
วารสารผู้ลงทุนไทย
Thai Investors’ WatchTHAI INVESTORS ASSOCIATION

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 45 เดือนพฤษภาคม 2562**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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หุ้นไทย
กูรูเตือน

ควรใช้ข้อมูลลงทุน



ปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๑๐

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบติัเป็นพระมหากษัตรย์ิแห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๖-๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ต่อจากนั้นเป็น
พระราชพิธีเบื้องกลางและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง 

โดย ณ วันที ่๖ พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีิ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ 
สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรชาวไทย

และ พระราชพธีิเบือ้งปลาย คือ การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยริว้กระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีขึ้นในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประมาณวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
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คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปีบริหาร 2562-63

นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
นายกสมาคม

นายยงยศ วารีสุรหาญ นายคเณศ วังส์ไพจิตร

นายสมชัย บุญน�าศิริ นายสัมฤทธิ์ ด�ารงศิริ นายมนตรี นิพิฐวิทยานายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

นายชาลี จันทนยิ่งยง

คณะที่ปรึกษา

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์

e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤษภาคม 2562
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นายเผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์นายบรรจง จิตต์แจ้ง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการ

นางสุพรรณ โปษยานนท์
กรรมการ

นายสุพจน์ แก้วมณี
กรรมการ

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ

นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์
กรรมการ

นายจ�ารัส สว่างสมุทรนายมงคล ลีลาธรรม นางรัมภา ร่มโพธิ์นางวชิรา ณ ระนอง

นายธวัช อานันโทไทย
กรรมการ

นายจ�านงค์ วัฒนเกส
อุปนายก

นายภูวนารถ ณ สงขลา
อุปนายก

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง
เหรัญญิก

นางสาวสิริพร สงบธรรม
เลขาธิการ/ประชาสัมพันธ์
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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 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

e-magazine
Thai Investors’ watch 

เจ้าของ 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
บรรณาธิการ 
นายภูวนารถ ณ สงขลา
คณะท�างาน 
คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการ Thai Investors Academy 
คณะกรรมการด้านพิทักษ์สิทธิ 
ฝ่ายศิลป์-พิสูจน์อักษร 
น.ส.สมัญญาวีย์ วิริยสุนทร
น.ส.วรรณา กระดิษฐ์
น.ส.ณฐมน บวรเลิศคณา

ส�านักงาน สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
เลขที ่93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400

โทร 0-2247-7486-88, 
0-2009-9494 โทรสาร 0-2247-7480
www.thaiinvestors.com

รายนามคณะกรรมการ
ปีบริหาร 2562-63
นายเก่งกล้า  รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมฯ
นายภูวนารถ  ณ สงขลา อุปนายกฯ
นายจ�านงค์ วัฒนเกส อุปนายกฯ
นางสาวสิริพร  สงบธรรม เลขาธิการ
  ประชาสัมพันธ์
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง เหรัญญิก
นายธวัช  อานันโทไทย กรรมการ
นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการ
นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการ
นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
นางสุพรรณ โปษยานนท์ กรรมการ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
นายสุพจน์  แก้วมณี กรรมการ
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่าง
สมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี มิใช่เป็น
ส่ิงที่เกิดขึ้นบ่อย เน่ืองจากการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จะ
ทรงรับการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อันเป็นพระราชพิธีส�าคัญย่ิง สะท้อนถึงวัฒนธรรมอัน
งดงาม และยังสะท้อนการเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิของปวงชน
ชาวไทยที่สืบทอดกันมาโดยตลอด 

ดังน้ัน จึงถือเป็นวาระส�าคัญย่ิงของประเทศไทย เม่ือสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต้ังการ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง สร้างปีติยินดีแก่พสกนิกร 
ประชาชนคนไทยทั่วหล้าที่จะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ถือเป็น 
เหตุการณ์ส�าคัญและศักด์ิสิทธิ์อย่างย่ิงที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติ 
ศาสตร์ของชาติสืบไป

วารสารสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงขอมีส่วนร่วมในการบันทึก
ประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญนี้ ด้วยพระปฐมบรมราชโอการ รัชกาลที่ ๑๐ 
และภาพเหตุการณ์ส�าคัญที่สุดในครั้งนี้ไว ้

e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤษภาคม 2562

พระราชพิธีแห่งความทรงจ�า
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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ภาระภาษีกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2562 ทีผ่่านมา ได้มกีารประกาศในราชกิจจานุเบกษา เก่ียวกับพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 เรื่องการเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสาร
หนี้ผ่านกองทุนรวม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เนื้อหาโดยย่อพอสรุปได้ตามความเข้าใจของผู้เขียน มีดังนี้

จะเห็นได้ว่า การเสียภาษีของกองทุนรวมยังได้รับยกเว้นเหมือนเดิม ยกเว้นที่ต่อนี้ไปเฉพาะรายได้
ตาม ม 40(4)(ก) ซึง่เป็นรายได้ดอกเบี้ย รวมทั้งรายได้ในลักษณะท�านองเดียวกับดอกเบี้ยฯ (ให้ดูราย
ละเอยีดได้ในเว็บไซต์กรมสรรพากร) ทีจ่ะต้องเสียภาษใีนอัตรา 15% ดังน้ันดอกเบีย้ทีก่องทนุรวมได้รบั ต่อ
ไปผูจ่้ายต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ทีจ่่าย จะท�าให้เงินทีเ่ข้ากองทนุรวมก็จะลดน้อยลงไปไม่เต็มร้อยเหมือนเดิม 

ด้วยกฎหมายต้องการให้การลงทุน เช่น ในตราสารหนี ้ที่ผู้ลงทุนท�าการลงทุนโดยตรง กับการลงทุน
ผ่านกองทุนรวม มีภาระภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเท่าเทียมกัน ซึ่งจากเดิมถ้าลงทุนผ่านกองทุนรวมจะไม่มี
ภาระภาษีแต่อย่างใด 

ส่วนผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ภาระภาษีในผลตอบแทนที่ได้รับทุกอย่างยังเหมือนเดิม ยกเว้นการ
ขายหน่วยลงทุน ถ้ามีก�าไรก็ต้องเสียภาษีเงินได้จากเดิมที่ได้รับการยกเว้น 

       31 พฤษภาคม 2562
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นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผูอ้�านวยการฝ่ายนโยบายธรุกิจจัดการ 
ลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า ตามที่กรมสรรพากรได้มีพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่52) พ.ศ. 2562 
เพือ่แก้ไขปรบัปรงุการจัดเก็บภาษีจากการลงทนุในตราสารหน้ีผ่าน
กองทนุรวมให้เท่ากับการลงทนุในตราสารหน้ีโดยตรง (tax neutral) 
โดยดอกเบีย้ทีก่องทนุรวมได้รบัจากการลงทนุในตราสารหน้ีจะต้อง
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ลงทุนลงทุน
โดยตรงในตราสารหนี้ 

ทั้งน้ี ผู้ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีจะไม่ต้องเสียภาษีเงิน 
ปันผลซ�า้ซ้อนอกี ในขณะทีผู่ล้งทนุในกองทนุรวมประเภทอืน่จะถูก
เรียกเก็บภาษีเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 10 เช่นเดิม

ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เป็นไปเพื่อ
ให้เกิดความเป็นกลางทางภาษี (tax neutral) เพื่อความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมล�้าระหว่างการลงทุนโดยตรงและการลงทุน
โดยอ้อมผ่านกองทุนรวม ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพากรได้มีการหารือ
กับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เพื่อให้ บลจ. ต่าง ๆ ได้เตรียมการ
ล่วงหน้า รวมถึงการส่ือสารท�าความเข้าใจกับผู้ขายหน่วยลงทุน
และผู้ลงทุนแล้ว ดังนั้น จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจกองทุน
รวมมากนัก 

และการลงทุนในกองทุนรวมน้ันยังมีจุดเด่น เพราะมีมืออาชีพ
ท�าหน้าที่บริหารจัดการ และมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ 

ส�าหรับ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับวันที่ 20 สิงหาคม 
2562 

ก.ล.ต.ชี้เก็บภาษีลงทุนตราสารหนี้ผ่านบลจ.
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม-ไม่กระทบธุรกิจ



