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‘รื่นวดี สุวรรณมงคล’
เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่

พัฒนาควบคู่คุ้มครองผู้ลงทุน
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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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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการออกเกณฑ์ก�าหนดใหห้ลักทรัพย์ที่ถูกหยุด
พักการซ้ือขาย (SP) ต่อเน่ืองนานเกินกว่า 3 เดือน และยังไม่เคยได้รับอนุญาต ให้
สามารถซื้อขายได้ชั่วคราว 1 เดือน หลังจากที่ได้มีการท�าประชาพิจารณ์จากภาคส่วน
ต่างๆ ในตลาดทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว

ต้องยอมรับว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เวลาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ กว่าที่จะตัดสินใจ
สรุปว่าล็อตแรกจะมีหุ้นทั้งหมดกี่บริษัท และวันเปิดให้ซื้อขายจะเป็นช่วงใด เพราะเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและมีทั้งผลประโยชน์และผลกระทบเข้ามาเก่ียวข้องเช่นน้ี ย่อมไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนักที่จะมีแต่ผู้เห็นพ้องด้วยทั้งหมด 

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มั่นคงในแนวคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนมากกว่า จึง
ประกาศรายชื่อล็อตแรกออกมา 16 หลักทรัพย์ คือ บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) บมจ.
บลิส-เทล (BLISS) บมจ.บางกอกสหประกันภัย (BUI) บมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) 
(CHUO) บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) บมจ.จี สตีล (GSTEL) บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ 
เอน็เนอร์ย่ี คอร์ปอเรชัน่ (IFEC) บมจ.เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ต้ี (KC) บมจ.เคเทค คอนสตรคัชัน่ 
(KTECH) บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
(NMG) บมจ.โพลารสิ แคปปิตัล (POLAR) บมจ.โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
หรือ PRO บมจ.ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI) บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) และ
บมจ.วีรีเทล (WR)

ก�าหนดให้ซื้อขายได้ในช่วงวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
โดยต้องซื้อด้วยเงินสดเท่านั้น และเมื่อถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ก็จะหยุดพักการซื้อขาย 
โดยการกลับมาขึน้เครือ่งหมาย SP จนกว่าบรษัิทเหล่าน้ันจะแก้ไขให้มคุีณสมบติัครบถ้วน
จึงจะให้กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ 

หรอืหากไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาทีก่�าหนด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก็
จะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนน้ันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ต่อไป

แน่นอนว่าเรื่องนี้ บรรดาผู้ที่เห็นต่าง หรือไม่เห็นด้วย ได้พยายามยับยั้งไม่ให้มีการเปิด
การซื้อขายชั่วคราว เพราะเกรงผลกระทบที่จะตามมา จนมีการไปร้องเรียนกับ ก.ล.ต.ขอ
ให้ระงับเรื่องนี้

ถึงจุดน้ีคงชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะค้าน หรือจะหยุดเรื่องน้ีอย่างที่บางกลุ่ม
ต้องการ ดังน้ัน ส่ิงทีต้่องเตือนก็คือ นักลงทนุทีคิ่ดจะซือ้หรอืขาย 16 หลักทรพัย์น้ี คงต้อง
ใช้วิจารณญาณให้รอบคอบ และมีข้อมูลละเอียดมากพอในการที่จะตัดสินใจ

เพราะทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก็ล้วนมี
แถลงการณ์เตือนนักลงทุนด้วยกันทั้งหมด ว่าควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลให้ดี
ก่อนจะตัดสินใจเข้าลงทุนในหลักทรัพย์จ�านวน 16 บริษัทดังกล่าว 

ก็คงต้องขอย�้าด้วยเช่นกันว่า ควรต้องถือเรื่องน้ีเป็นการลงทุนที่มีความเส่ียงมากกว่า
ความเส่ียงปกติของการลงทุนทั่วไป เพราะไม่ใช่แค่ไม่รู้ว่าสุดท้ายใน 1 เดือน ราคาหุ้น
แต่ละรายจะไปจบลงที่ใด แม้แต่กระทั่งว่าสุดท้ายแล้ว หุ้นไหนบ้างจะแก้ไขปัญหาได้ หรือ
หุ้นไหนจะถูกเพิกถอนจากตลาด

