ 1,2,4 เหมือนเดิม ที่เพิ่มมำคือข้อ 3 ที่ผู้ฝำกเงินต้องไปให้ควำมยินยอมกับ

ธนำคำร เพื่อให้ธนำคำรส่งข้อมูลให้กรมสรรพำกร ท�ำให้เกิดควำมวุ่นวำยสับสนกันมำกมำย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 กรมสรรพากรก็ได้มีการแถลงข่าวว่า จะมีการแก้ไขกฎกติกาใหม่ 
เน่ืองจากผูฝ้ากเงินออมทรพัย์จ�านวนมากต้องเดือดร้อนทีจ่ะไปให้ความยินยอมทีธ่นาคาร ดังน้ัน สรรพากร
จะเปลี่ยนกติกาใหม่ คือ คนที่ไม่ยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องไปแจ้งธนาคารว่า ไม่
ยินยอม ซึ่งกรณีเช่นนี้ ธนาคารก็จะหัก ณ ที่จ่าย 15% ซึ่งเดิมเคยได้รับยกเว้นไม่ถูกหัก ก็จะถูกหัก ณ 
ที่จ่าย ส่วนคนที่ไม่ไปแจ้งว่าไม่ยินยอม เท่ากับว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร และหาก 
ดอกเบี้ยออมทรัพย์รวมกันทุกบัญชีทุกธนาคาร ไม่เกนิ 20,000 บาทต่อปี ก็จะไม่มีการหัก ณ ที่จ่ายเหมือน
เดิม เงื่อนไข รายละเอียดคงต้องรอให้สรรพากรประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่ง

ในเรื่องของดอกเบี้ยรับกับภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เขียนขอให้ข้อมูลกับท่านผู้อ่านดังน้ีคือ 
ปกติรายได้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ก) แต่ไม่ใช่ดอกเบี้ยทุกชนิดที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้ มีบางชนิดได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ก็มี เช่น การยกเว้นตามมาตรา 42(8) และ
กฎกระทรวง 126 ซึ่งรายละเอียดท่านผู้อ่านหาอ่านได้ในเวบไซต์กรมสรรพากร ในหัวข้อบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวง 

นอกจากนี้ยังมี มาตรา 48 (3) ระบุว่า ผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ โดย
ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณภาษีสิ้นปีก็ได้ ส�าหรับดอกเบี้ยดังนี้

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรในรำชอำณำจักร ดอกเบี้ยเงินฝำกสหกรณ์ ดอกเบี้ย 
หุน้กู้ ดอกเบีย้ต๋ัวเงินทีไ่ด้รบัจำกบรษัิท ห้ำงหุน้ส่วนนิติบคุคลหรอืนิติบคุคลอืน่ ดอกเบีย้ทีไ่ด้รบัจำกสถำบนั
กำรเงินที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะของประเทศไทยจัดต้ัง่ขึ้น ส�ำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม  
พำณิชยกรรม หรืออุตสำหกรรม
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(ข) ผลต่ำงระหว่ำงรำคำไถ่ถอน กับ รำคำจ�ำหน่ำย ตั๋วเงิน/ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ ที่ บจ/หสน/นิติอื่น 
เป็นผู้ออก 

(ค) ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรโอนพันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ตรำสำรแสดงสิทธืในหนี้ ที่ บจ/หสน/นิติอื่น  
เป็นผู้ออกทั้งนี้เฉพำะที่ตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำที่ลงทุน

จากมาตรา 48(3) นี่เองท�าใหม้ีผู้ฝากออมทรัพย์หลายคนยินยอมให้ธนาคารหัก ณ ที่จ่าย เพราะไม่
ม่ันใจว่าปีใดยอดเงนิดอกเบีย้ออมทรพัย์จะเกินสองหม่ืนบาท ทัง้น้ีเพราะ หากให้หกั ณ ทีจ่่าย 15% ไว้แล้ว 
ถึงสิ้นปี ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิเลือกที่จะไม่น�าไปรวมค�านวณภาษีรวมกับรายได้ตัวอื่น ๆ แต่ต้องทิ้ง 15% 
ที่ถูกหักไว้ไป ไม่มีสิทธิน�ามาเครดิตภาษีสิ้นปีได้ แต่ถ้าคิดว่าน�ามารวมแล้วอาจจะได้ภาษีคืน ก็สามารถท�าได้ 
แต่ต้องน�าดอกเบี้ยทุกตัวมารวมให้หมด  
ดังน้ันส่วนใหญ่จะยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
และสิ้นปีไม่น�าไปรวมเสียภาษีเงินได้ 

