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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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ดูเหมือนว่า เรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance 
หรือ ESG) จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแลตลาดทุน ว่าเป็น 
กลุ่มหุ้นที่ผู้ลงทุนในปัจจุบัน ควรจะสนใจ

จริงๆ แล้วหุ้นที่ได้รับการประกาศว่าเป็นหุ้น ESG มีการหยิบยกขึ้นมาต้ังแต่เม่ือ  
5 ปีที่แล้ว โดยในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศรายชื่อ Thailand  
Sustainability Investment ขึ้นมาเป็นครั้งแรก

ถามว่าท�าไมต้องเป็นหุ้น ESG ถึงจะน่าสนใจในการลงทุน และเมื่อลงทุนหุ้นใน 
กลุ่มนี้แล้วจะถือว่าเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน

เหตุผลก็คือ “ความย่ังยืน” ถือเป็นเป้าหมายส�าคัญทีท่กุองค์กรอยากจะเป็น เพราะ
แน่นอนว่าคงไม่มีใครทีอ่ยากจะต้ังบรษัิทขึน้มาแล้วอยู่ได้ไม่นาน ก็ต้องล้มหายตายจาก
ไป หรือได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว แต่สุดท้ายกลับอยู่ไม่ได้ ถูกเพิกถอนออกไปบ้าง 
หรือไม่ก็ถูกครอบง�ากิจการ ถูกควบรวม

ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ันก็จะเป็นความเส่ียงของผู้ลงทุน คือไม่รู้ว่าวันใดวันหน่ึงหุ้นบริษัท 
ที่ได้ลงทุนไป กลับเกิดการทุจริตจากการไม่มีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ของคณะ
กรรมการบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆ จนท�าให้บริษัทเสียหาย และอยู่ไม่ได้

นักลงทุนเองก็ย่อมอยากท่ีจะลงทุนในกิจการที่ไม่เพียงแต่จะต้องเก่งในเชิง
ธุรกิจ แต่จะต้องดีด้วยในการที่จะด�ารงอยู่กับสังคม

จึงต้องไม่ใช่บริษัทประเภทที่มุ่งคิดจะสร้างความเป็นเลิศหรือความเก่งด้วยการ
สร้างก�าไรสูงสุด ซึง่อาจจะยอมท�าทกุวิถีทางโดยไม่ได้ใส่ใจว่า การกระท�าน้ันจะเป็นการ 
เอาเปรียบสังคม เป็นการท�าลายสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าคิดเพียงแค่นั้น ต้องถือว่าเป็น
ความเสี่ยงของผู้ที่ตัดสินใจจะไปลงทุนในกิจการนั้น

เช่น ถ้าเป็นบริษัทด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็คิดแต่จะสร้างโครงการขึ้นมาแล้ว
ขายให้ได้แพงๆ โดยประหยัดต้นทุนให้ได้มากๆ ก็จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจเรื่อง
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย เรื่องขยะ หรือหากไม่มีคุณธรรมด้วยแล้ว ก็อาจจะไม่สนใจแม้แต่
เรื่อง EIA (Environmental Impact Assessment Report) หรือการท�ารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งการท�าโครงการอสังหาริมทรัพย์ถูกก�าหนดว่า
จะต้องคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อ
ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจพัฒนาโครงการ

ถ้าไปเจอประเภทไม่ท�า EIA หรือถึงขนาดบิดเบือน ปลอมแปลง EIA ต้องถือเป็น
ความเสี่ยงที่สูงมาก เพราะโครงการอาจจะล้ม อาจจะเกิดไม่ได้เมื่อถูกตรวจพบ หรือ
อย่างน้อยก็ล่าช้าจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

เรื่องของคุณธรรม ในการท�าธุรกิจจึงถือว่าก�าลังมาแรงในยุคปัจจุบัน และการ
ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ก็ได้รับ 
ความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เพราะว่าใครๆ ก็ต้องการที่จะลงทุนในหุ้นที่ทั้งเก่งและดี ซึ่งถือเป็นการลงทุน
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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การลงทุนที่ยั่งยืน
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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ก.ล.ต.เดินหน้าปรับปรุงเกณฑ์ใหม่
ขายเงินลงทุน-ออกTSR-ซื้อขายหุ้นนอกตลาด
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) มแีนวคิดทีจ่ะแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายเงนิลงทนุใน
หุน้ท่ีถือโดยบรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อย เพือ่ให้การเสนอขาย
เงินลงทุนดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ก่อนการควบรวมกิจการ สามารถท�าได้โดยสะดวก โดยกรณเีป็นเงิน 
ลงทุนในหุ้นของบริษัทมหาชนจ�ากัด จะยกเว้นการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน และกรณีเป็นเงินลงทุนในหุ้น
ของบริษัทจ�ากัด จะให้เสนอขายผู้ลงทุนเกิน 50 รายได้ โดยผู้เสนอ
ขายต้องจัดให้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(ก) เป็นการเสนอขายตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของผูเ้สนอขาย โดยหนังสือนัดประชมุผูถื้อหุน้ต้องให้ข้อมูลเพยีงพอ
ต่อการตัดสินใจ เช่น ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
ควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท เป็นต้น

(ข) ราคาหุ้นที่เสนอขายต้องเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานและมีความ
เป็นอิสระจากผู้เสนอขาย

(ค) มีบรษัิทหลักทรพัย์ทีเ่ป็นอสิระในการให้ค�าแนะน�าและประเมนิ 
ความเหมาะสมที่จะลงทุนของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเดิม

(ง) แจกจ่ายข้อมูลหุ้นเดิมที่เสนอขายให้เฉพาะผู้มีสิทธิจองซื้อ
ก่อนวันจองซื้อไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้น
เดิมเป็นการทั่วไป

นอกจากนี้ ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบแสดง
สิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) เพื่อให้บริษัทจด

ทะเบียนสามารถออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นของตนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยไม่ออกให้ผู้ถือหุ้นรายที่จะท�าให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ขณะเดียวกันจากที่ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในมาตรา 
185 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์สามารถ
ซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ได้ หากปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส�านักงานก�าหนด จากเดิมที ่
กฎหมายระบุห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น 

ก.ล.ต. จึงมีแนวทางจะปรบัปรงุหลักเกณฑ์การให้บรกิารซ้ือขาย 
หลักทรัพย์จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การก�ากับ
ดูแลเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
โดยจะให้บริษัทหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกของ
ตลาดหลักทรพัย์ซือ้ขายหลักทรพัย์จดทะเบยีนนอกตลาดหลักทรพัย์
ได้ เฉพาะกรณทีีเ่ป็นการซือ้ขายกับผูท้ีไ่ด้รบัใบอนุญาตการให้บรกิาร
ระบบอเิล็กทรอนิกส์เพือ่การซือ้ขายหลักทรพัย์ (Electronic Trading 
Platform หรอื ETP) หรอืเป็นการซือ้ขายกับผูท้ีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
ให้เข้าร่วมโครงการ ETP Regulatory Sandbox เท่านั้น เนื่องจาก
ผู้ให้บริการระบบ ETP จะมีหน้าที่ช่วยดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งก่อนและหลัง
การซื้อขายเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน มีการควบคุมดูแล
การซื้อขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบการช�าระราคาและส่ง
มอบที่มีประสิทธิภาพ  
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FETCO เสนอตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) 
ทดแทนกองทุน LTF ที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ�ากัด ในฐานะประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้น�าคณะกรรมการ
เข้าหารือร่วมกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการหากองทุนใหม่เพื่อทดแทน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากน้ันได้เปิดเผยราย
ละเอียดหลังการหารือ ว่า เบื้องต้นได้เสนอแนวทางการ
จัดตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน หรือ Sustainable Equity Fund 
(SEF) มาทดแทน LTF ที่ก�าลังจะหมดอายุลงภายในสิ้นปี 
2562 เพื่อลดความเหล่ือมล�้าและเพิ่มสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีให้กับประชาชนในวงกว้างมากขึ้น

นายไพบูลย์ เปิดเผยว่า เดิม LTF เคยถูกมองว่าเป็น 
กองทนุเพือ่ช่วยเหลือคนทีม่รีายได้สูงมากกว่าคนทีมี่รายได้
ต�า่หรอืปานกลาง ท�าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล�า้ FETCO 
จึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน SEF เพื่อแก้ปัญหาความ
เหล่ือมล�้าน้ี โดยหลักการคือการลดสิทธิประโยชน์ของ 
คนที่รายได้สูง และเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับคนรายได้ต�่า
หรือปานกลางให้มากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัหลักการด้านสิทธปิระโยชน์ทางภาษีของผูล้งทนุ
ในกองทุน SEF คือ การช่วยลดความเหลื่อมล�้า โดยมีการ
เสนอให้ผูท้ีม่รีายได้สูงจะได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีลดลง
จากเดิมครึง่หน่ึง คือ เดิมจะได้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีสูงสุด
ไม่เกิน 5 แสนบาท ลดเหลือ 2.5 แสนบาท ส่วนผู้ลงทุนที ่
มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เดิมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีไม่เกิน 15% ของรายได้ จะเพิม่เป็น 30% โดยเง่ือนไข
การลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลา 7 ปีปฏิทิน

“นอกจากน้ี จะมกีารก�าหนดแนวทางการลงทนุของกอง
ทุน SEF เบื้องต้น 65% จะต้องลงทุนในหุ้นที่มีความ
ย่ังยืน มีธรรมาภิบาล เป็นต้น และอีกส่วนหน่ึงจะต้อง
ลงทุนในกองทุนที่รองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาล เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF) ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ให้สามารถไป
ลงทุนอะไรก็ได้”

ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า โดย
เบื้องต้นหลังการหารือ ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเห็น
ด้วยกับหลักการดังกล่าว ที่ต้องการจะขยายขอบเขตการ
ลงทนุให้กว้างขึน้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้ค�าตอบกับสังคม
ได้ในการลดความเหล่ือมล�้า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเพิ่ง
เป็นการหารือกันในครั้งแรก จึงยังไม่มีการตกลงกันในราย
ละเอยีด ซึง่หลังจากน้ีขึน้อยู่กับการพจิารณาของกระทรวง
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะด�าเนินการต่อไป

ส�าหรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหากมีกองทุน SEF มา
แทนที่กองทุน LTF นายไพบูลย์ กล่าวว่า ไม่น่าจะมีผล 
กระทบต่อตลาดทุนมากนัก เพราะหากกองทุนน้ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลในการให้สิทธิประโยชน์กับกองทุน
ประเภทใหม่ที่น�าเสนอไป ก็จะท�าให้เงินไหลเข้าสู่กองทุน
ประเภทใหม่เหมือนกับที่เคยไหลเข้า LTF 