ฉะน้ัน ไม่มีอะไรดีไปกว่าใช้ข้อมูล ใช้การศึกษาวิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณให้ดีก่อน
ตัดสินใจลงทุน 
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คิดให้รอบคอบก่อนซื้อ-ขาย 16 หุ้น SP
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
ให้สัมภาษณ์ในช่วงเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้น�าธุรกิจอาเซียน หรือ Bloomberg ASEAN  
Business Summit ครั้งที่ 5 โดยระบุว่าปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดขนาดใหญ่ 
ในอาเซียน มีขนาดตลาดรวมหรือมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับ 2 มีสภาพคล่องอันดับ 1  
มกีารระดมทนุมากทีสุ่ดในอาเซยีนในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ดังน้ัน จึงต้องการผลักดันให้โครงการ 
การลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน
ยังต้องการอยู่มากสามารถใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนมากขึ้น ผ่านความร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ และภาครัฐ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศ CLMV  
และจะส่งเสริมให้นักลงทุนโลกเข้ามาใช้ตลาดทุนอาเซียนเป็นที่ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ด้านการระดมทุนของตลาดทุนไทย นายภากร กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า 
ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่มีความต่อเน่ือง โดยเฉล่ียมีการระดมทุนปีละประมาณ 
250,000 ล้านบาทมาโดยตลอด และเป็นแหล่งระดมทุนใหญ่ที่สุดในอาเซียน 5 ปีติดต่อกัน  
ซึ่งมีความม่ันใจว่าในอนาคตตลาดทุนไทยจะเป็นแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญ ย่ิงไปกว่าน้ัน 
อนาคตในภูมิภาคยังมีความต้องการระดมทุนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น CLMV ธุรกิจไทย 
ทั้งที่ท�าธุรกิจในไทยและท�าธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทต่างประเทศมาระดมทุนท�าธุรกิจใน
ภูมิภาค จะเห็นระดมทุนเหล่านี้มากขึ้น

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลส�ารวจ “การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ 
ของบริษัทจดทะเบียนใน SET ปี 2561” ว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทจดทะเบียนจ�านวน 231 
บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือคิดเป็น 44% ของบริษัทจดทะเบียนใน SET เพิ่มขึ้น
จาก 226 บริษัทในปีก่อนหน้า โดยในทุกอุตสาหกรรม และบริษัททุกขนาดมีการลงทุนใน 
ต่างประเทศ ส�าหรบัภูมภิาคเป้าหมายหลักของการลงทนุได้แก่ อาเซยีน โดยเมยีนมามีจ�านวน
บริษัทไปลงทุนมากที่สุด ตามด้วย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ทัง้น้ีในปี 2561 บรษัิทจดทะเบยีนมีมูลค่าเงินลงทนุในต่างประเทศรวม 1.99 แสนล้านบาท
ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 8 ปี และคิดเป็น 19% ของเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนในต่างประเทศไม่
ท�าให้การลงทุนในประเทศลดลง ในทางตรงข้ามมูลค่าเงินลงทุนในประเทศอยู่ที่ระดับ 8.18 
แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน

ส�าหรับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศสูงที่สุด ตาม 
ด้วยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นสัดส่วน 50% และ 23% ของมูลค่าเงินลงทุนใน 
ต่างประเทศทั้งหมดตามล�าดับ บริษัทขนาดใหญ่ยังคงใช้เงินลงทุนมากที่สุด โดย 89% ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดเป็นของบริษัทในกลุ่ม SET50 บริษัทจดทะเบียน 
ส่งเงินไปลงทนุมากในยุโรปมากทีสุ่ด ตามด้วย 
อาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วน 57% และ 19% 
ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด
ตามล�าดับ นอกจากน้ี 84% ของมูลค่าเงิน 
ลงทนุในต่างประเทศเป็นการลงทนุในโครงการ 
ใหม่ ในจ�านวนน้ี 56% เป็นการลงทุนที่เน้น
การขยายตลาดใหม่ อีก 28% เน้นการขยาย

ฐานการผลิต 

ตลท.หนุนตลาดทุนอาเซียน
แหล่งระดมเงินโครงสร้างพื้นฐาน
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บอร์ด ก.ล.ต. ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียม
Green Bond-Social Bond -Sustainability Bond

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยผลการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการในการ
ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการย่ืนค�าขออนุญาตเสนอขายตรา 
สารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตรา 

สารหน้ีเพือ่ความย่ังยืน (Sustainability Bond) จากผูอ้อกตราสารหน้ี โดย
อตัราค่าธรรมเนียมการย่ืนค�าขอจะอยู่ที ่10,000 และ 30,000 บาท ขึน้กับ 
ประเภทการเสนอขาย 

การยกเว้นดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการยกเว้นค่า
ธรรมเนียมมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ทั้งน้ี ผู้ออกตราสารหน้ีจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการน�าเงินที่ระดม
ทุนได้ไปใช้ในโครงการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมหรือการ
พฒันาสังคมในประเทศไทย โดยส�านักงาน ก.ล.ต. ได้มีการออกประกาศ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี ้หรือแบบไฟลิง่ ให้บริษทัที่ขออนญุาตเสนอขายตราสารหนี้ 
3 ประเภทข้างต้น โดยมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การแข่งขันของตลาดทุน” ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขันของตลาดทุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เก่ียวข้อง (stakeholder) ทั้งหมดในตลาด
ทุน โดยสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของการออมและการลงทุน  
และสามารถใช้ตลาดทุนเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของตนเองได้โดยสะดวก กิจการต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงตลาดทุนเพื่อระดมทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับ 
รูปแบบและสภาพของธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจมีความเป็น 
มอือาชพีและค�านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส�าคัญ รวมถึงตลาดทนุมีผลิตภัณฑ์การลงทนุทีห่ลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ทัง้น้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานอนุกรรมการ นายสุภคั 
ศิวะรักษ์ นายสุวิชญ โรจนวานิชวานิช นางภัทรียา เบญจพลชัย นายเจษฎา พรหมจาต นายพสุ 
เดชะรินทร์ นางปะราลี สุคนธมาน นางวิภา แซ่โง้ว ผู้แทนส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นอนุกรรมการ นางสาวจอมขวัญ 
คงสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