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

8 e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤษภาคม 2562

ความกังวลยังกดดันหุ้นไทย
กูรูเตือนควรใช้ข้อมูลลงทุน

เพราะสภาวะของตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวน มี
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และปัจจัยต่างประเทศ ที่มี
ผลกระทบต่อความเชื่อม่ันและทิศทางในการตัดสินใจที่จะ
ลงทุน ความคิดเห็นและมุมมองของบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้หลาย จึงน่าจะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์กับนักลงทนุไทย
ได้ในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย หรือ 
FETCO เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า 
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วง 3 เดือนข้าง
หน้าปรับตัวลดลงร้อยละ 2.83 มาอยู่ที่
ระดับ 104.49 ลดลงเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์
ทรงตัวเป็นเดือนที่ 2 โดยกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศลดลงจากเดือนก่อน จาก
เกณฑ์รอ้นแรงมาอยูท่ีเ่กณฑ์ทรงตวั กลุม่บัญชนีกัลงทนุราย
บคุคลและกลุ่มสถาบนัในประเทศเพิม่ขึน้เล็กน้อยอยู่ทีเ่กณฑ์
ทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรง 

ปัจจัยการเมอืงในประเทศยังคงเป็นปัจจัยหลักทีนั่กลงทนุ
จับตามองต่อเน่ือง จากสถานการณ์ทางการเมอืงในการจัดต้ัง 
รัฐบาลที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนพฤษภาคม 
หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมา คือ การไหล
เข้า-ออกของเงินทนุระหว่างประเทศ และปัจจัยบวกจากการ 
ท่องเที่ยว ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองจากความ

กังวลเสถียรภาพรฐับาลชดุใหม่ฉุดความเชือ่มัน่นักลงทนุมาก
ทีสุ่ด ตามด้วยสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างประเทศและ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

ผลส�ารวจยังพบว่า นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดพลังงาน
และสาธารณูปโภค หมวดพาณิชย์และหมวดการแพทย์มาก
ทีสุ่ด ขณะทีม่องว่า หมวดเหมืองแร่ หมวดส่ิงพมิพ์ และหมวด
ธนาคาร ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด 

ส�าหรบัปัจจัยยทางเศรษฐกิจโลกทีต้่องติดตาม ได้แก่ ความ
เป็นไปได้กรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางสหรัฐ หรือเฟด และผลกระทบ ความคืบหน้าและการ
คาดหวังการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ 
และจีน รวมทั้งกรณีพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพ 
ยุโรป (อียู) ในเรื่องการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมการบิน 
ที่อาจส่งผลต่อการขึ้นภาษีน�าเข้าระหว่างกัน 

อีกทั้งโมเมนต้ัมทางเศรษฐกิจของอียูที่อ่อนแอลงและ
เศรษฐกิจยังมีความเส่ียงที่จะชะลอตัวลงต่อจากน้ี และการ
คงอตัราดอกเบีย้นโยบายจนถึงส้ินปี เช่นเดียวกับเรือ่งทศิทาง 
BREXIT ภายหลังการเลื่อนเส้นตายข้อตกลงจนถึงวันที่ 31 
ตุลาคม 2562 แนวโน้มการชะลอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายหลัง จีดีพีไตรมาส 1 ของจีนขยายตัวร้อยละ 6.4 ดีกว่า
คาด และผลกระทบราคาน�า้มนัภายหลังสหรฐัยุติผ่อนผนัการ
ส่งออกน�้ามันดิบของอิหร่าน ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม 