สรปุง่ายๆ ดอกเบีย้ทุกชนิดต้องเสีย
ภาษีเงินได้ ผู้จ่ายดอกเบี้ยก็มีหน้าท่ี 
หกั ณทีจ่่าย ยกเว้นดอกเบีย้ทีก่ฎหมาย
ยกเว้นให้ เช่น ดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ 
ไม่เกินสองหมืน่บาทต่อปี ดอกเบีย้สลาก
ออมสิน หรือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน
ของรฐับาลเฉพาะประเภทฝากเผือ่เรยีก 
ดอกเบีย้เงินฝากประเภทออมทรพัย์ทีไ่ด้
รบัจากสหกรณ์ เป็นต้น และเม่ือถึงส้ินปี 
ผู้มีเงินได้ก็มีสิทธิไม่น�าไปรวมกับเงินได้
อื่น ๆ ได้ 

แต่มีบางกรณีที่ไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย  
เช่น กรณบีคุคลธรรมดาให้บคุคลธรรมดา 
กู้ยืมเงิน เมือ่จ่ายดอกเบีย้ บคุคลธรรมดา 
ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ หัก ณ ที่จ่าย ตาม
กฎหมาย ดังน้ันบคุคลธรรมดาผูมี้รายได้  
เมื่อถึงส้ินปี ต้องน�ารายได้ดอกเบี้ยไป
รวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษี เพราะ
ไม่เข้าเกณฑ์ มาตรา 48(3) และต้อง
ไม่ลืมว่า เมื่อผู้มีรายได้ดอกเบี้ยไม่ว่าจะ 
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้รับ
ดอกเบี้ยมาแล้ว ต้องน�าส่งภาษีธุรกิจ
เฉพาะด้วยในอัตราร้อยละ 3.3 เพราะ
ถือว ่าประกอบกิจการเย่ียงธนาคาร
พาณิชย์ 

ดังน้ันท่านที่เป็นนักลงทุนทั้งหลาย ได้ก�าไรจากการขายหุ้น น�าเงินก�าไรน้ันไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์
ในรูปดอกเบี้ย ขอให้ไปอ่านข้อกฎหมายที่ผู้เขียนให้ไว้ เพราะที่ได้รับยกเว้นมีแยะมากไม่ใช่แค่ดอกเบี้ย 
ออมทรัพย์เท่าน้ัน เพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่า ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์เช่นเดียวกับดอกเบี้ยที่ได้มา มีอะไรบ้าง 
ที่ได้รับยกเว้น อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ทั้งน้ีเพื่อการเสียภาษีที่ถูกต้อง ลดความเส่ียงจากการถูกปรับใน 
ภายหลัง ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ 

        26 เมษำยน 2562
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นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ปัจจุบัน
ตลาดทุนและเทคโนโลยีทางการเงินมีการ
พัฒนาและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีรูปแบบหลาก
หลายมากขึ้น ประกอบกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีส่วนที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่เพยีงพอทีจ่ะ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่จะครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ 
1. เพิ่มความยืดหยุ่นในการการก�ากับดูแลธุรกิจหลัก

ทรัพย์ อาทิ ยกเลิกการก�าหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท
หลักทรัพย์ไว้ในระดับกฎหมาย โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถใช้ดุลยพนิิจในการก�าหนดให้เหมาะสมกับลักษณะและ
ความเสี่ยงของธุรกิจ และให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ก�าหนดให้การประกอบกิจการในบางลักษณะไม่เป็นธุรกิจ
หลักทรัพย์ เช่น การให้บริการต่อคนในวงจ�ากัด หรือการท�า 

regulatory sandbox เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
รองรับการประกอบธุรกิจและการให้บริการ 
รูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี

2. ด้านการก�ากับดูแลธุรกิจจดัการลงทุน 
จะมีการก�าหนดหน้าที ่(fiduciary duty) ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ บลจ. ไว้ในกฎหมาย 
เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน โดย บลจ.จะต้องมีนโยบาย
ป้องกันและติดตามดูแลการกระท�าที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่เป็นธรรม หรือท�าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในการขอมติ 
ผู ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมาก 
ย่ิงขึ้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อเพิก
ถอนมติได้ หากพบว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

3. ปรบัปรงุการก�ากับดูแลตลาดหลักทรพัย์ เพือ่ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล โดยจะมีการก�าหนดภารกิจ (regulatory  
objectives) และหลักเกณฑ์ในการด�าเนินกิจการของตลาด 
หลักทรัพย์ และก�าหนดให้กระบวนการออกหรือแก้ไข 

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับ 6
เพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน
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เปล่ียนแปลงระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีการรับฟังความ
คิดเห็นจาก บล. สมาชิก ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากน้ี องค์ประกอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์
จะมีการปรับปรุงให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง บล. สมาชิกเลือกตั้ง 
จ�านวนไม่เกิน 4 คน และอีก 6 คนมาจากการแต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะคัดเลือกจากรายชื่อที่กลุ่มบุคคล
หรือองค์กรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดทุนเสนอมา เพื่อ
ให้การด�าเนินการค�านึงถึงประโยชน์ของตลาดทุนโดยรวม และ
มีผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง รวมถึง
ขยายวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการจาก 2 ปี เป็น 3 ปี
เพื่อให้การด�าเนินการมีความต่อเนื่อง

4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทุน อาทิ ให้คณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้บุคคลที่
มิใช่ บล. สมาชิกสามารถท�าการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดโอกาสให้ บล. สมาชิกสามารถซื้อ
ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้มากขึ้น และ
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในการประกอบธุรกจิศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์สามารถให้บริการรับฝาก
หลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ได้ส�าหรับ 
หลักทรัพย์ทุกประเภทและสามารถใช้ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้
ตลอดกระบวนการ

5. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุน 
CMDF) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
และแยกบทบาทหน้าที่ในด้านการพัฒนาตลาดทุนออกจากการ
เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ (exchange function) 
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถด�าเนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความโปร่งใสใน
การด�าเนินงานของ ก.ล.ต. อาทิ ก�าหนดให้ส�านักงาน ก.ล.ต. 
จัดท�าแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ในการ
ก�ากับดูแลตลาดทุนตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้สามารถเปิด
เผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงาน
ทีก่�ากับดูแลผูส้อบบญัชหีรอืสินค้าหรอืตัวแปรของสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ รายละเอียด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 6) 
สรุปสาระส�าคัญและเอกสารที่เก่ียวข้อง มีเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ก.ล.ต. www.sec.or.th แล้ว

ส�าหรับกรณีการจัดต้ัง กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
(กองทนุ CMDF) พ.ร.บ.ฉบบัน้ีได้ก�าหนดให้มฐีานะเป็นนิติบคุคล 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนในเรื่อง 
ต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่
เก่ียวข้องกับตลาดทนุ รวมถึงการพฒันาขดีความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดทุน

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนหรือการก�ากับดูแลตลาดทุน

(3) เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับตลาดทนุ การลงทนุ 
และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนา
องค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน และ
ก�าหนดให้ตลาดหลักทรัพย์น�าส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุนภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีปฏิทิน ในอัตรา
ไม่น้อยกว่า 90% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงิน
ส�ารอง ทั้งน้ี ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการ
ค�านวณจ�านวนเงินน�าส่ง 

โดยกองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากตลาดหลักทรัพย์
(2) เงินที่ได้รับตามมาตรา 182/1
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้
(4) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ใด ๆ  ทีเ่กิดจากเงินหรอืทรพัย์สิน

ของกองทุน
การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 

การจัดต้ังนิติบคุคล การเข้าร่วม กิจการกับบคุคลอืน่ หรอืการถือ
หุ้นในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ต้องเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนก�าหนด 

คณะกรรมการกองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน ประกอบ 
ด้วย ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นประธานกรรมการ 
รองเลขาธกิาร ซึง่เลขาธกิาร ก.ล.ต. มอบหมาย เป็นรองประธาน 
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เป็น 
กรรมการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ที่คณะกรรมการตลาด 
หลักทรัพย์แต่งต้ัง และเป็นกรรมการ ให้ผู้จัดการกองทุนเป็น
เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็น
จ�านวนหรือมลูค่า 5,700 ล้านบาท ให้แก่กองทนุส่งเสริมการ 
พัฒนาตลาดทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 
เมษายน ที่ผ่านมาแล้ว 
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ธนาคารโลก เปิดเผยรายงาน “East Asia 
and Pacific Update “ เดือน เมษายน 2562 
โดยคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยาย
ตัวร้อยละ 3.8 ลดลงจากประมาณการเดิมที่
ขยายตัวร้อยละ 3.9 และลดลงจากปี 2561 ที่
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2563 
ขยายตัวร้อยละ 3.8

นายเ กียร ติพงศ ์  อริ ยปรัชญา  นัก 
เศรษฐศาสตร์อาวุโสประจ�าประเทศไทยธนาคาร 
โลก กล่าวว่า สาเหตุที่ ธนาคารโลกปรับจีพีดี
เศรษฐกิจไทยปีน้ีลง เน่ืองจากการส่งออกขยาย
ตัวลดลงเหลือโตร้อยละ 5.7 จากปีก่อนที่โต 
ร้อยละ 5.9 ส่วนปี 2563 ส่งออกโตร้อยละ 5.5 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การค้าโลก
ที่ชะลอตัวลงจากภาวะสงครามการค้าระหว่าง

ธ.โลกลดจีดีพีไทยเหลือ 3.8%
ห่วงตั้งรัฐบาลช้ากระทบลงทุน

สหรัฐฯ-จีน ประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที ่
มาเที่ยวไทยเติบโตลดลงด้วย จึงท�าให้ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวชะลอลง

แม้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีน้ีจะต�่า
กว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เฉล่ียโตร้อย
ละ 4-5 แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2-3 
ปีทีแ่ล้ว โดยการลงทนุภาครฐั การลงทนุเอกชน 
การบรโิภคภาคเอกชน เริม่กลับมาขยายตัว คาด
ว่าปีน้ีการใช้จ่ายภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 4.6 
การใช้จ่ายภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.3 เป็น
ตัวหลักส�าคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

ทั้งน้ี ยังมีปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตาม คือ 
การเมืองในประเทศ โดยเฉพาะการจัดต้ังรฐับาล
ใหม่หลังการเลือกต้ังเม่ือวันที ่24 มีนาคมทีผ่่าน
มา ซึง่หากการจัดต้ังรฐับาลล่าช้าอาจกระทบต่อ
โครงการลงทุนภาครัฐปี 2564 รวมทั้งการจัด
ซื้อจัดจ้างให้ชะลอออกไปและอาจกระทบการ
ลงทุนของภาคเอกชนเล่ือนตามไปด้วย แต่จะ
ไม่กระทบการลงทุนปีนี้และปี 2563 เนื่องจาก
หลายโครงการเริ่มการประมูลและการจัดซื้อ
จัดจ้างไปแล้ว

ส่วนกรณีที่รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจน้ัน นายเกียรติพงศ์ กล่าวว่า นโยบาย
การเงินการคลังของประเทศไทยมีศักยภาพเม่ือ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยหน้ีสาธารณะ
ต่อจีดีพไีม่สูงมาก ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบาย
ที่ร้อยละ 1.75 อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น 
จึงยังมีช ่องว่างที่จะให้รัฐบาลใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ยังคงรอการจัดต้ัง
รัฐบาลชุดใหม่

นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าว
ว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม 2562 กลับ
มาติดลบอกีครัง้ หลังจากเดือนกุมภาพนัธ์ขยาย 
ตัวเป็นบวกร้อยละ 5.19 โดยมีมูลค่าส่งออก 
21,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตดิลบร้อยละ 4.88 
จากความกังวลปัญหาสงครามการค้าสหรัฐฯ
และจีน แม้จะไม่ได้รุนแรงมาก แต่ถือว่ายังมี
ความกังวลและวิตกว่าทั้ง 2 ประเทศจะจบลง
อย่างไร จึงส่งผลให้การค้าทั่วโลกไม่ดีส่วนใหญ่
จะติดลบ ส่งผลให้ส่งออกไตรมาสแรกของไทย
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ปีนี้โดยรวมติดลบร้อยละ 1.64 หรือมีมูลค่า 61,987.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

ทัง้น้ี หากดูตัวเลขการน�าเข้าเดือนมีนาคม 2562 มีมลูค่า 
19,436 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 7.6 และน�าเข้า
ในช่วงไตรมาสแรกอยู่ที่ 59,981.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่ง
ผลให้ไทยเกินดุลการค้าเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2,004.7 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หากดูตัวเลขสินค้าไทยที่ส่งออกไปใน
หลายกลุ่มยังเติบโตได้ดีและต่อเน่ืองทั้งอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะยานยนต์และส่วนประกอบ รวมถึง 
สินค้าภาคการเกษตรทั้งเน้ือสัตว์ ผักผลไม้ยังเติบโตได้ดี 
ยกเว้นข้าวสารของไทยที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลก
เปล่ียนท�าให้ข้าวไทยมรีาคาแพงกว่าคู่แข่งอยู่บ้าง แต่ความ
ต้องการข้าวไทยในตลาดทัว่โลกยังดีอยู่ แต่ส่ิงทีร่ฐับาลใหม่
จะต้องเข้ามาปรบัปรงุ คือ โครงสร้างอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน 
โดยเฉพาะการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
ค่อนข้างล้าหลังตามกระแสการเปล่ียนแปลง
ของโลกช้ามากทีจ่ะต้องเร่งปรบัปรงุให้ทนัตาม 
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณชิย์คาดการณ์ 
หากผลการเจรจาของทัง้ 2 ประเทศทัง้สหรฐัฯ 
และจีนจบลงด้วยดี รวมถึงแนวโน้นราคา
น�้ามันตลาดโลกเริ่มกลับมาปรับขึ้น หลังจาก 
กลุ่มประเทศโอเปกโดยเฉพาะประเทศซาอุดี 
อาระเบยี ประกาศจะเพิม่ 
ก�าลังการผลิต
น�้ ามั น เชื่ อ ว ่ า 
โ อ ก าส ร าค า
น�้ า มั น ต ล า ด
โลกจะกลับมา
เพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทไม่ผันผวนมากจนเกินไป เชื่อว่า
แนวโน้นการส่งออกของไทยไตรมาสที่เหลือรวมถึงครึ่งปี
หลังน่าจะท�าให้การส่งออกของไทยจะกลับมาดีขึ้นได้ และ
คาดว่าการส่งออกไทยไตรมาส 2 หากไทยยังส่งออกเฉลี่ย
ต่อเดือนเกินกว่า 21,000-22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โอกาสตัวเลขจะกลับมาเป็นบวกและส่งผลให้ยอดส่งออก
ทั้งปีเติบโตเกินกว่าร้อยละ 3-6 ได้ และเร็ว ๆ นี้ทางกรม
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศจะปรบัตัวเลขคาดการณ์ส่ง
ออกปี 2562 ใหม่ จากเดิมคาดว่าจะโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
8 หากจะให้ได้ร้อยละ 8 การส่งออกแต่ละเดือนต้องเกิน
กว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั ซึง่ถือว่าล�าบากพอสมควร

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อม่ัน
หอการค้าไทยเดือนมีนาคม 2562 ว่า อยู่ที่ระดับ 48.4 ปรับ
ลดลงจากเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 ซึง่อยู่ทีร่ะดับ 48.5 แสดง
ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเริ่มมีสัญญาณปรับลดลง 