อีกทั้ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบให้ส�านักงาน ก.ล.ต. แสดงเจตจ�านงต่อ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) เพื่อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IOSCO ประจ�า
ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีความยืดหยุ่นได้ในช่วงปี 2565-2567 โดยการเป็นเจ้าภาพสอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านความสามารถในการแข่งขันในเรื่องการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และแผน
แม่บทในด้านการต่างประเทศว่าด้วยการส่งเสรมิบทบาทเชงิรกุอย่างสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพือ่เป็น
ผู้เล่นส�าคัญในเวทีโลกและมีความร่วมมือกับนานาชาติ 

อีกทั้งการรับเป็นเจ้าภาพในปี 2565 ยังเป็นปีที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธาน กรอบความร่วมมือ Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC) และตรงกับปีทีส่�านักงาน ก.ล.ต. มีอายุครบรอบ 30 ปีอกีด้วย 
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มาตรการส่งเสริมการจัดท�า-น�าส่ง
E-Tax Invoice & E-Receipt
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

วันน้ีจ่ัวหัวเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับยุคที่ต้องรู้ภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทย ย่ิงรู ้หลายภาษาย่ิงมีประโยชน์ในการติดต่อ
สื่อสารในยุคของโลกาภิวัฒน์ที่เป็นนวัตกรรม

E-Tax Invoice คือ ใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ E-Receipt 
คือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องจัดท�าและน�าส่งด้วยระบบการจัดท�า
และน�าส่งทางอิเล็กทรอนิกส์น่ันเอง ซึ่งกรมสรรพากรประกาศให้
กิจการไม่ว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่อไปต้องจัดท�าและน�าส่ง
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจการต้องมีการลงทุนในการจัดท�า
ระบบดังกล่าว ดังน้ันเพื่อเป็นการส่งเสริมและแบ่งเบาภาระของผู้
ประกอบการที่จ�าเป็นต้องลงทุนในระบบดังกล่าว กรมสรรพากรจึง
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส�าหรับเงิน
ได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการพัฒนาระบบการช�าระเงินและการน�าส่งภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช�าระเงินอเิล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึง่เป็น เหตุผลในการประกาศ
ใช้พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 683 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยผู้เขียนขอคัดลอก
บางส่วนของพระราชกฤษฎีกามาสรุปโดยย่อดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อการลงทุนในระบบการจัดท�าเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดท�า ส่งมอบ หรือเก็บรักษา
ใบก�ากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับการลงทุนของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบคุคลน้ัน เป็นจ�านวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร 
เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช้บังคับกับรายจ่ายของผู้ให้บริการน�าส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และ ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการขายหรือการให้บริการแก่บุคคลอื่น

ข้อ 2 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่น�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษี
เงินได้ หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ให้บริการการช�าระเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยระบบการช�าระเงิน ส�าหรับเงินได้
เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อการลงทุนใน
ระบบการน�าส่งภาษ ีการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์
หรอือปุกรณ์อืน่ใดทีใ่ช้ร่วมกับเครือ่งคอมพวิเตอร์ โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ใช้ประโยชน์ในการน�าส่งภาษี ส�าหรบัการ
ลงทุนของกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นจ�านวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจ�านวน ที่
จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

ข้อ 3 ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
(2) เป็นทรพัย์สินทีน่�ามาหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาของทรพัย์สินได้ โดยทรพัย์สินน้ันต้องได้มาและอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(3) อยู่ในราชอาณาจักร 
(4) น�ามาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันนับแต่รอบระยะเวลา บัญชีแรก

ที่ได้มาและพร้อมใช้งาน
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(5) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินน้ันตามพระราชกฤษฎีกาอื่น ที่ออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(6) ไม่เป็นทรัพย์สินที่น�าไปใช้ในกจิการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงนิได้นติิบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ข้อ 4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส ์และค่าบริการที่ไดจ้่ายให้แก่ผู้ให้บริการน�าส่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการจัดท�า ส่ง
มอบ หรอืเก็บรกัษาใบก�ากับภาษีอเิล็กทรอนิกส์ หรอืใบรบัอเิล็กทรอนิกส์ ส�าหรบักิจการของบรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนนิติบคุคลน้ัน 
เป็นจ�านวนร้อยละ หนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจ�านวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ ระยะเวลา
ตามทีอ่ธบิดีประกาศก�าหนด โดยกรณน้ีีไม่ใช้บงัคับกับรายจ่ายของผูใ้ห้บรกิารน�าส่งข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์และ ผูพ้ฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการขายหรือการให้บริการแก่บุคคลอื่น