นายไพบูลย์ ยอมรับว่า ตลาดทุนมีความกังวลเรื่อง
เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่ เน่ืองจากคะแนนเสียงเกิน
ครึ่งไม่ก่ีเสียงและกังวลเอกภาพการท�างาน โดยเฉพาะทีม
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เศรษฐกิจ จึงขอให้รัฐบาลชุดใหม่คัดเลือกรัฐมนตรีที่สามารถ
มาท�างานได้ทันที เพราะไม่มีเวลามาฮันนีมูน และหน้าตาคณะ
รัฐมนตรีต้องเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพราะรัฐบาล
ชุดใหม่ต้องเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจทันที เนื่องจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว และยังมีความเส่ียงจากข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ดังนั้น 
ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคในประเทศและการลงทุน
เป็นหลัก หากรัฐบาลใหม่สานต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
เช่น รถไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทันที 
น่าจะเรียกความเชื่อม่ันได้ในระดับหน่ึง ซึ่งหากต่างชาติมีความ
เชื่อมั่น คาดว่าเงินทุนจากต่างชาติที่ชะลอการลงทุนอยู่เกือบ 
100,000 ล้านบาทจะไหลกลับเข้ามาตลาดหุ้นไทย หลังจากไหล
ออกมากว่า 6 ปี เพราะขณะนี้สภาพคล่องทั่วโลกยังอยู่ในระดับ
สูงจากอัตราดอกเบี้ยยังต�า่ แต่ต่างชาติไปพักเงินไว้ในตลาดเงิน
ระยะส้ัน ดังน้ัน ถ้าสงครามการค้าคล่ีคลายและการจัดต้ังรฐับาล
ใหม่ลงตัว เงินทุนต่างชาติจะไหลกลับมาตลาดหุ้นไทย โดยยังคง
เป้าดัชนีหุ้นไทยปีนี้อยู่ที่ 1,750-1,800 จุด

“ส่ิงทีนั่กลงทนุเป็นห่วง คือ เรือ่งเสถียรภาพและความต่อเน่ือง 
ของนโยบาย หากรัฐบาลชุดใหม่อยู่ได้ไม่นานนักลงทุนก็จะลงทุน
แค่ระยะส้ัน ดังน้ัน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะสามารถสร้างความ 
เชื่อม่ันได้แค่ไหน ซึ่งผมยังมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นไทยจะ 
ฟ้ืนตัวในครึง่ปีหลัง เน่ืองจากเชือ่ว่าสงครามการค้าสหรฐัฯ-จีน จะ
มกีารเจรจาต่อรองกัน เพราะทัง้สหรฐัฯและจีนต่างไม่ได้ประโยชน์
จากการขึ้นภาษีในครั้งน้ี จึงเชื่อว่าสงครามการค้าจะไม่ยืดเย้ือ” 
นายไพบูลย์ กล่าว

นายภากร ปีตธวัชชยั กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า การปรับ
ตัวลงของตลาดหุ้นไทยมาจากปัจจัยต่าง
ประเทศไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งความไม่
แน่นอนทั้งจากการเมืองในประเทศและ
ปัจจัยต่างประเทศยังมีผลกดดันการลงทุน 
และมผีลต่อการไหลเข้าของเงินทนุต่างชาติ 
ซึ่งเชื่อว่าหากความไม่แน่นอนคล่ีคลายเงิน
ทุนต่างชาติมีโอกาสไหลกลับมาลงทุนใน
ตลาดหุ้นเกิดใหม่และเอเชีย ดังน้ัน ขอให้ 
พิจารณาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งพื้นฐาน
เศรษฐกิจไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทจดทะเบียนมีโอกาส
ในการท�าก�าไร

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
วางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอ
ให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีนที ่
กลับมาอีกครั้ง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ขู่
เตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนเป็นร้อยละ 25 จาก
เดิมร้อยละ 10 โดยขอให้นักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูล อย่าเพิ่งตื่น
ตระหนก เพราะปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง ซึ่งใน

ช่วง 4 เดือนแรกของปี62 มลูค่าระดมทนุในตลาดหลักทรพัย์ไทย
อยู่ที่ระดับ 6,051 ล้านบาท สูงสุดในอาเซีย

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
ประเมินภาพรวมตลาดหุน้ไทยขณะน้ีได้รบั
ปัจจัยกดดันในประเทศจากความไม่แน่นอน
ทางการเมือง ท�าให้นักลงทุนเกิดความ 
ไม่ม่ันใจ จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งถ้าผลออก
มาเซอร์ไพรส์ในทางลบมาก ๆ ก็จะส่งผล 
กระทบกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แน่นอน