“ประโยชน์ก็ได้กับประชาชนทุกคน ในแง่ของประเทศ
ก็ได้ในเรื่องของการสร้างเงินออมระยะยาวในระบบ ส่วน
สถาบันการเงินก็สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนได้” นายไพบูลย ์
กล่าว 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6 e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2562

ประโยชน์ของการท�าบัญชีชุดเดียว

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปลายปีที่แล้ว เราเคยคุยกันเรื่องการท�าบัญชีชุดเดียว 
เพราะสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ออกมาตรการส่งเสริม
การท�าบัญชีชุดเดียวอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ 2562 หมดไปครึ่ง
ปีกว่าแล้ว เข้าใจว่าผูป้ระกอบการคงเข้าสู่ระบบการท�าบญัชี
ชุดเดียวไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในปี 2562 นี้ กฎหมายให้
ธนาคารปล่อยสินเชือ่ต้องมกีารของบการเงินทีส่่งสรรพากร
มาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อด้วย ปีน้ีจึงเป็นรอยต่อ
ของความส�าคัญของบัญชีชุดเดียวอย่างแท้จริง

จะว่าไปแล้วประโยชน์ของการท�าบญัชชีดุเดียวมีมากมาย 
แต่ขอสรุปให้เห็นความส�าคัญ 5 ประการของการท�าบัญช ี
ที่ดี มีบัญชีชุดเดียว ดังนี้คือ

1. รู้ตัวดี บัญชีที่ดี น�ามาซึ่งงบการเงินที่ดี งบการเงินจะ
ท�าให้กิจการรู้ถึงฐานะการเงิน ว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนทุน
เท่าใด โดยดูได้จากงบแสดงฐานะการเงิน รูว่้า ผลการด�าเนิน
งานเป็นอย่างไร ค้าขายได้ดีมีก�าไร หรือขาดทุนโดยดูจาก
งบก�าไรขาดทุน ไม่เพียงแต่จะรู้เฉพาะกิจการตนเองเท่านั้น 
หากกิจการอยากรู้สถานะของกิจการคู่แข่งก็สามารถอ่านได้
จากงบการเงินนี้เช่นกัน

2. มีตัวช่วย ตัวเลขในงบการเงินสามารถน�ามาวิเคราะห์
เพือ่การบรหิารจัดการได้ เช่น วิเคราะห์สภาพคล่อง วิเคราะห์
ความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหน้ี ความสามารถในการ
จ่ายเงินคืนเจ้าหน้ี จ่ายดอกเบี้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เงิน 
ทองไม่ขาดมอื หรอืท�าให้รูว่้าต้นทนุสินค้าของตนเองสูง หรอื 
ต�่าไป จะผลิตหรือขายสินค้าตัวไหนดี ที่จะท�าให้ได้ก�าไร
มาก เหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่าง ที่งบการเงินสามารถเป็นผู้
ช่วยบอกเหตุได้ทั้งสิ้น ท�าให้การบริหารจัดการสามารถท�าได ้
ราบรื่น ไร้อุปสรรค

3. รวยดี จากการที่มีงบการเงินที่ดี ช่วยให้เรารู้ฐานะ
การเงิน และผลการด�าเนินงานได้ตลอดเวลา ท�าให้กิจการ
ไม่ติดขัด มีสภาพคล่อง ค้าขายได้ราบรื่น ในเมื่อกิจการรู้ถึง
ต้นทนุทีแ่ท้จรงิ ก็สามารถต้ังราคาขายทีจู่งใจลูกค้า หรอืเกิด
การลดแลกแจกแถมเพือ่เรยีกลูกค้า โดยทีกิ่จการยังสามารถ
ท�าก�าไรได้ตามเป้าหมาย เงินทองก็จะไหลมาเทมา สามารถ
ต่อยอด หรือขยายการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

4. มีเครดิต เมื่อกิจการสามารถบริหารสภาพคล่องได้  
การจ่ายช�าระค่าสินค้าก็เป็นไปตามก�าหนดเวลา ท�าให้เจ้าหน้ี
ค่าสินค้าเกิดความเชื่อถือ อาจขยายก�าหนดเวลาการช�าระ
หน้ีให้เพิ่มขึ้น ย่ิงท�าให้กิจการมีสภาพคล่องมากขึ้น กิจการ
สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ 
ซึ่งท�าให้ลูกค้าของกิจการก็เกิดความเชื่อถือในสินค้าของ
กิจการมากขึ้นไปด้วย หากกิจการต้องการขยายการลงทุน 
ก็สามารถน�างบการเงินไปขอสินเชื่อธนาคาร และแน่นอน
ว่า ด้วยงบการเงินที่ดี ก็สามารถท�าให้กิจการได้สินเชื่อตาม
ทีต้่องการได้ง่ายขึน้ นอกจากน้ี งบการเงินทีดี่ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ท�าให้ลดความเส่ียง 
ในการถูกตรวจสอบได้ด้วย

5. สบายจิต สบายใจ จากข้อทีก่ล่าวมาข้างต้น เพยีงการ 
ท�าบัญชีชุดเดียว สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย 
โดยเฉพาะในประเด็นการเสียภาษี หากมีงบการเงินทีน่่าเชือ่
ถือ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาษีอย่างถูกต้อง แน่นอนว่า 
ผู้ประกอบการสบายใจได้ว่า ความเสี่ยงที่จะถูกจับ ถูกปรับ
จากสรรพากรต้องลดน้อยลง หรือไม่มีเลยก็เป็นไปได้ อย่าง
น้อยที่สุด การท�าบัญชีชุดเดียวย่อมท�าให้เกิดความสบายใจ 
ไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป เปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่จบ
อย่างแฮปปี้เอ็นดิ้ง 

