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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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การลงทุนมีความเส่ียง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจ
ลงทุน เป็นประโยคที่เชื่อว่านักลงทุนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ที่น่าสนใจก็คือ 
แม้ว่าจะเป็นประโยคที่มุ่งหวังสร้างการกระตุ้นเตือนใจให้รอบคอบและระมัดระวัง
ในการลงทุน

แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า ยังคงมีนักลงทุนจ�านวนไม่น้อยที่มองข้าม 
ค�าเตือนเหล่านี้

บ่อยครัง้ทีไ่ด้พบเหน็ หรอืรบัรู ้ไม่ว่าจะในโลกโซเชีย่ลออนไลน์รปูแบบต่างๆ หรอื
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กลับพบว่ายังมีนักลงทุนไม่น้อยที่มอง
ว่าประโยคดังกล่าวเป็นเหมือนข้ออ้างของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จะน�ามาใช้แก้ต่าง
ว่าก็เตือนแล้ว เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้น

เพราะยังมีนักลงทุนที่เชื่อค�าบอกเล่ามากกว่าค�าเตือน หรือเชื่อคนที่กล้าคุย 
กล้าโม้ จึงท�าให้มีผู้ที่อาศัยความกล้าในการที่จะพูดอะไรก็ได้ให้คนฟังเกิดความ 
เชือ่ถือ ซึง่ฉบบัทีแ่ล้วทิง้ค้างประเด็นเอาไว้ว่าเป็นไปได้จรงิหรอืกับการว่ิงรอกประชมุ 
ปีละเป็น 100 บริษัท เชื่อได้จริง ๆ หรือกับค�าพูดในท�านองนั้น 

ก็พบความจริงว่า ปกติการประชุมแต่ละปี จะเริ่มในราววันที่ 15 มีนาคม ไปจน 
ถึง 30 เมษายน เพราะบริษัทจะต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีภายในเวลา 
4 เดือน นับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ตาม พ.ร.บ.มหาชน ซึง่ใน
เดือนมีนาคมของทุกปี จะมีบริษัทจัดประชุมได้ทันราวๆ 14-15 บริษัท ส่วนที่เหลือ
จะจัดประชุมในเดือนเมษายน

แต่เน่ืองจากเมษายนเป็นเดือนที่มีวันหยุดมาก เพราะมีวันจักรี มีเทศกาล
สงกรานต์ รวมกับวันเสาร์อาทติย์แล้ว จะมวัีนท�าการจรงิๆ 18-20 วันเท่าน้ัน อย่าง
ในปีนี้ก็มีแค่ 18 วัน ซึ่งถ้าหากวิ่งรอก เอาแค่วันละ 3 บริษัท ซึ่งก็ยากแล้วส�าหรับ
การจราจรในปัจจุบนั จะเท่ากับว่าเมษายน ปีน้ีสามารถไปประชมุได้จรงิแค่ 54 บรษัิท 
บวกกับเดือนมีนาคมอีก 15 บริษัท อย่างเก่งก็ไปได้แค่ 69 บริษัทเท่านั้นเอง

ทีส่�าคัญในการไปเข้าร่วมประชมุจรงิๆ อยู่ฟัง รบัทราบข้อมูลและค�าชีแ้จง วันละ 
3 บรษัิทไม่ใช่เรือ่งง่าย ๆ  เลย ยกเว้นจะเป็นพวกทีแ่ค่ไปลงทะเบยีนเพือ่ผลประโยชน์ 
อื่น ๆ แล้วก็ไม่ได้เข้าประชุมจริง ๆ อย่างนั้นก็อาจจะวิ่งรอกได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย 
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะใช้กล่าวอ้างได้ว่า เข้าประชุมปีนึงเป็นร้อย ๆ บริษัท เพราะแค่
ลงทะเบียน รับของแล้วก็วิ่งรอก มันไม่ใช่การประชุม

ทีเ่ขยีนถึงเรือ่งน้ี ก็เพือ่ทีจ่ะบอกว่าการทีจ่ะลงทนุเป็นเรือ่งทีต้่องเชือ่วิจารณญาณ 
ของตนเอง มากกว่าที่จะฟังผู้อื่น เพราะเวลาน้ีคนที่กล้าโม้น้ัน ใช่ว่าจะไม่มีเสีย
เมื่อไหร่