ข้อ 5 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับ 
เงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อการลงทุนในเครื่อง
บนัทกึการเก็บเงนิ ส�าหรบักิจการของบรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วน นิติบคุคลน้ัน เป็นจ�า นวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่าย ตามจ�านวน
ที่จ่ายจริง ซึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ตามที่อธิบดีประกาศก�าหนด

ส�าหรับเครื่องบันทึกการเก็บเงินดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) เชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบบันทึกข้อมูลการขายสินค้าหรือให้บริการ (Point of Sale System)
(2) ออกใบก�ากับภาษีอย่างย่อซึ่งมีสาระส�าคัญครบถ้วนตามกฎเกณฑ์การออกใบก�ากับภาษีอย่างย่อได้
(3) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
(4) เป็นทรัพย์สินที่น�ามาหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินได้ โดยทรัพย์สินนั้นต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(5) อยู่ในราชอาณาจักร 
(6) บันทึกรายละเอียดการขายและยอดขายสินค้าหรือค่าบริการได้
(7) แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าหรือค่าบริการได้
(8) เชื่อมต่อกับระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
(9) รับและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการที่รับช�าระราคาสินค้า หรือค่าบริการได้ 
(10) น�ามาใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน นับแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีแรกที่ได้มาและ

พร้อมใช้งาน
(11) ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นตามพระราชกฤษฎีกาอื่น ที่ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(12) ไม่เป็นทรัพย์สินที่น�าไปใช้ในกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 

ไม่ว่าทั้งหมดหรือ 
ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พระราชกฤษฎีกานี้ และต่อมาไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ทีก่�าหนดในแต่ละข้อ ในรอบระยะเวลาบญัชใีด ให้สิทธทิีจ่ะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ส้ินสุดลง 
และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันจะต้องน�าเงินได้ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว ไปรวมเป็นรายได้ในการค�านวณ
ก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น เว้นแต่ กรณีที่ทรัพย์สินถูกท�าลาย สูญหาย หรือสิ้นสภาพ 

สรุปได้ว่า มาตรการส่งเสริมนี้เสมือนให้หักรายจ่ายได้สองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนไปในระบบการจัดท�าน�าส่งเอกสาร
และเก็บรักษาเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเก็บเงินที่ใช้ออกใบก�ากับภาษีอย่างย่อ รวมถึงการจ่ายเงินค่าบริการใช้
พื้นที่เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการน�าส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยทรัพย์สินต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข นอกจากนี้ต้องรอดูประกาศหลักเกณฑ์ในรายละเอียด
ปลีกย่อยจากกรมสรรพากร เพื่อให้ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งน้ีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ กิจการทุกแห่งต้องเข้าสู่
ระบบอีเล็กทรอนิกส์นี้ภายในปี 2565

          30 มิถุนายน 2562
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‘รื่นวดี สุวรรณมงคล’
เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่
พัฒนาควบคู่คุ้มครองผู้ลงทุน

นางสาวรื่ นว ดี  สุวรรณมงคล  เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สัมภาษณ์ในโอกาสที่เข้ามา
เป็น เลขาธิการ ก.ล.ต. คนล่าสุด ต้ังแต่เม่ือวันที่ 1  
พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า ก.ล.ต. จะท�างานร่วมกับตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แบบบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข ่งขันของ 
ตลาดทุนไทย และจะสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็น 
ข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างรวดเร็ว เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบริษัทจด 
ทะเบียน ลดความซ�้าซ้อนและลดภาระในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความชัดเจน 
มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี จะส่งเสริมการท�าธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี รับผิดชอบต่อสังคม  
ส่ิงแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน เพื่อการเติบโตที่ย่ังยืนและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ 
สหประชาชาติ

และเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่ ได้มีการเปิดเผยทิศทางการด�าเนินงาน ว่า ภารกิจแรกที่จะด�าเนินการ คือ การ 
สานต่องานของ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.สมัยที่แล้ว และด�าเนินนโยบายตามกรอบคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ที่ก�าหนดไว้ ส่งมอบงานตามเป้าหมาย โดยจะใช้ประสบการณ์ที่มีบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญส่งเสริมความเชื่อม่ันด้านตลาดทุนของไทย เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจและยก
ระดับการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นความโปร่งใส  
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนยุคดิจิทัล 