ส�าหรับปัจจัยบวก ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คง
ดอกเบี้ยที่ระดับ 2.25-2.50% ส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 ขยายตัวร้อยละ 5.91 มีมลูค่า 21,553.66 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ ด้านสงครามการค้าจีนและสหรัฐฯเริ่มคล่ีคลาย  
นักท่องเทีย่วจีนเริม่กลับมาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ 
หลังมกีารยกเลิกค่าธรรมเนียม VISA on Arrival และค่าเงิน
บาทปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 31.729 บาท 
ต่อดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ส่วนปัจจัยลบ คือ ความกังวลของประชาชนเก่ียวกับการ
จัดตั้งรัฐบาลและความไม่แน่นอนทางการเมือง SET Index 
เดือนมนีาคม 2562 ปรบัตัวลดลง 14.83 จุด เทยีบกับเดือน

กุมภาพันธ์ ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ปรับลดประมาณการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 
2562 เหลือร้อยละ 3.8 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ 4.0

ทั้งน้ี หอการค้าไทยแนะภาครัฐควรหามาตรการเชิง
รูปธรรม เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ
ปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับยุค  
Disruptive Technology และภาครัฐควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศให้สามารถ
เข้าถึงนวัตกรรมได้ พร้อมทั้งควรกระตุ้นการท่องเที่ยว 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ทกุพืน้ที ่เพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่ว 
ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างเสถียรภาพและความ
ชัดเจนทางการเมืองของประเทศไทย 
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ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตกรรมการ ADAM และพวก
ระบุ กระท�าทุจริตต่อหน้าที่ท�าให้บริษัทเสียหาย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีต
กรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ ADAM กับพวกรวม 8 ราย 
ได้แก่ นายบุญเปี่ยม เอ่ียมรุ่งโรจน์ (ประธานกรรมการบริษัท ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) นาย 
ชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม (กรรมการ ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) นายสราวุฒิ ภูมิถาวร (กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของ ADAM ในช่วงเกิดเหตุ) และพวกอีก 5 ราย ได้แก่ นายณิทธิมน  
หัสดินทร ณ อยุธยา นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร นางสาวบงกร จันทร์สกุลพร (หรือชื่อขณะเกิด
เหตุ นางสาวธันยพร) นายสรวิศ จันทร์สกุลพร และนางสุดา คุณจักร กรณีร่วมกันกระท�าผิด
ลักษณะแบ่งหน้าที่กันท�า เพื่อให้ ADAM เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
จ�ากัด (บจ. กีธา) ในปี 2557 เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ ADAM โดยทุจริต ทั้งที่ทราบว่าระหว่างนั้น 
บจ.กีธาเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องและอยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนด�าเนินคดี กรณีสงสัยว่าร่วมทุจริตโครงการรับจ�าน�าข้าวและการระบาย
ข้าวและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟอกเงิน 

ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้ ADAM ได้รับความเสียหาย โดยกลุ่มครอบครัวจันทร ์
สกุลพร ประกอบด้วย นายอภิชาติ นางสาวบงกร และ นายสรวิศ ได้รับประโยชน์จากการใช้
กระบวนการกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปลี่ยนถ่ายผู้เป็นเจ้าของของ บจ. กีธา จากเจ้าของ
เดิม คือ กลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพร มาเป็น ADAM ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีประชาชนทั่วไป
เป็นผู้ถือหุ้น 

ขณะเดียวกันกลุ่มครอบครัวจันทร์สกุลพร เปลี่ยนสภาพของทรัพย์สิน ซึ่งคือหุ้นของ บจ. กีธา 
เป็นหุ้น ADAM ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแทน โดยมีการวางแผนการ 
อย่างเป็นขัน้ตอน รวมถึงการใช้อ�านาจของคณะกรรมการบรษัิทในการลงนามในสัญญาจะซือ้หุน้ บจ. 
กีธา ขณะเดียวกันได้ใช้บัญชีนอมินีเข้าซื้อหุ้น ADAM เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงข้างมากในการครอบง�า
กิจการของบริษัท และใช้สิทธิ์เพิ่มวาระในวันที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเห็นชอบให้ซื้อหุ้น
ดังกล่าว ท�าให้สัญญาจะซื้อหุ้นดังกล่าวมีผลผูกพันทันที