ดังน้ันจะเชือ่อะไร ควรคิดในแง่ของเหตุผล และโอกาสความเป็นไปได้ให้มาก ๆ   
ไว้ก่อน จะช่วยป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดได้ดีขึ้น  

ประชุม AGM ปีหนึ่งเป็นร้อยบริษัท 
ท�ำได้จริงหรือ
โดย ภูวนำรถ ณ สงขลำ
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นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. เริ่มใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งลงโทษกับ
อดีตผู้จัดการกองทุนรวมฐานอาศัยข้อมูลภายใน โดยได้ลงโทษนายย่ิงอนันต์ วงศ์ศิริ
เดช ในความผิดฐานแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการท�าหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร (SSPF) ที่ซื้อหลักทรัพย์ SSPF โดยอาศัยข้อมูล
ภายใน ได้แก่ ส่งคืนผลก�าไรที่ได้รับจากการกระท�าผิดจ�านวน 1.38 ล้านบาท และช�าระ
ค่าปรับทางแพ่งจ�านวน 1.73 ล้านบาท นอกจากนี้ ก.ล.ต. สั่งห้ามไม่ให้ท�าหน้าที่เป็นผู้
จัดการกองทุนรวมหรือปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้ง
ผู้สนับสนุน 2 ราย คือ นางสาวกีรรัตน์ วิภูสุพรรณ์ และนางสาวศรัญญา เข็มทอง ได้
ช�าระค่าปรับทางแพ่งแล้ว เป็นเงินรายละ 333,333.33 บาท

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นครั้งแรกในการด�าเนินการทางกฎหมาย
กับผู้กระท�าผิด หลังจากที่กฎหมายหลักทรัพย์ฉบับที่ 5 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 12 
ธันวาคม 2559 โดยมาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นช่องทางการบังคับใช้กฎหมายอีก
ช่องทางหน่ึงนอกจากการด�าเนินการทางอาญา เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากน้ี คณะกรรมการพจิารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.มพ.) ซึง่ประกอบด้วย 
อัยการสูงสุดเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้
ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นกรรมการ เป็นผูพ้จิารณา
ว่าสมควรน�ามาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้หรือไม่ และการที่องค์ประกอบของ ค.ม.พ. 
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นอสิระจาก ก.ล.ต. จึงเชือ่มัน่ได้ว่าการพจิารณา
ของ ค.ม.พ. เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงิน
ค่าชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิดถือเป็นรายได้แผ่นดินที่ ก.ล.ต. จะ
น�าส่งกระทรวงการคลังต่อไป

ส�าหรับประเภทความผิดที่สามารถด�าเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 
ได้แก่ ความผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ปั่น
หุ้น ใช้ข้อมูลภายใน บอกกล่าวข้อมูลเท็จ หรือคาดการณ์เท็จ) การแสดงข้อความเท็จ
หรือปกปิดข้อความจริงในเอกสารที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน กรรมการหรือผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด การใช้หรือยอมให้ใช้บัญชีใน
การกระท�าความผิดในกลุ่ม การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

โดย มาตรการลงโทษทางแพ่งมี 5 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าปรับทางแพ่ง (2) การชดใช้
เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับไปจากการกระท�าความผิด (3) การห้ามเข้าซื้อขายหลัก
ทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (4) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบรษัิททีอ่อกหลักทรพัย์หรอืบรษิทัหลักทรพัย์ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด สูงสุดไม่เกิน 
10 ปี และ (5) การชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืนให้กับ ก.ล.ต. 

ก.ล.ต.ใช้มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง
มั่นใจพิจำรณำรอบคอบเป็นธรรม
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รายงานข่าวจากศนูย์ข้อมูลอสังหารมิทรพัย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยข้อมูลที่
อยู่อาศัยสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ไตรมาสแรกปี 2560 ในกรงุเทพฯ-ปรมิณฑล 5 จังหวัด (นนทบรุี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่ามีจ�านวนยูนิตที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน
ใหม่ทุกประเภทรวมกัน 18,626 ยูนิต ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจ�านวน 
41,170 ยูนิต