“พร้อมขบัเคล่ือน ก.ล.ต.ภายใต้กรอบการท�างาน “4ร คือ รกุ เรว็ รอบคอบ ร่วมมือ” เน้นการพฒันาควบคู่กับการ 
คุ้มครองผู้ลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Big Data รวมถึงจะขยายภารกิจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ 
มากขึ้นด้วยโครงการ “คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด” ซึ่งจะลงพื้นที่ขอนแก่น เป็นจังหวัดแรก พร้อมพัฒนา
นวัตกรรมและอ�านวยความสะดวกภาคธุรกิจ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ขยายงานด้าน
ต่างประเทศ พร้อมพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล”

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า แม้ ก.ล.ต. จะเป็นหน่วยงานก�ากับตลาดทุน แต่ในอีกด้านก็ต้องดูแลนักลงทุนรายย่อย
ด้วย ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาจัดตั้ง “กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน” หรือ Investor Protection Fund คาดว่าจะใช้
เวลาพิจารณารายละเอียดต่างๆ ประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อที่กองทุนฯ จะได้คุ้มครองนักลงทุน รองรับความเสีย
หายที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท 

“ตอนนี้ยังเป็นแนวคิด ศึกษาถึงความเป็นไปได้ ที่จะตั้ง Investor Protection Fund อยากเห็นมาตรการเยียวยา 
ผู้ลงทุน เพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในทุกประเภท ไม่ใช่แค่หุ้น” นางสาวรื่นวดี กล่าว 

กองทุนดังกล่าวจะพัฒนารูปแบบขึ้นมาจากของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งปัจจุบันมีกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund:SIPF) แต่ว่ากองทุนดังกล่าว คุ้มครองเฉพาะ
ผู้ลงทุนในหุ้น ไม่ได้คุ้มครองการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ และจ�านวนเงินคุ้มครองกองทุน SIPF จะจ่ายชดเชย
ให้ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท 

“ก.ล.ต.ยังเตรยีมสนับสนุนและช่วยเหลือสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เพือ่หาแนวทางในการดูแลนักลงทนุรายย่อย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” 

อกีทัง้ นางสาวรืน่วดี ยังได้มกีารกล่าวปาฐกถาพเิศษ ในหวัข้อ “ยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนตลาดทนุ” ในงานสัมมนา  
“ส่องหุ้นไทยครึ่งปีหลัง ฟุบ หรือ ไปต่อ…รับรัฐบาลใหม่” โดยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต.ว่า  
การท�างานของ ก.ล.ต. เพื่อรองรับแผนการพัฒนาตลาดทุนปี 60-64 และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9e-magazine วารสาร TIA เดือนมิถุนายน 2562

ซึ่งท�าให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับปรุงพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ลงทุน ได้แก่ จัดต้ัง
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน การเพิ่มจ�านวนผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนที่มีเพียง 240 ราย จากจ�านวนผู้สอบบัญชีทั้งประเทศที่มี  
9,928 ราย โดยได้ให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลในช่วง 1 เดือนครึ่ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น และท�าประชาพิจารณ ์ 
คาดว่าจะได้ความชัดเจนในปลายปีนี้

ส�าหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตลาดทุนไทยจะด�าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 
1. การเข้าถึงตลาดทุน จากการเปิดโอกาสให้ SMEs เข้าสู่ตลาดทุนได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถออกเกณฑ์ IPO 

ส�าหรับสตาร์ทอัพได้ภายในเดือนก.ค.62
2. การยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเปิดให้ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง ก.ล.ต. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง, ส่งเสริม

ความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้ลงทุน และประชาชน, สนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการท�าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง
พ.ร.บ. การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม, บูรณาการกับหน่ายงานต่างๆ, การก�ากับดูแลผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชี, ศึกษาการจัดตั้ง
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน, จัดตั้ง War room ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล, จัดท�าโครงการจัดท�าบทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน

3. คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พืน้ทีต่่างจังหวัด โดยเชญิชวนผูล้งทนุให้มกีารออมเงินมากขึน้ เพือ่เป้าหมายการเกษยีณและรองรบัการเป็น 
สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้มากขึ้น และส่งเสริมความรู้ พัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนด้านตลาดทุน

4. การพัฒนานวัตกรรมและอ�านวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ด้วยการลดภาระ สร้างความง่าย และความสะดวก เน้นเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในการท�าธุรกิจ เช่น One stop service/ One Report, ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นระบบแบบฟอร์มเดียว 
(Single form), กระบวรการท�าความรูจั้กลูกค้าผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-KYC), เปิดคลินิกเพือ่ให้บรกิารค�าแนะน�าและค�าปรกึษา
ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และการลดกฎเกณฑ์ต่างๆ

5. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั โดยก�าหนดภูมทิศัน์ตลาดทนุไทยในเรือ่งของการยกระดับความสามารถในการแข่งขนั, การ
พฒันาขดีความสามารถและปรบัปรงุประสิทธภิาพการด�าเนินงานของผูใ้ห้บรกิารและผูเ้ก่ียวข้องในตลาดทนุ, ต้ังคณะกรรมการพฒันา
ศักยภาพด้านการแข่งขันของตลาดทุน และสร้าง Capacity building ให้กลุ่มประเทศ CLMV ให้เติบโตไปด้วยกัน

6. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Big data เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
7. การเสริมสร้างด้านงานต่างประเทศ
8. การพัฒนาตลาดทุนให้มีความยั่งยืน โดยยกระดับ CG เป็น ESG, การลงทุนและการระดมทุนที่ค�านึกถึงความยั่งยืน
9. การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 

บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, การพัฒนา e-enforcement
10. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล ได้แก่ การน�าเทคโนโลยีมาขับเคล่ือนประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม, การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการวิจัย ติดตามความเสี่ยง และตัดสินใจเชิงนโยบาย 
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FETCO อยากเห็นรัฐบาลใหม่
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายไพบลูย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธรุกิจ
ตลาดทนุไทย (FETCO) กล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีทีจ่ะมรีฐับาล
ชุดใหม่ โดยอยากให้รัฐบาลใหม่ออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านการบริโภค เพราะขณะนี้เศรษฐกิจและการ
ส่งออกชะลอตัว เพราะได้รบัผลกระทบจากสงครามการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ดังน้ัน รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาดูแล
และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดแรงขับเคลื่อนต่อ นอกจากนี้ 
รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาสานต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเรว็ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน

“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นห่วง คือ การบริหารจัดการในพรรคร่วมรัฐบาลท่ีมีเสียงปริ่มน�้า เพราะ
รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนเพียง 254 เสียง เกินมาเพียง 4 เสียง ซึ่งต้องติดตามการผสมผสาน
นโยบายพรรคร่วมรัฐบาลกว่า 20 พรรคการเมืองให้มีเสถียรภาพและบริหารจัดการกิจกรรมใน 
สภาผู้แทนราษฎรให้ได้ หากทุกอย่างราบรื่นและผลักดันนโยบายส�าคัญได้ เงินทุนต่างชาติจะไหล 
เข้าไทยประมาณเดือนละไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาท หรือ 60,000 ล้านบาทในปีนี้ ดังจะเห็นได ้
จากทีบ่างวันต่างชาติซือ้สุทธวัินเดียว 5,000 ล้านบาท ซึง่แนวโน้มการลงทนุดังกล่าวจะช่วยหนุนให้
ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสถึงระดับ 1,750 จุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยหุ้นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ คือ 
กลุ่มการบริโภคและรับเหมาก่อสร้าง”

นายไพบลูย์ กล่าวว่า ส�าหรบัดัชนีความเชือ่มัน่นักลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้า คือ เดือนสิงหาคม 
2562 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 87.20 ซึ่งเป็นระดับต�่าสุดในรอบ 2 ปี จากระดับ104.59 ในครั้ง
ก่อน ลดลงร้อยละ 16.59 ลดลงต่อเน่ืองอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที ่3 โดยกลุ่มบญัชหีลักทรพัย์
ลดลงมากที่สุดจากระดับ 127.27  มาอยู่ที่ 71.43 เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลข้อพิพาททางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน สถานการณ์การเมืองในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

นางสาวอรยิา ตริณะประกิจ รองกรรมการผูจั้ดการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กล่าวว่า หลัง
จากธนาคารกลางสหรฐัฯ หรอืเฟด ส่งสัญญาณอาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน  บวกกับการเมอืง
ไทยมคีวามชดัเจนเรือ่งรฐับาลใหม่ และนักลงทนุยังมีมมุมองเชงิบวกต่อเศรษฐกิจไทย ท�าให้เงินทนุ
ต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทยจ�านวนมากในเดือนมิถุนายน จากยอดขาย
สุทธิ 50,000 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 เหลือขายสุทธิ 26,000 ล้านบาท ณ วันที่ 5 
มิถุนายน 2562 โดยนักลงทุนถือครองตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุมากกว่า 1ปี จ�านวน 847,000 
ล้านบาท ส่วนตราสารหนี้ระยะสั้นมีเพียง 93,000 ล้านบาท