แต่หากว่ากิจการยังท�าตัวเหมือนขอมด�าดิน ผลุบๆ โผล่ๆ 
ไม่ยอมท�าบัญชีชุดเดียว ก็ไม่แน่ว่าชีวิตปั้นปลายจะเป็น
อย่างไร เพราะการไม่ท�าบัญชีชุดเดียว ย่อมมีโทษมหาศาล
ตรงกันข้ามกับประโยชน์ที่มี น่ันคือ กิจการจะไม่รู้ตัว ม่ัว
ไปวันวัน ขยันหลบ คบไม่ได้ สุดท้ายจะต้องตายตอนจบ
แน่นอน 

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ผู ้ประกอบการจะได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการท�าบัญชีชุดเดียว และรีบเร่งปฏิบัติการให้
ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินแก้ 

 2 กันยายน 2562
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สรรพากรเตือนยื่น ภ.ง.ด.94
ภายใน 30 กันยายนนี้

กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ย่ืนแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ส�าหรับปีภาษี 
2562สามารถย่ืนแบบพร้อมช�าระภาษี ณ ส�านักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาได้จนถึงวันที่ 30กันยายน2562 และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบ
พร้อมช�าระภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th 
จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบถึงวันที่ 8 ตุลาคม2562 

ส�าหรับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 คือ ผู้ที่มีเงินได้ตาม
มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากการ 
ให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย์ 
วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย ฯลฯ) เงินได้จากการรับเหมา 
ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนส�าคัญ
นอกจากเครื่องมือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การ
พาณิชย์ การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่ง การขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งทางการค้าหรือหาก�าไร และ 
การพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งนักแสดงสาธารณะ เป็นต้น 

ผูม้หีน้าทีย่ื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สามารถ Download และศึกษา
วิธกีารกรอกแบบแสดงรายการฯ ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร 
www.rd.go.th หัวข้อ Download> แบบแสดงรายการภาษี 
แบบค�าร้อง/ค�าขอต่างๆ >ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ
ด้วยการ Scan QR Code ที่อยู่ด้านหน้าแบบแสดงรายการฯ

นอกจากนี้ กรมสรรพากรมีบริการจัดส่งแบบ ภ.ง.ด.94 ให้
แก่ผู้เสียภาษีที่มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไปด้วยหากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับ
การย่ืนแบบฯภ.ง.ด.94 ได้ที่ส�านักงาน
สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์
สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และหาก 
พบเห็นการกระท�าใดๆ ที่เป็นการหลีก
เลี่ยงภาษี ขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
ต่างๆ ที่ www.rd.go.th > เมนู “แจ้ง
เบาะแสข้อมูลแหล่งภาษี” เพื่อที่กรม
สรรพากรจะได้ด�าเนินการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงต่อไป

นอกจากน้ี กรมสรรพากรจะเปิด
รับสมัครทดสอบความรู ้ เป ็นผู ้สอบ
บัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่  
49(3/2562) โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับ
การทดสอบต้องส�าเร็จการศึกษาไม่
ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือ
ประกาศนียบัตรทางการบัญชี ผู้สนใจ

สามารถตรวจสอบคุณสมบติัและย่ืนค�าขอเข้ารบัการทดสอบผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th เพียงช่องทางเดียวเท่าน้ันในระหว่าง 
วันที่ 1-16 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การทดสอบในวันที่ 27 กันยายน 2562 และด�าเนินการทดสอบ
ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสุดาสิรโิสภาพณัณวดี 
ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ทั้งน้ีผลการทดสอบจะประกาศที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8188 ในวันและเวลาราชการ 
หรือที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรม
สรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวง
พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
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‘Thailand Focus 2019’ 
โชว์ศักยภาพดึงผู้ลงทุนทั่วโลก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน“Thailand Focus 

2019 : Embracing Opportunities - The Next Chapter” 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลก โดย นายอุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถา
พิเศษ ว่า แม้รัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยจะเป็นรัฐบาลผสมที่มาจาก
พรรคการเมืองกว่า 19 พรรคก็ตาม แต่มีความต้ังใจที่จะเดินหน้า
พัฒนาประเทศให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ให้ได้ เพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถที่จะพัฒนาประเทศ โดย
ชี้ว่าประเทศไทยมีจุดเด่นของที่ต้ังประเทศ และการมีเศรษฐกิจแบบ
เปิดที่เอื้อให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้ามาร่วมลงทุน
ได้ โดยที่รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดการลงทุนด้วยเม็ดเงินเท่าน้ัน แต่
ต้องการเปิดรับหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ มายังประเทศไทยด้วย 

และจากการพูดคุยกับนักลงทุนต่างชาติพบว่าหลายประเทศให้
ความสนใจในการลงทุนเพื่ออนาคตของไทยอย่างมาก โดยมองว่า
ประเทศไทยประสบความส�าเร็จไปในระดับหนึ่งแล้ว สะท้อนจากการ
ถูกจัดอนัดับประเทศทีง่่ายต่อการท�าธรุกิจ (Ease of Doing Business) 
และได้รับการปรับเพิ่มอันดับเรทติ้งประเทศ