โดยแบ่งออกเป็นในเขตกรุงเทพฯ 7,888 ยูนิต ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 
และใน 5 จังหวัดปริมณฑลรวมกันจ�านวน 10,738 ยูนิต ลดลงร้อยละ 55 จากช่วงเดียวกันของปี 
2559 แบ่งเป็นหน่วยห้องชุด 5,295 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 28 ของหน่วยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่
ทั้งหมด) บ้านเดี่ยว 8,918 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 48) ทาวน์เฮ้าส์ 2,343 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 13) 
อาคารพาณิชย์พักอาศัย 1,543 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 8) และบ้านแฝด 527 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 3)

ส�าหรับพื้นที่ซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ประเภทแนวราบ 5 อันดับแรกในไตรมาส
แรก ปี 2560 ได้แก่ อ�าเภอล�าลูกกา (1,123 ยูนิต) อ�าเภอเมืองนครปฐม (966 ยูนิต) อ�าเภอบางพลี 
(949 ยูนิต) อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร (917 ยูนิต และอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ (612 ยูนิต) ส่วน
พื้นที่ซึ่งจดทะเบียนห้องชุดมากที่สุด 5 อันดับแรกในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อ�าเภอบางบัวทอง 
(900 ยูนิต) อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ (871 ยูนิต) เขตจตุจักร (518 ยูนิต) เขตคลองสาน (509 
ยูนิต) และเขตสาทร (509 ยูนิต)

ทัง้น้ี ในไตรมาสแรก ปี 2560 ไม่มีอาคารชดุเอือ้อาทรสร้างเสรจ็จดทะเบยีนใหม่ของการเคหะแห่ง
ชาติเลย และจ�านวนทีอ่ยู่อาศัยสร้างเสรจ็จดทะเบยีนประเภทโครงการอาคารชดุ มีจ�านวนลดลงสูงถึง
ร้อยละ 81 ในขณะที่โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบจ�านวนการจดทะเบียนลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในส่วนของข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2560 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 
จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่า มียอดโอนรวม 28,910 ยูนิต 
ลดลงร้อยละ 40 เม่ือเทยีบกับไตรมาสแรกปี 2559 ซึง่มจี�านวน 48,073 ยูนิต โดยยอดโอนกรรมสิทธิ์
ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาสแรกปี 2560 แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด จ�านวน 13,303 ยูนิต (คิด
เป็นร้อยละ 46 ของยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน) รองลงมาเป็นทาวน์เฮ้าส์ 
9,393 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 33) บ้านเดี่ยว 4,157 ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 14) อาคารพาณิชย์ 1,088 

ยูนิต (คิดเป็นร้อยละ 4) ที่เหลือ
เป็นบ้านแฝด 969 ยูนิต

ส� า ห รั บ  มู ล ค ่ า ย อด โ อน
กรรมสิทธ์ิของไตรมาสแรกปี 
2560 มีมูลค่ารวมกัน 78,771 ล้าน
บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2559 ร้อยละ 32 ซึ่งมีมูลค่า
การโอนกรรมสิทธิ์ 116,250 ล้าน
บาท 

เผยที่อยู่อำศัยจดทะเบียนใหม่ Q1/60
ทั้งยอดสร้ำงเสร็จและยอดโอน ลดลง
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โอนทรัพย์สินจัดตั้งบริษัท
เรื่องฮิตติดลม
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษำ สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ช่วงน้ีถ้าใครติดตามข่าวสาร จะพบข่าวหน่ึงตามหน้าหนังสือ 
พิมพ์ หรือส่งข้อความตามสื่อต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการโอน
ทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัท มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน ทั้งในแง่ดี
และแง่ไม่ดี วันนี้จึงจะขอคุยกันในเรื่องนี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูก
ต้องตามความเห็นผู้เขียน ก่อนที่จะตัดสินใจโอน หรือ ไม่โอน
ทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัท

จากการที่ กรมสรรพากร ได้มีประกาศ “พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐” และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร (ฉบับที่ ๔) เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๐) 
พ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่ประกาศยกเว้นภาระภาษีจากการทีบ่คุคลธรรมดา

โอนทรพัย์สินไปจัดต้ังบรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วนนิติบคุคล เป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังนิติบุคคลมากขึ้น ทั้งน้ีจะหมดเวลา
ภายในสิ้นปี 2560 นี้ 