ขณะเดียวที่ก�าไรสุทธิของบริษัทจด
ทะเบียน (บจ.) ใกล้เคียงและมีแนวโน้ม
น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ จึงท�าให้นักลงทุนชะลอการ
ลงทุนและแรงกดดันจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ดูไม่ราบ
รื่นอย่างที่คิดยังคงมี คาดว่ามีแนวโน้มจะที่ยืดย้ือออกไป และ
ประเมินสถานการณ์ได้ยาก จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไร
ก็ตาม เชื่อว่าถ้าผลเจรจาส�าเร็จและผลเป็นบวกจะส่งผลดีต่อ
ตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวว่า แม้ไตรมาสแรกปีนี้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่ส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.) ประกาศออกมาขยายตัวเพียง
ร้อยละ 2.8 ต�่าสุดในรอบ 4 ปี จะเป็น 
สถานการณ์ระยะส้ัน เพราะเชื่อว่าหลัง
รัฐบาลออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วง
เดือนเมษายนที่ผ่านมา จะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจให้จีดีพีไตรมาส 2 เติบโตดีกว่าไตรมาสแรกและช่วง 
ครึ่งปีหลังจะมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
ชดัเจน โดยเฉพาะเรือ่งการลงทนุรวมทัง้การลงทนุจากภาคเอกชน 
น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังขยายตัวดีขึ้น 
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ก.ล.ต.เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง
หากถูกชวนลงทุน ‘GHS-ZGW–GJM’

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับ
แจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า มีการชักชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท 
Facebook Line application และ YouTube ให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเสนอขาย
ไอซีโอดังต่อไปนี้ (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า คอยน์ โทเคน เหรียญดิจิทัล เป็นต้น) ประกอบด้วย 
1. Cryptomining Farm หรือ GHS 2.ZGW และ 3. GJM

ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไอซีโอ 3 รายข้างต้น ยังไม่ได้ยื่น
ค�าขอและไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งผู้ที่ได้รับข่าวสารหรือได้รับการชักชวนควรใช ้
ความระมัดระวังในการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 

(1) ไอซีโอเหล่าน้ีมิได้เป็นสินทรพัย์ดิจทิลัท่ีได้รบัอนุญาตจาก ก.ล.ต. ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ไม่ผ่านการกล่ันกรองคุณสมบัติโดยไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. 

(3) อาจไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
(4) ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนขายภายใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. ยังไม่ได้รับ

อนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว 
(5) สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือขายหรือไม่สามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
นอกจากน้ีแล้ว มีผู้ฉวยโอกาส

ชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างการให้ผล
ตอบแทนจากเหรียญหรือสนิทรัพย์
ดิจิทัล ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดย
อาจสัญญาหรือรับประกันจะให้ผล 
ตอบแทนสูง เร่งรัดการตัดสินใจ  
และให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจาก
การชักชวนผู ้อื่นมาร ่วมลงทุน 
เป็นเครือข ่าย รวมทั้งอาจไม่มี
รายละเอียดเก่ียวกับแผนธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือทีม
งานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ 

ก.ล.ต. จึงขอย�้าให้ผู้ที่สนใจลงทุนต้องตระหนักถึงความเส่ียงที่เก่ียวข้อง และหาก
ประสงค์จะลงทุน ขอให้ติดต่อผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้อง 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ เส่ียงสูง.com และหากสนใจ
ลงทุนในไอซีโอ หรือโทเคนดิจิทัล ขอแจ้งให้ทราบว่า 

ขณะน้ียังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจทัิลรายใดได้รบัอนุญาต รวมถึงยังไม่มีผู้ใดมาย่ืนแบบ
ค�าขออนุญาตและแบบไฟลิ่งกับ ก.ล.ต. 

หากผู้ลงทุนมีเบาะแสเกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง Help Center ของ 
ก.ล.ต. ที่โทร.1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป และในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเข้าข่าย
การกระท�าทีอ่าจผดิกฎหมายอืน่ ก.ล.ต.จะมีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป 
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นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)  
เปิดเผยว่า ในวันที ่1 ตุลาคม 2562 น้ี กบข.จะมกีารลงนามร่วมกับ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย (ตลท.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายใหญ่ 7 แห่ง บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ 3-4  
แห่ง และกองทุนประกันสังคม เพื่อร่วมกันจัดท�า Negative List Guideline หรือเกณฑ์ไม่
ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ท�าผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีปัญหาการปั่นหุ้น 
การใช้ข้อมลูภายในซือ้ขายหุน้ (อนิไซด์) รวมทัง้บรษัิททีไ่ม่ผ่านเกณฑ์เรือ่งการพฒันาทีย่ั่งยืน หรอื 
ESG ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เป็นระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน

เพราะ กบข. และนักลงทุนสถาบันต้องการสร้างมาตรฐานในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน หากนัก
ลงทุนสถาบันร่วมมือกันไม่ลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเหล่าน้ีจะเกิดผลในทางปฏิบัติได้ โดยเกณฑ์
ดังกล่าวใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต ไม่นับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่ง กบข. อยากให้นักลงทุน
สถาบันรายอื่น ๆ เข้าร่วมเกณฑ์น้ีด้วย ซึ่งระหว่างอยู่การพูดคุยเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายดึง
ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในเฟส 2 ต่อไป ซึ่ง กบข.คาดว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 กบข.จะลงทุนในหุ้นที ่
ผ่านเกณฑ์ ESG ทั้ง 100%

“กบข.ก�าลังร่วมมือกับนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ก�าหนดเกณฑ์ไม่ลงทุนในหุ้นที่มีปัญหาปั่นหุ้น 
การใช้ข้อมูลภายใน หรือผิดเกณฑ์ ESG ในอนาคต โดยจะไม่ซื้อหุ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 
3-6 เดือนและเมื่อครบก�าหนดแล้วก็จะกลับมาลงทุนดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งเกณฑ์น้ีจะไม่รวมกับ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเริ่มใช้กับเหตุการณ์ในอนาคต” นายวิทัย กล่าว

ส่วนสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่รุนแรงขึ้นนั้น นายวิทัย กล่าวว่า ยัง
คาดเดาทศิทางได้ยาก กบข.ยังต้องลงทนุอย่างระมดัระวัง โดยเฉพาะการลงทนุในต่างประเทศ ซึง่ 
กบข.ได้ลดสัดส่วนการลงทนุหุน้ต่างประเทศเหลือร้อยละ 20 จากต้นปีทีอ่ยู่ร้อยละ 22 ลดสัดส่วน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ในขณะที่หุ้นไทยยังลงทุนในสัดส่วนเท่าเดิมที่ร้อยละ 7 เน่ืองจาก 
หุน้ไทยยังมศัีกยภาพ ความเส่ียงขาลงของหุน้ไทยมีจ�ากัด แม้จะได้รบัผลกระทบจากปัญหาสงคราม
การค้าบ้าง แต่ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลงไม่มาก ซึ่ง กบข.ยังมั่นใจว่าผลตอบแทนจากการลงทุนปีนี ้
จะอยู่ที่ร้อยละ 5-6 โดย 4 เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 3 ปัจจุบันสินทรัพย์การลงทุน
ทั้งหมดอยู่ที่ 900,000 ล้านบาท

ส่วนการยกระดับการบริการ หลังจากที่ กบข.ได้ปรับรูปแบบการให้บริการผ่าน My GPF เมื่อ
มีนาคมที่ผ่านมามีสมาชิกใช้บริการ 400,000 ครั้ง และรับสิทธิ์สวัสดิการ 40,000 ครั้ง พร้อมทั้ง 
เปิดศูนย์ข ้อมูลการเงิน  
เป ็ น ศูนย ์ กลาง ให ้ ค� า
ปรึกษาด ้านการลงทุน
แบบส่วนตัว โดยสมาชิก
จะได ้รับข ้อมูลและค�า
แนะน�าที่ตรงความสนใจ 
อาทิ การวางแผนเกษียณ 
การลดหย่อนภาษี การจัด 
การหนี้ การเริ่มต้นลงทุน 
เป ็นต ้น ผ ่านช่องทาง
หลากหลาย ต้ังเป้าสมาชกิ
เข้าใช้งาน 500,000 ครั้ง
ภายในปีนี้ 

กบข.จับมือนักลงทุนสถาบัน
จัดท�าเกณฑ์ไม่ลงทุนในหุ้นปั่น
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หลักทรัพย์จดทะเบียนไทย
ยอดขายโต แต่ก�าไรอ่อนลง
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค ์รองผู้จัดการ 