ส�าหรับการกระท�าของอดีตกรรมการ ADAM และพวกรวม 8 ราย เข้าข่ายเป็นความผิดตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อพิจารณา
ด�าเนินการตามกฎหมาย ท�าให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ ก.ล.ต. จึง
ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ถูก
กล่าวโทษด�าเนินคดี 
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ตลาดหลักทรัพย์ไทยเชื่อมจีน
MOU ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจั้ดการ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ลงนามความ
ร่วมมือกับนายหลี่ ฮวย รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
เซินเจ้ิน ในการพัฒนาตลาดทุน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
China-Thailand SME Capital Market Service 
Initiative โดยเน้นความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ การ
บ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี การสร้างพันธมิตร
ระหว่างตลาดทีม่กีารเติบโตสูงของทัง้ 2 ประเทศ และ
การศึกษาช่องทางในด้านการเงินและการลงทนุระหว่าง 
2 ตลาดหลักทรัพย์

นายภากร เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลัก
ทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์ส�าคัญของในการ
แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ส�าหรับตลาดทุนไทยด้วยการ
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่
วันที ่23 เมษายน 2562 ทัง้น้ี จุดเริม่ต้นความร่วมมอืกัน
ระหว่าง ตลท.กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น มีมาตั้งแต ่
ปี 2552 และได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง การลงนาม 
MOU ครั้งน้ีเพื่อให้ตอบโจทย์การเปล่ียนเเปลงของ
เทคโนโลยี รวมถึงการเติบโตของบรษัิทของผูป้ระกอบ
การขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME 

“ควำมร่วมมือครั้งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญในกำร 
ร่วมกันพัฒนำตลำดทุน รวมทั้งผู้ประกอบกำร SME  
ของทั้งสองประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยสร้ำง 
แพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล SME รวมทั้ง 
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ มีกำร
พัฒนำเครือข่ำยพันธมิตร “ChiNext-mai Alliance” 

ระหว่ำงตลำดหลักทรพัย์ ChiNext และตลำดหลักทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลำดส�ำหรับบริษัทขนำดกลำงและ 
เล็กของทั้งสองประเทศ กำรจัดโรดโชว์และจับคู่ธุรกิจ  
มุ่งส่งเสริมให้หลักทรัพย์ของไทยและจีนเป็นที่รู ้จัก 
เพิม่มำกขึน้ ตลอดจนกำรพฒันำสินค้ำและบรกิำรข้ำม
ตลำด อำท ิcross-listing ETF หรอื DR cross-border 
index ควำมร่วมมือด้ำน green finance เป็นต้น”

นายหล่ี ฮวย กล่าวว่า เซนิเจ้ินถือเป็นเมืองศูนย์กลาง 
เศรษฐกิจและการลงทุนที่ทางรัฐบาลจีนมุ่งหวังที่จะให้
เป็นซิลิคอนวัลเล่ย์ของเอเชีย หรือเมืองเศรษฐกิจที่
ขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบนัตลาด
หลักทรัพย์เซินเจิ้นมีบริษัทเข้าจดทะเบียน 2,134 ราย  
มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.41 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอันดับที่ 8 ของโลก และสูงกว่า
ตลาดหุ้นไทยถึง 5 เท่า มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 
7.56 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก  
โดยความร่วมมือครั้งน้ีถือว่าเป็นการกระชับความ
สัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน 
สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลจีนที่มีนโยบาย
การเชือ่มโยงการค้า อย่าง One Belt One Road มายัง
ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียน

นอกจากน้ี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้ขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้
ลงทุนจีนผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) กับ ส�านักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นส่ือหลัก
ของประเทศจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศ 
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TIA ผนึกก�าลังกับ TSI ครั้งที่ 1/2562
TIAและTSI ร่วมมือกัน ในการเชิญชวนผู้ลงทุนราย

บุคคล เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการอุทิศตนท�า
หน้าที่ “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เป็นการจัดบูธประชาสัมพันธ์ร่วมในกิจกรรม
ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand 
Securities Institute : TSI) หัวข้อ “ลงทุนหุ้นฉบับมือ
ใหม่ และลงทนุหุน้มัน่ใจ” ต้องเข้าใจปัจจัยพืน้ฐาน ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร 
B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 
2562 ที่ผ่านมา