การทีบ่คุคลธรรมดามคีวามจ�าเป็นต้องประกอบกิจการในรปู
แบบของนิติบุคคลน้ัน เพราะเดิมอัตราการหักเหมาค่าใช้จ่าย 
หักได้ถึง 60–85% แล้วแต่ประเภทธุรกิจ แต่ปัจจุบัน กรม
สรรพากรได้ประกาศลดอัตราการหักเหมาเหลือ 60% ส�าหรับ
รับเหมาก่อสร้าง ขายสินค้าหรือบริการทุกชนิด ดังนั้น เท่ากับ
บงัคับให้หกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ น่ันแปลว่า ต้องมกีารเก็บหลักฐาน 
เอกสารประกอบการจ่ายเงินเพื่อใช้หักรายได้ และเอกสารการ
จ่ายเงินนั้นก็ต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์กรมสรรพากรอีกด้วย 

อีกประการหนึ่ง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 35% 
ในขณะที่นิติบุคคลสูงสุด 20% 

มองคร่าว ๆ  เช่นน้ี การประกอบกิจการในนามนิติบคุคลน่าจะ 
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ได้ประโยชน์มากกว่า เพราะถึงแม้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถหักลดหย่อนต่าง ๆ ได้อีกหลังหักค่าใช้จ่าย แต่ค่าลด
หย่อนนั้นก็ไม่ได้มีจ�านวนมากมายแต่อย่างใด 

ส�าหรับนักธุรกิจที่ถือครองที่ดินอยู่ในนามบุคคลธรรมดา รอ
เวลาโอนขายให้นิติบุคคล ในราคาตลาด โดยที่บุคคลธรรมดา
ผู้โอนขายสามารถเสียภาษีจากราคาประเมินเท่าน้ัน เม่ือมีมติ 
ครม. เห็นชอบให้กรมสรรพากรเปลีย่นการคดิภาษีจากฐานราคา
ประเมิน เป็นราคาประเมินหรอืราคาตลาดแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า
เช่นเดียวกับนิติบุคคล ท�าให้บุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดินเพื่อ
ขายต้องคิดหนัก เมื่อมีกฎหมายยกเว้นภาษีการโอนทรัพย์สินไป
จัดต้ังบรษัิท ท�าให้ทกุคนรบีใช้สิทธปิระโยชน์ดังกล่าวอย่างไม่รรีอ 

น่ันคือ บคุคลธรรมดา โอนทีดิ่นในราคาตลาด เข้าบรษิทั ให้
เป็นทุนจดทะเบยีน ต่อมาเม่ือต้องการขายทีดิ่น ก็อาจจะขายหุน้ 
หรือ ขายที่ดินไปก็ได้ถ้าคนซื้อกลัวภาระหน้ีสินซ่อนอยู่ในบริษัท 
ถ้าหากราคาตลาดไม่เปลี่ยนแปลงมาก เสมือนขายเท่าทุน ไม่ว่า
ขายแบบไหน ก็ไม่มีก�าไรเสียภาษี แต่ถ้าหากราคาตลาดพุ่งแรง 
ผลต่างก็จะเป็นก�าไรน�าไปเสียภาษีเงินได้ตามปกติ หากไม่ขาย น�า
ไปพฒันา ต้นทนุทีมี่อยู่ก็สามารถไปหกัเป็นต้นทนุในการพฒันาได้ 

อย่างไรก็ตาม การโอนที่ดินจัดต้ังบริษัท ต้องระวังในเรื่อง
ราคาตลาด ควรเป็นราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมจริง ๆ หากไป

ตั้งราคาตลาดสูง ๆ เพื่อไปเป็นต้นทุนในบริษัทใหม่นั้น ตอนโอน 
คงไม่มีปัญหา แต่ตอนขาย หรือน�าไปเป็นต้นทุนพัฒนา ก็จะมี
ปัญหาได้ เน่ืองจากกรมสรรพากรมีกฎกติกาว่า การซือ้ทรพัย์สิน 
หากราคาเกินสมควร ส่วนเกินถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม แฮปปี ้
วันนี้ อาจซี้ในวันหน้าได้ค่ะ 