“เราได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (บี
โอไอ) ปรับแรงจูงใจใหม่ๆ เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วม
ลงทุน เช่น กฎหมาย e-Commerce ที่เราพยายามผลักดันให้ชัดเจน 
ท�าให้โปร่งใส เพือ่ให้นักลงทนุต่างชาติเข้าใจว่าเราจะท�าอะไรบ้าง หรอื
การอ�านวยความสะดวกให้นักลงทนุผ่านระบบช�าระภาษีอเิล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาในระบบมากขึ้น 
ผ่านการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีใช้ระบบช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น” นายอุตตม กล่าว

ทั้งน้ี นายอุตตม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตขึ้น
อย่างมาก จากปี 2557 จีดีพีเติบโตไม่ถึง 1% ขณะที่ในปี 2561 จีดีพี
ไทยเติบโตถึง 4.1% อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ประเทศไทยและทัว่โลก
เผชญิความท้าทายจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปัจจุบนัส่งผลให้การ
เติบโตของจีดีพไีทยในไตรมาสแรกเติบโต 2.8% ขณะทีไ่ตรมาส 2/62 
เติบโตชะลอลงที่ 2.3%

“แม้เศรษฐกิจของเราจะชะลอตัวลงในไตรมาส 2 แต่ยังสามารถ
เติบโตเป็นบวกได้ ขณะที่หลายๆ ประเทศในโลกได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกเร็วและแรงกว่าประเทศไทย ส่งผลให้จีดีพีไตรมาส 2 
ในบางประเทศไม่เติบโตหรือเผชิญกับการหดตัวลงของเศรษฐกิจ” 
นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้มีการเร่งผลักดันชุดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพือ่ส่งเสรมิความมัน่ใจและความเชือ่มัน่ของ
ทัง้นักลงทนุชาวไทยและต่างชาติ โดยปัญหาทีเ่กิดขึน้จากสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงทีเ่ข้ามากระทบกับประเทศไทยในวันน้ี เชือ่ว่า
ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวที่ออกมาสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว จึงเชื่อว่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจไทย
ต่อไปได้ ส่วนแผนระยะข้างหน้ารัฐบาลจะเร่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ผ่าน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล คน รวมถึงการ
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา โดยเชื่อว่าส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถ
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ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงการคลังมีการค�านึงถึงการรักษาวินัยทางการคลังอยู่ตลอด 
โดยชี้ว่าการลงทุนเพื่อการปรับเปล่ียนประเทศจะต้องเป็นการลงทุน
อย่างมีวินัย

“ยอมรับว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความท้าทาย
มาก และที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แต่เราไม่ได้น่ิง
นอนใจ และมองเหน็ถึงความจ�าเป็นทีจ่ะออกมาตรการเร่งด่วนออกมา 
เนื่องจากต้องการสร้างความมั่นใจ รักษาความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้
กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการจากต่าง
ประเทศ และนักลงทุนด้วย”

ส�าหรับ ความคืบหน้ากองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) ที่สภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย (FETCO) ได้เสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อมา
แทนกองทุน LTF นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด 
คาดจะได้ความชัดเจนภายในเร็วๆน้ี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะ
สมรอบด้าน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุน
สถาบันทั่วโลกมาร่วมงานกว่า 127 ราย มูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) 
สูงถึง 2.6 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั ซึง่ถือว่าใหญ่กว่าตัวเลขเศรษฐกิจ (จี
ดีพ)ี ของประเทศไทยค่อนข้างมากทีอ่ยู่แค่ 5.50 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
และมีผู้ลงทุนสถาบันภายในประเทศจ�านวน 203 ราย ซึ่งสะท้อนให้
เหน็ว่าตลาดทนุไทยมีความโดดเด่นด้วยปัจจัยพืน้ฐานของประเทศและ
บรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ขง็แกร่ง ซึง่เป็นปัจจัยช่วยหนุนให้ผูล้งทนุเชือ่มัน่
และสนใจในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยมีเอกอัคราชฑูตประจ�า
ประเทศไทยจาก 13 ประเทศ เข้าร่วมรับฟังข้อมูล และมีบริษัทจด
ทะเบียนไทย (บจ.) ให้ข้อมูลกว่า 106 บริษัท โดยมีการประชุมทั้งรูป
แบบ one-on-one และ group presentation รวมทั้งสิ้น 2,112 ครั้ง

“งาน Thailand Focus 2019 ได้ฉายภาพนโยบายของภาครัฐที่จะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและความน่าสนใจของตลาดทุนจาก
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และ ASEAN EEC และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งโอกาสการค้าและการท่องเที่ยว
ที่เป็นจุดแข็งของไทย โดยข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิ.ย.62 มูลค่าการถือ
ครองหุน้ของผูล้งทนุต่างประเทศในตลาดหุน้ไทยปรบัตัวเพิม่ขึน้มาอยู่
ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 30% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวม
ทัง้ตลาด สะท้อนให้เหน็ว่าผูล้งทนุต่างชาติยังให้น�า้หนักต่อการลงทนุ
ในตลาดหุ้นไทยระยะยาว นอกจากน้ี ยังได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้
บริหาร บจ. ถึงศักภาพการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าความสามารถ
ของ บจ. ไทย ประกอบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจลงทุนให้แก่ประเทศไทยในสายตาผู้ลงทุน
ทั่วโลก” นายภากรกล่าว

ตลาดทุนไทยได้ช่วยพัฒนาการหาเงินทุนต่างๆ ให้กับบริษัทจด
ทะเบียนไทย โดยจุดเด่นของประเทศไทยคือ เศรษฐกิจด้านเกี่ยวกับ 