หัวหน้าสายงานผู ้ออกหลักทรัพย์ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรพัย์ เอม็ 
เอ ไอ (mai) จ�านวน 668 หลักทรัพย์ หรือ 
คิดเป็น 94.4% จากทั้งหมด 708 หลักทรัพย์ 
(ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน บรษัิทในกลุ่มทีเ่ข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไข
การด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) 
น�าส่งผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 พบว่า หลัก
ทรัพย์ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 513 หลักทรัพย์ คิดเป็น 76.8% ของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 1/2562 หลักทรพัย์จดทะเบยีนมียอดขายรวม 2,921,953 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4.4% ขณะที่มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก (Core operating profit) 273,028 ล้านบาท 
ลดลง 3.3% และมีก�าไรสุทธิ 252,500 ล้านบาท ลดลง 9.3% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน 

“หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยยังคงมียอดขายเติบโตดี แต่มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (Core 
operation profit margin) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 9.3% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 10.1% 
จากการที่ธุรกิจหมวดพลังงานและปิโตรเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบเรื่องค่าการกล่ันและส่วนต่าง 
ราคาน�้ามันที่ลดลงตามภาวะตลาดต่างประเทศ ประกอบกับหมวดพาณิชย์และหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภคมีการแข่งขันสูงขึ้น ขณะที่อัตราก�าไรสุทธิ (Net profit margin) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 8.6% 
เทยีบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที ่9.9% จากผลขาดทนุอตัราแลกเปล่ียนและการบนัทกึก�าไรจากเงิน
ลงทุนที่ไม่สูงเท่าในไตรมาส 1/2561” นายแมนพงศ์ กล่าว

ส�าหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (ไม่รวม
อุตสาหกรรมการเงิน) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.32 เท่า จากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 1.21 เท่า

หมวดธุรกิจที่มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเติบโตดีจากสินค้าประเภท
เครื่องดื่ม อาหารสด และการขยายตลาดในภูมิภาค CLMV หมวดธนาคารที่เติบโตดีตามการขยาย
สินเชือ่ และหมวดพฒันาอสังหารมิทรพัย์ ซึง่ได้ประโยชน์จากการทีผู่บ้รโิภคเร่งโอนโครงการก่อนที่
มาตรการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะบังคับใช้ในไตรมาส 2/2562

ส�าหรบัตลาดหลักทรพัย์ mai นายประพนัธ์ เจรญิประวตั ิผูจั้ดการ เปิดเผยว่า บรษัิทจดทะเบยีน
ใน mai จ�านวน 149 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 93 จากทั้งหมด 161 บริษัท น�าส่งผลการด�าเนินงาน 
งวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมียอดขายรวม 45,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม 35,558 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 ส่งผลให้
อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 21.68 มาอยู่ที่ร้อยละ 21.03 อย่างไรก็ตาม บจ. ยัง 
คงมกี�าไรจากการด�าเนนิงาน (Operating Profit) 2,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 24.94 และมกี�าไร
สุทธิรวม 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.19

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตทั้งยอดขายและก�าไรสุทธิ ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ 
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ลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ไม่เกิน 1 ล้าน
เหลือร้อยละ 0.01 มีผลบังคับใช้ถึง 31 พ.ค. 63

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมส�าหรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมกรณี
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระส�าคัญ คือ ก�าหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียน
การจ�านองอสังหาริมทรัพย์เน่ืองจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจากเดิมร้อยละ 2 
ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ส�าหรับกรณีการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคาร 
ที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงิน
จ�านองไม่เกิน 1 ล้านบาท 

และก�าหนดให้เรยีกเก็บค่าจดทะเบยีนการโอนห้องชดุและค่าจดทะเบยีนการจ�านองห้องชดุอนัเน่ือง
มาจากการจดทะเบยีนการโอนห้องชดุดังกล่าวจากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าทีจ่�านอง เหลือร้อยละ 0.01 
ส�าหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจ�านองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท 
และวงเงินจ�านองไม่เกิน 1 ล้านบาท 

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ หากราคาซื้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมฯ และถ้าเป็นการ

ขายและจ�านองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมเช่นกัน
ปัจจุบนัมีประชาชนผูม้รีายได้น้อยถึงปานกลาง 2.87 ล้านครวัเรอืน ยังไม่มีกรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศัยเป็น