ด้านศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชือ่มัน่
ผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 77.7 ต�่าสุดในรอบ 19 เดือนนับ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากความไม่แน่นอนทางการเมือง
เป็นหลัก สะท้อนจากดัชนีความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ปรับตัวลดลงต�่าสุดใน
รอบ 5 ปี อยู่ที่ระดับ 71.9 รวมถึงความกังวลจากปัญหาสงครามการค้าสหรัฐฯ และจีนที่กระทบต่อ
เศรษฐกิจและการส่งออกไทย และราคาสินค้าเกษตรยังคงทรงตัวระดับต�่า ท�าให้ก�าลังซื้อชะลอตัว 
และคาดว่า ผู้บริโภคจะยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเน่ืองในช่วงครึ่งแรก เพราะสัญญาณ
เศรษฐกิจเข้าสู่ขาลงชัดเจนขึ้น แต่คงต้องติดตามและยังมองว่า หากสงครามการค้าสหรัฐฯและจีน
ไม่เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ เชื่อว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัวครึ่งปีหลัง 
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นางสาววชริา อารมย์ดี ผูช่้วยผูว่้าการ สายตลาดการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นเร็วและแข็งกว่าสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค 
จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยปัจจัยภายนอกมี
บทบาทส�าคัญที่ท�าให้เงินบาทและเงินสกุลกลุ่มประเทศเกิดใหม่
ผันผวนสูง ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดย
หากแขง็ค่าต่อเน่ืองและเรว็ขึน้เทยีบกับสกุลคู่ค้าคู่แข่ง อาจเป็นการ
เคล่ือนไหวที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของไทย และอาจส่งผล 
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจจริงและการปรับตัวของผู้ประกอบการ ธปท. จะเพิ่มความเข้มงวดในการ
ติดตามธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ไทยเป็นแหล่งพักเงินระยะส้ันเพื่อเก็งก�าไรค่าเงินบาท ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ ธปท. ไม่พึงประสงค์

ในระยะต่อไป ปัจจัยภายนอกจะยังคาดการณ์ได้ยากและจะส่งผลให้ค่าเงินสกุลประเทศเกิดใหม่
ผนัผวนได้ต่อเน่ือง ภาคเอกชนจึงควรพจิารณาป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอย่างสม�า่เสมอ
เพือ่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยช่วงทีเ่งินบาทแขง็ค่า เป็นจังหวะ
ที่ดีส�าหรับผู้มีภาระหน้ีหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องช�าระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจสามารถน�าเข้า
สินค้าและเครื่องจักร หรือเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศด้วยต้นทุนค่าเงินที่ถูกลง

ทั้งนี้ ค่าเงินบาทซ่ึงแข็งค่าไปที่ระดับ 30.91 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
ถือเป็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี 

ด้าน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ( ส.อ.ท.)กล่าวเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาท ว่า ขณะนี้ถึง
เวลาแล้วที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแลค่าเงินบาทที่
แข็งค่าอย่างรวดเร็วและแข็งค่ามากกว่าเพื่อนบ้าน ซึ่ง ณ วันที่ 25 
มิถุนายน เคลื่อนไหวที่ประมาณ30.65บาทต่อดอลาร์สหรัฐ กระทบ
ต่อการส่งออก โดยสินค้าอเิล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา 
ข้าวเริ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งภาพรวมจะกระทบต่อการส่งออกและ 
จีดีพี ให้ทรุดตัวลงกว่าเดิม

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) เปิดเผยผลการประชุม กนง. ว่าคณะกรรมการมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี เนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่าที่ประเมินไว้ พร้อม
กันน้ี กนง. ได้ปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปีน้ีลงร้อยละ 
0.5 เหลือโตร้อยละ 3.3 จากเดิมคาดว่าโตร้อยละ 3.8 เนื่องจาก
เศรษฐกิจคู่ค้าเเละปริมาณการค้าโลกชะลอลงจากภาวะสงคราม 

การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้การส่งออกปีนี้ไม่ขยายตัว หรือขยายตัวร้อยละ 0 
ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะโตร้อยละ 3

นอกจากน้ี ที่ประชุม กนง.ยังจะติดตามการเคล่ือนไหวของเงินบาทที่เเข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็ว ไม่
สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการติดตามดูแลการไหลเข้า-
ออกของเงินทุนอย่างใกล้ชิด และในเร็ว ๆ น้ีจะออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการจัดการเงินทุนระยะ
สั้นที่เข้ามาพักเงินในไทย 

ธปท. - กนง. ติดตามใกล้ชิด
เงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าภูมิภาค
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กิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งที่ 4/2562 @SISB
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และ
รับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับสูง บริษัท 
เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน) - SISB โดยม ี
Mr.Kelvin Koh ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให ้
การต้อนรับคณะ ณ หอประชุมอาคารศิลปา
ภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 
เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 5/2562 @MAKRO
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ ์ สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) - MAKRO  
โดยมี คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้การต้อนรับและแสดงวิสัยทัศน์ ณ 
ห้องประชมุ Convention 1 บรษัิท สยามแม็คโคร 
จ�ากดั (มหาชน) – ส�านกังานใหญ ่เมือ่วันจนัทร์ที ่
24 มิถุนายน 2562
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สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย เข้าพบเลขาธกิารส�านกังาน ก.ล.ต
คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ – นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ

คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล – เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
เพื่อน�าเสนอนโยบายการท�างานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม 3001  
ชั้น 30 ส�านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

งานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการจดัท�าบท
วิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน 