TIA ผนึกก�าลังกับ TSI ครั้งที่ 2/2562 
เพื่อร่วมมือกันในการเชิญชวนผู้ลงทุนรายบุคคล เข้าร่วมในกิจกรรม 

จิตอาสา ด้วยการอุทิศตนท�าหน้าที่ “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” สมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงจัดบูธประชาสัมพันธ์ร่วมในกิจกรรมของ ศูนย ์
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute :  
TSI) หัวข้อ ลงทุนหุ้นม่ันใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน และลงทุนหุ้นมั่นใจ  
ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 
ชั้น 7 อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 
ที่ผ่านมา
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อ�าลารพี
องค์กรสมาชกิ ของสภาธรุกิจตลาดทนุไทย - FETCO นัดรวม

พล ทานข้าวร่วมกัน เพือ่เล้ียงอ�าลาการหมดวาระการท�างานของ 
เลขาธกิารก.ล.ต. - คุณรพ ีสุจรติกุล และรองเลขาธกิาร ก.ล.ต. -  
คุณทิพยสุดา ถาวรามร (เกษียณก่อนเวลา) ด้วยบรรยากาศ 
อบอุ่น สุขใจในการท�างานร่วมกัน และมีสัญญาใจกับมิตรภาพ 
ที่มีต่อกันตลอดไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ 
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร
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ต้องก้าวไปด้วยกัน
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Last article

ในเทศกาลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ีหรือ AGM ในปี 2562 นี้ มีประเด็นในเรื่องของ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ นั่นคือเรื่องของการจัดท�าเอกสารหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ซึง่เรือ่งน้ี ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดท�าระบบเพื่อให้
บรษัิทจดทะเบยีน จากเดิมทีเ่คยส่งหนังสือเชญิประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ�าปีเป็นรปูแบบของ
สิ่งพิมพ์ แล้วต่อมารายงานประจ�าปีก็พัฒนามาในรูปของแผ่น CD แต่ในปี 2562 นี้ เอกสารทั้งหมด
สามารถส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL ได้แล้ว

มองในแง่ของเทคโนโลยียุคใหม่ นี่คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ และอ�านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยแค่แสกน QR Code ก็เข้า
ถึงข้อมูลได้แล้ว

ขณะเดียวกันหากมองในแง่ของบริษัทจดทะเบียน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในครั้งนี้ จะช่วย
ลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ทรัพยากรต้นไม้ที่น�ามาผลิตเป็น 
กระดาษได้มากขึ้น 

และเพือ่ให้มีระบบรองรบัเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ�าปีในรปูแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ได้ผลอย่างที่ต้องการ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาระบบกลางให้บริการบริษัทจดทะเบียน 
น�าส่งข้อมูลผ่าน QR Code และ URL ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ในวันแถลงข่าวเรื่องน้ี คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ระบุว่า
ความร่วมมือครั้งน้ีนอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้
อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว และยังเป็นการลดต้นทุนใน
การจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท รวมทั้งช่วยลดการใช้กระดาษ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย

ขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็เห็นว่าการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอ�านวยความสะดวก
ครั้งน้ี จะเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว และ 
ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่า มีผู้ถือหุ้นในระบบมาก
ถึงราว 4.5–5 ล้านราย และเป็นผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันอยู่บ้าง 
ท�าให้ความต้องการ ความถนัด หรือแม้แต่ความคุ้นชินก็ย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่ม
นักลงทนุรุน่เก่าทีอ่าจจะไม่คุ้นชนิกับเรือ่งอเิล็กทรอนิกส์นัก ท�าให้มีเสียงสะท้อนในแง่มุมต่างๆ เกิดขึน้ 
ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าที่จะรับฟังในการพัฒนาระบบ เพื่อจะได้หาทางที่จะเดินไปข้างหน้า
ด้วยกันอย่างราบรื่น 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ควรจะทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง แต่
ควรจะพากันไปให้ได้ทั้งหมด แม้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาบ้างก็ตาม เพราะทุกภาค
ส่วนล้วนแต่มีความส�าคัญกับตลาดทุนไทยด้วยกันทั้งนั้น  
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