Welling Being ด้านเก่ียวกับการท่องเทีย่ว ด้านเก่ียวกับสุขภาพ ด้าน
เก่ียวกับอาหาร ด้านเก่ียวกับโรงแรมต่างๆ เรือ่งเก่ียวกับ Healthcare 
การเกษตร โลจิสติกส์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของประเทศทั้งหมด 
เพิ่มเตมิไปจาก Manufacturing ซึ่งในอนาคตจะต้องเสริมจดุต่อ โดย
เชื่อมจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศจะท�าอย่างไรได้บ้าง ซึ่งขณะ
น้ีการระดมทนุในประเทศไม่ใช่เฉพาะบรษัิทจดทะเบยีนไทยทีม่าระดม
ทนุเพือ่ใช้เงินในประเทศไทย แต่เป็นบรษัิทจดทะเบยีนไทยทีร่ะดมทนุ
เพือ่ไปใช้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ันลงทนุเพือ่ตัวเอง
และลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

“ปัจจุบันตลาดทุนเป็นจุดที่บริษัทขนาดเล็กๆ เริ่มมาหาแหล่งทุน 
ไม่ว่าจะสตาร์ตอัพ หรือเอสเอ็มอี ตรงน้ีคือส่ิงที่ตลาดทุนในอนาคต
จะสามารถช่วยท�าให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นจากเดิมได้ เพราะมีจุดเด่น
ใหม่ที่ตลาดทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก”

นายภากร กล่าวว่า ส�าหรับภาวะของตลาดหุ้นทั่วโลก เชื่อว่าใน
อนาคตความผันผวนจะไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ในทุกๆ วัน เพราะโลกปัจจุบันเชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสาร 
กฎระเบียบ เทคโนโลยี เพราะฉะน้ันความสามารถในการอยู่ได้จาก
การที่มีความเปล่ียนแปลงมากๆ จะเป็นจุดแข็งของตลาดทุนแต่ละ
ประเทศ ซึ่งข้อดีของตลาดทุนไทยคือ มีทั้งความลึกและความกว้าง 
โดยมีบรษัิทจดทะเบยีนกว่า 700 ราย และมคีวามหลากหลายในแต่ละ 
อุตสาหกรรม ย่ิงไปกว่าน้ันภาครัฐและฐานะทางการเงินก็แข็งแรง 
ขณะที่สภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯก็ดีขึ้นมาโดยตลอด และ 
มาจากกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายประเภท ซึ่งท�าให้ตลาดทุนไทยมี
ความต้านทานสูงกับความเปลี่ยนของโลกมากขึ้น

ทั้งนี้ งาน“Thailand Focus 2019: Embracing Opportunities 
- The Next Chapter” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ทีต่ลาดหลักทรพัย์ฯ ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงโอกาสการลงทนุให้แก่ผูล้งทนุ
สถาบันจากทั่วโลก 
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นายแมนพงศ์ เสนาณรงค ์รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจ�านวน 679 หลักทรัพย์ หรือคิด
เป็น 95.4% จากทั้งหมด 712 หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่ม 
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการ
ด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าส่งผลการด�าเนิน
งานงวดครึ่งแรกปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

พบว่า หลักทรัพย์ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 501 หลัก
ทรัพย์ คิดเป็น 73.8% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�าส่ง 
งบการเงินทั้งหมด

โดยผลการด�าเนินงานในงวดครึ่งแรกปี 2562 หลักทรัพย์
จดทะเบียนมียอดขายรวม 5,534,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5%  
ขณะที่ก�าไรจากการด�าเนินงาน (core operating profit) 
424,068 ล้านบาท ลดลง 21.5% และก�าไรสุทธิ 373,170  
ล้านบาท ลดลง 17.1% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน 

หุ้นไทยครึ่งปีแรก ก�าไรไม่สวย
เจอพิษสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
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โดยในไตรมาส 2/2562 มียอดขายรวม 2,781,374 ล้านบาท 
ลดลงเล็กน้อย 0.8% มกี�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 183,974 
ล้านบาท ลดลง 35.8% และก�าไรสุทธิ 164,713 ล้านบาท  
ลดลง 20.7% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

“ผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปีอ่อนตัวลงมาก 
เน่ืองจากในไตรมาสสองเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงติดตามข่าวสาร
เศรษฐกิจโลก และพิจารณาการลงทุนด้วยความระมัดระวัง” 
นายแมนพงศ์ กล่าว

ในด้านความสามารถการท�าก�าไรของหลักทรพัย์จดทะเบยีน
ไทยในช่วงครึ่งปีแรก มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (core 
operation profit margin) อยู่ที่ 7.7% ลดลงจาก 9.9% ใน
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราก�าไรสุทธิ (net profit 
margin) อยู่ที่ 6.7% เมื่อเทียบกับ 7.9% ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ผลกระทบน้ีท�าให้หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยมีความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น ส่งผลให้ ณ ส้ินไตรมาส 
2/2562 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการ
เงิน) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.36 เท่า จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
ที่ 1.26 เท่า ส�าหรับหมวดธุรกิจที่มีผลการด�าเนินงานเติบโต
และมีก�าไรสุทธเิพิม่ขึน้ คือ หมวดเงินทนุและหลักทรพัย์ และ 
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บรษัิทจดทะเบยีนใน mai จ�านวน 
155 บริษัท คิดเป็น 95% จากทั้งหมด 163 บริษัท (ไม่รวม
บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่
ปิดงบไม่ตรงงวดและบริษัทที่น�าส่งงบไม่ทันตามก�าหนด) น�า
ส่งผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ของปี 2562 สิ้นสุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 พบ บจ. ที่รายงานผลก�าไรสุทธิ
จ�านวน 108 บริษัท คิดเป็น 70% ของบริษัทที่น�าส่งผลการ
ด�าเนินงานทั้งหมด