ของตนเอง จึงคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดภาระและเพิ่มก�าลังซื้อให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถตัดสินใจ
ซือ้ทีอ่ยู่อาศัยได้เรว็ขึน้ และสามารถเข้าถึงกรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาทีไ่ม่สูงได้ง่ายขึน้ 
โดยจะมีครวัเรอืนผูมี้รายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงกรรมสิทธิใ์นทีอ่ยู่อาศัยประมาณ 58,340 
ครัวเรือน ประมาณ 175,020 ราย 
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หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ
(Thai Intelligent Investors Program – TIIP)

คุณเก่งกล้า รกัเผ่าพนัธุ ์นายกสมาคมส่งเสรมิ
ผูล้งทนุไทย ให้การต้อนรบัและขอบคุณ ดร.อาร์ม 
ตั้งนิรันดร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งให้เกียรติมาบรรยาย วิชาการ 
หัวข้อ “สงครามการค้า ระหว่างอเมริกาและ
จีน จะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทย” ใน
กิจกรรม TIIP CLUB ครั้งที่ 2/2562 – Open 
House ให้กับหลักสูตรนักลงทนุผูท้รงคุณวุฒิ ณ 
ห้อง Grand Hall ชั้น 28 บางกอกคลับ อาคาร
สาทรซิตี้ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่
ผ่านมา
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โครงการ “SET ท�าดี แทนคุณแผ่นดิน”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “SET 

ท�าดี แทนคุณแผ่นดิน”ด้วยการเพ้นท์ตกแต่งถุงผ้า เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง 
ทั่วประเทศ ให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร 
A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
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เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Last article

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จ�านวน 4 
ราย ประกอบด้วย คุณสุภัค ศิวะรักษ์ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ
ประสัณห์ เชือ้พานิช กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ด้านบญัช ีและ คุณสราวุธ เบญจกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นวาระที่สองของคุณสราวุธ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีบรรดา
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาช่วยในการพัฒนาแวดวงตลาดทุนของประเทศไทยมากขึ้น

เช่นเดียวกับเมือ่วันที ่24 พฤษภาคม คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ก็ได้
มีมติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 
(CMDF) จ�านวน 3 คนด้วยกัน คือ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร คุณโชติกา สวนานนท์ และ
คุณอนุชติ อนุชติานุกูล ซึง่ทกุท่าน ก็เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและมปีระสบการณ์อย่าง
ยาวนานในตลาดทุน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ซึ่งทั้ง 
3 ท่าน จะเข้ามาท�างานร่วมกับกรรมการโดยต�าแหน่ง อีก 6 คนที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก�าหนด 

ท�าให้ในขณะนี้เป็นอันว่า มีคณะกรรมการ CMDF ครบทั้ง 9 คนแล้ว ประกอบด้วย 1. คุณ
ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ 2. คุณ
สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ 3. คุณชุณหจิต สังข์ใหม ่ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ 4. คุณ
วชิรา อารมย์ด ีผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 5. คุณสุรินทร์ ตนะศุภผล ผู้
แทนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภัย เป็นกรรมการ 6. 
คุณภากร ปีตธวัชชยั กรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรพัย์ฯ เป็นกรรมการ 7. คุณไพบลูย์ 
นลินทรางกูร 8. คุณโชติกา สวนานนท์ และ 9. คุณอนุชิต อนุชิตานุกูล ซึ่ง 3 ท่านหลัง
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปของ กองทุน CMDF ก็คือ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้ก�าหนด
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ CMDF ไว้ดังน้ี 1) ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานและให้ความ
เห็นชอบแผนการด�าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจ�าปีของกองทุน 2) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว 3) ติดตามและประเมิน 
ผลการด�าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 4) ควบคุมดูแลการด�าเนินงานและ
การบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบยีบหรอืข้อบงัคับกองทนุ 5) กระท�าการอืน่ใดทีจ่�าเป็น
หรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

ซ่ึงหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริม
หรอืสนับสนุนจากกองทุนเพือ่พฒันาให้ตลาดทนุไทยเตบิโตอย่างมีเสถียรภาพ และย่ังยืน 
มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งทีเดียว

ขอแสดงความยินดีและเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่านที่มาช่วยกันสร้างสรรค์ให้ ทุกภาคส่วน
ของตลาดทุนไทยให้มี CG มีคุณธรรม เพื่อประโยชน์โดยรวมร่วมกันนะครับ 
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