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ร่วมเป็นสักขี
พยาน งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดท�า
บทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน โดย ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมนัก
วิเคราะห์การลงทุน (IAA) ในโครงการจัดท�า 
บทวิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน ส่งเสริมการ
ขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลัก
ทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์
คุณภาพ ใน 3 ปี คาดเริม่เผยแพร่ในไตรมาส 
4 ปี 2562 นี้
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 7/2562 :
TFEX การบริหารความเสี่ยงแห่งอนาคต
หัวข้อ “SET50 Futures”
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วม 

กิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาครั้งที่ 7/2562ได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน ์
ปิยะวรรณะกูล - First Vice President และ คุณภมร สุวรรณสาครกุล- 
Derivatives Analyst บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ากัดมาแบ่งปันความรู้ใน
หัวข้อ“มาท�าความรู้จัก Contact Specificationของ SET50 Futures” และ
หัวข้อ “กลยุทธ์ หากเมื่อต้องการซื้อขาย SET50 ต้องท�าอย่างไร ?”

ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 15 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ สีลม 
กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 
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การลงทุนถือเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
สถานการณ์ที่ปกติ หรือในสถานการณ์ผันผวน และแม้แต่กระทั่งในสถานการณ์ที่สดใส เนื่องจาก
ผู้ลงทุนจะต้องระลึกไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ 

ย่ิงปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุมคีวามหลากหลายมากขึน้ มทีัง้ความเหมอืน ความคล้าย และ
ความแตกต่างในประเด็นส�าคัญ ผูล้งทนุจึงย่ิงต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจทีเ่พยีงพอทีจ่ะทราบลักษณะ
ของผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

อย่างขณะนี้ นอกจากหุ้นสามัญแล้ว การลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆถือว่าได้รับความสนใจ 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กอง 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เป็นต้น 

ซึ่งส่วนใหญ่ของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนมักจะมองในเรื่องของผลตอบแทนที่ได้
รับในรูปของเงินปันผล โดยอาจจะอ่านและท�าความเข้าใจข้อมูลด้านอื่นๆที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ไม่มากนัก

จะมาสนใจก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงที่ไม่คาดหมาย หรือไม่เคยคิดมาก่อน อย่างกรณีของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF ซึ่งที่
ผ่านมามกีารจ่ายเงินปันผลอย่างสม�า่เสมอทกุไตรมาสต้ังแต่จัดต้ังกองทนุเม่ือปี 2556 แต่พอมกีาร
ประกาศไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในไตรมาสล่าสุด จึงท�าให้มีการสอบถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้น 

ผูล้งทนุบางคนจึงเริม่ตระหนักว่า BTSGIF เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ลงทนุในสิทธใิน
การรบัประโยชน์จากรายได้สุทธทิีจ่ะเกิดขึน้จากการด�าเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ประกอบ
ด้วย 2 สาย คือ หมอชิต-อ่อนนุช และ สนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน มีระยะทางรวม 
23.5 กม. ซึ่งสัมปทานนี้จะสิ้นสุด วันที่ 4 ธันวาคม 2572 ท�าให้มีค�าถามตามมาว่า เมื่อถึงวันสิ้นสุด 
สัญญาในปี 2572 มูลค่าของกองทุนจะเป็น 0 ใช่หรือไม่ 

ซึ่งประเด็นดังกล่าวดังกล่าวได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ว่า “เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือท่ีเก่ียวกับรายได้
สุทธิของกิจการดังกล่าว ทีก่องทนุได้ลงทนุไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศนูย์บาทได้” 

ขณะเดียวกันจะพบว่าจากการลงทุนครั้งแรกที่มีมูลค่า 61,399 ล้านบาท ได้มีการลดทุนเพื่อ
ตัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนออกไปแล้ว 3 ครั้ง และไตรมาสล่าสุดได้มีการประเมินมูลค่าสิทธ ิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิใหม่ที่ 59,100 ล้านบาท (ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานการประเมินค่าได้ที่บริษัทจัดการ) ส่งผลให้กองทุนเกิดขาดทุนสะสมขึ้น ท�าให ้
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงต้องใช้การลดเงินทนุจดทะเบยีนเพือ่คืนสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการจ่ายเงินปันผล

ทกุประการเป็นการท�าตามกฎเกณฑ์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการงดจ่ายปันผลเพราะมีขาดทนุ
สะสม รวมทั้งการลดทุนด้วยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อจะใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมตัดสินใจว่า ระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 
10.5 ปี รายได้สุทธิรวมทั้งหมดที่คาดว่ากองทุนจะได้รับในอนาคตจะคุ้มค่ากับการที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้หรือไม่ 

ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลหลักว่า ท�าไมความรู้ และข้อมูล จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการตัดสิน
ใจลงทุน 

Last article

‘ความรู้’ ปัจจัยส�าคัญในการลงทุน
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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