ผลประกอบการ บจ. mai ครึง่ปีแรก มียอดขายรวม 92,117 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ต้นทนุ
รวม 73,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% ส่งผลให้อัตราก�าไร 
ขั้นต้นลดลงจาก 21.64% มาอยู่ที่ 20.59% ก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน (operating profit) อยู่ที่ 3,203 ล้านบาท ลดลง  
12.7% อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงจาก 4.10% มา 
ที่ 3.48% และก�าไรสุทธิรวม 3,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% 
ท�าให้อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.66% เป็น 4.05% 

“ภาพรวมผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรก บจ. mai มียอด
ขายและก�าไรสุทธเิพิม่ขึน้ แต่การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ 

ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริกา ท�าให้ บจ. 
ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถใน
การท�าก�าไร นอกจากนี้ในไตรมาส 2/2562 เริ่มเห็นการชะลอ
ตัวลงของผลการด�าเนินงาน โดย บจ. mai มียอดขายรวม
ในไตรมาส 2/2562 อยู่ที่ 45,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6%  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ต้นทุนขาย 36,222 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2.4% ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 21.86%  
มาอยู่ที ่20.53% ซึง่ บจ. หลายรายมีค่าใช้จ่ายทีสู่งขึน้จากการ 
ต้ังส�ารองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 
ท�าให้ก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงมาที ่1,126 ล้านบาท หรอื
ลดลง 44.3% ขณะเดียวกัน บจ. ในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิง
พิมพ์มีการบันทึกก�าไรจากการคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ท�าให้
ก�าไรสุทธิรวม บจ. ใน mai ไตรมาสสองอยู่ที่ 2,002 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 20.4% ขณะที่ฐานะทางการเงิน บจ. mai มี
สินทรัพย์รวม 263,973 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากส้ินปี 
2561 ขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรง 
โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี
ที่แล้วเล็กน้อย” นายประพันธ์กล่าว 

ส�าหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 
2562 ณ ส้ินเดือนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index)  
ปิดที่ 1,711.97 จุด ลดลง 1.1% จากสิ้นเดือนก่อน และเพิ่ม
ขึ้น 9.5% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ 
SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 64,050 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 23% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยผู้
ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 4  
ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิสูงสุดในอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
วางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับผล
บวกจากความเชื่อม่ันด้านเสถียรภาพทางการเมืองภายใน
ประเทศที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปรับ outlook เป็นบวกของ
บริษัทจัดอันดับ rating ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคง
ซื้อสุทธิอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ควรจับตามองความเส่ียง
จากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าที่เริ่มมี
สัญญาณของความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น ความขัดแย้งทางการ
ค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตลอดจนทิศทางการด�าเนิน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ 
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พิธีเปิดเปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมา 
ภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดท�าโครงการเสริมสร้างตลาด
ทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ 12 องค์กร
ในตลาดทุนไทย และมีการลงนามปฏิญญาความ 
ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนตลาดทุนไทยสู่ความย่ังยืน ณ 
ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 

ทั้งน้ีในงานดังกล่าว พลเอกไพบูลย์ คุ ้มฉายา 
องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ดร.อุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบ
นโยบายที่เก่ียวข้องกับบทบาทตลาดทุนไทย ความ
คาดหวังเก่ียวกับธรรมาภิบาลและความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย โดย คุณเก่งกล้า รกัเผ่า
พนัธุ ์นายกสมาคมฯ ร่วมลงนามในฐานะ หน่ึงในองค์กร
ที่ให้ความร่วมมือกับโครงการข้างต้น
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กิจกรรมอาสาพิทักษสิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งที่ 8/2562 @TMILL

สมาชิกชมรมอาสา
พิทักษ ์ สิทธิผู ้ ถื อหุ ้ น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าเย่ียมชม บรษัิท 
ท ีเอส ฟลาวมลิล์ จ�ากัด 
(มหาชน)-TMILL ณ 
อ� า เภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
โดย คุณสุรางค์รัตน์ จง

ประสพทรัพย์-รองผู้อ�านวยการฝ่ายโรงงาน และ
คุณแววตา กุลโชตธาดา-รองผู้อ�านวยการฝ่ายการ
เงินและบญัช-ีเลขานุการบรษัิท ให้การต้อนรบัคณะ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 9/2562 @TQM
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) – TQM 
ณ ส�านักงานใหญ่ ลาด
ปลาเค้า กรุงเทพฯ โดย 
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา 
ประธานกรรมการ และ 
ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ให้การต้อนรับคณะเม่ือ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 
2562
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 9/2562
“ทองค�า ดอลลาร์ ดัชนีแห่งเศรษฐกิจโลก?” 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา 
ครั้งที่ 9/2562 รับฟังบรรยายพิเศษโดย คุณสุนทรี 
เ กี ย ร ติ พ ง ษ ์
ถาวร - Chief 
O f  De r i v a -
tives Group, 
คุณป ิยะวัฒน ์ 
ปิยะวรรณะกูล  
-F i r s t  V i ce 
President และคุณภมร สุวรรณ
สาคร - Derivatives Analyst 
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
ในหัวข้อ “ทองค�า ดอลลาร์ ดัชนี
แห่งเศรษฐกิจโลก?” ณ ห้อง Co- 
Working Space ชั้น 15 อาคาร 
ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม กรงุเทพ 
มหานคร เมื่อวันอังคารที่  27 
สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 8/2562
“การสื่อสาร เชิงกลยุทธ์ ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน” 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้

ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เข้าร่วมกิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา 
ครัง้ที ่8/2562 บรรยายพเิศษโดย คุณ 
ยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์-Chief Execu-
tive Officer บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย 

จ�ากัด เป็นการแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “การสื่อสาร เชิง 
กลยุทธ์ ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน และผลิตภัณฑ์ทางการ 
เงิน” ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาด 
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) เม่ือวันองัคาร 
ที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2562

เปิดหลักสูตร TIIP - 20
TIIP รุ่นที่ 20 : นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ 

และนายบรรจง จิตต์แจ้ง ร่วมพิธีเปิดการ
เรียนหลักสูตรนักลงทุนผู ้ทรงคุณวุฒิ รุ ่นที่ 
20 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 
Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club 
อาคาร Sathorn City ถนนสาทรใต้

My Company 
ครั้งที่ 1/2562 - NEP
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย จัด

กิจกรรม My Company พาคณะผู้ถือหุ้น
เข้า พบผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังวิสัย
ทัศน์ ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ 
และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) - 
NEP ณ โรงงาน อ�าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี คุณสธน เสมอภาค 
กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
ให้การต้อนรับ

นอกจากน้ียังมีกิจกรรม CSR ร่วม
กับผู้ถือหุ ้น คือการมอบส่ิงของ และ 
เงินสนับสนุน ให้กับผู้สูงวัย ณ สถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง 
นครราชสีมา เมือ่วันที ่28 สิงหาคม 2562 
ที่ผ่านมา
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เรื่องของการลงทุน เป็นเรื่องที่ต้องมีความม่ันใจ มีความเชื่อม่ัน ว่าเมื่อตัดสินใจ
ลงทนุไปแล้ว ควรจะต้องบรรลุเป้าหมายการลงทนุตามทีต้ั่งใจไว้ เพราะไม่มีผูล้งทนุคนใด 
ที่จะตัดสินใจลงทุนบนความไม่เชื่อมั่น หรือไม่รู้อะไรเลย

แต่อย่างที่ทราบกันว่า มีค�าเตือนสติบรรดาผู้ลงทุนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาทุกครั้ง นั่นคือ 
การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง นั่นหมายความว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่ผู้ลงทุนทั้งหลายไม่ควรละเลย และจะต้องม�ามาพิจารณา น�ามาวิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนด้วยเสมอ

ในรอบเดือนที่ผ่านมา จึงพบว่าเม่ือผู้ลงทุนไม่มีความม่ันใจต่อทั้งเศรษฐกิจของ
ไทย และเศรษฐกิจโลก จึงมีผลให้ตลาดหุ้นไทยมีบรรยากาศการลงทุนที่ทรงๆ ตัว 
และค่อนไปในทางที่อ่อนไหว

ซึ่งแทบจะทุกค�าอธิบาย ถ้ากรณีปัจจัยภายในประเทศ ก็จะหยิบยกเรื่องการส่งออก
หดตัว ค่าเงินบาทแข็ง การเมืองยังไม่สามารถเดินหน้าได้จริง มาเป็นปัจจัยของความ 
ไม่เชื่อ ในขณะที่หากเป็นปัจจัยต่างประเทศ ก็จะหนีไม่พ้นการหยิบยกในเรื่องสงคราม 
การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก และประเทศอื่นๆ

ส่ิงทีน่่าคิดก็คือ ทัว่ทัง้โลกล้วนเชือ่ว่าสงครามการค้ารอบน้ียืดเย้ืออย่างแน่นอน เพราะ
ขณะน้ีก็ยืดเย้ือมากว่า 1 ปีแล้ว และมีโอกาสที่จะยืดเย้ือไปอย่างน้อยที่สุดก็ถึงกลาง 
ปีหน้า เพราะในปลายปีหน้าจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกิดขึ้น ซึ่งไม่รู้ว่า 
นโยบายเปิดสงครามการค้าผ่านก�าแพงภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ จะด�ารงอยู่ต่อไป
หรือไม่

การหาข้อมูล การศึกษาข้อมูลเพือ่น�ามาประกอบการตัดสินใจลงทนุจึงจ�าเป็นอย่างมาก 
ซึ่งวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยรายงาน “Foreign 
Holding 2019 : เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ปี  
2562” ที่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะจากข้อมูลพบว่า ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2562 
มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มข้ึนมา
อยู่ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.97 ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด

และเมื่อดูการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ เป็นรายหมวดธุรกิจ พบว่า มี
การถือครองหุ้นทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวดธนาคาร หมวดพลังงาน 
และสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่มีมูลค่าการถือ
ครองหุ้นรวมสูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมทั้งหมดของนักลงทุน
ต่างประเทศ 

ขณะที่พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และ สหรัฐอเมริกา เป็น
นักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเน่ืองจากป ี
ที่ผ่านมา ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ มอริเชียส ฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก 

เป็นส่ิงทีน่่าคิดไม่น้อยว่า โดยปัจจัยเส่ียงเดียวกัน นักลงทนุต่างชาติยังคงมคีวามเชือ่ม่ัน 
มากพอที่จะทยอยเก็บสะสมหุ้นไทย 

Last article

ปัจจัยเสี่ยง กับความเชื่อมั่น
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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