นอกจากนี้อนาคตจะต้องเสียภาษีทรัพย์สิน ซึ่งคิดจากมูลค่า
ทรัพย์สิน อาจต้องเสียในราคาต้นทุนที่ลงบัญชีไว้หรือไม่ หาก
ราคาประเมินต�่ากว่า คงต้องรอกฎหมายประกาศใช้ จะได้ข้อ
เท็จจริงเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การที่จะโอนทรัพย์สิน ที่ดิน ไปจัดตั้งบริษัทนั้น แต่ละ
คนต้องคิดวางแผน อนาคตจะท�าอะไร เพราะไม่ใช่เพียงการน�า
ไปเป็นทรพัย์สินเพือ่ประกอบธรุกิจ ยังต้องค�านึงถึงภาษีทรพัย์สิน
ที่จะตามมา หรือถ้าหากเป็นทรัพย์สินที่จะต้องเป็นมรดกใน
อนาคต ก็อาจจะต้องจัดสรรด้วยวิธีการแบ่งให้ด้วยการจัดต้ัง
บริษัทรองรับการโอนหุ้นให้ลูก ๆ ต่อไป เพื่อลดภาระภาษีมรดก 
ภาษียกให้ เป็นต้น 

ทั้งน้ีแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคน ซึ่งอาจจะได้สิทธิ
ประโยชน์ไม่เหมือนกันก็ได้ แต่อย่าคิดนานนัก เพราะการโอน
ทรัพย์สินไปจัดตั้งบริษัทมีเวลาสิ้นสุดสิ้นปี 2560 นี้เท่านั้น 

31 พฤษภาคม 2560
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นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้
ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขา 
นุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. 
ครั้งที่ 3 ของปี 2560 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า กนง. มีมติ
เอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% 

ซึ่งเป็นการคงดอกเบี้ยนโยบายติดต่อกัน 2 ปี นับต้ังแต่การลด
ดอกเบี้ยนโยบายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

โดยให้เหตุผลว่านโยบายการเงินควรผ่อนปรนต่อไป แม้ว่าการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะชัดเจนขึ้น แต่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
จากด้านต่างประเทศอยู่ และ ธปท. พร้อมจะใช้เครื่องมือเชิง
นโยบายทีม่อียู่เพือ่สนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 
ควบคู่กับการรกัษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ คณะกรรมการฯ 
จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจน
ขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวต่อเน่ืองตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจคู่ค้า ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้างตาม 
รายได้เกษตรกรและความเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่มีทิศทางดีขึ้น 
และการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ตามที่ประเมินไว้ และการใช้
จ่ายของภาครฐัยังคงเป็นแรงขบัเคล่ือนส�าคัญของเศรษฐกิจอย่าง 
ต่อเน่ือง ขณะทีก่ารลงทนุภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ  

ในด้านของ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีทศิทางทยอยปรบัสูงขึน้ในช่วง

ครึ่งหลังของปี และการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะปานกลางของ
สาธารณชนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อ 1-4% ต่อปี และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีทิศทาง
ทยอยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลังของปี โดยที่ภาวะการเงินโดยรวม
อยู่ในระดับผ่อนคลายและเอือ้ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพ
คล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
อยู่ในระดับต�่า ภาคธุรกิจยังสามารถระดมทุนได้เพิ่มขึ้นทั้งจากสิน
เชื่อสถาบันการเงินและตลาดทุน 

ส่วนค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาเคล่ือนไหวสอดคล้องกับสกุล
เงินในภูมิภาค คณะกรรมการฯ เห็นว่าระบบการเงินโดยรวมมี
เสถียรภาพ สามารถรับมือกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
การเงินทัง้ในและต่างประเทศได้ดีแต่ยังต้องติดตามความเส่ียงใน 
บางจุด อาทิ ความสามารถในการช�าระหน้ีของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งส่วนหน่ึงสะท้อนปัญหาเรื่องความ
สามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากพฤติกรรม
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตรา
ดอกเบีย้ทีต่่่ามาเป็นเวลานาน ซึง่อาจน่าไปสู่การประเมนิความเส่ียง
ของตลาดที่ต่่ากว่าที่ควร (underpricing of risks)

“มองไปข้างหน้า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ชัดเจนมากขึ้น แม้ว่ายังต้องเผชิญ

ความไม่แน่นอนจากปัจจัยด้านต่างประเทศ ขณะที่แรงกดดัน
เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่่า

คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่านโยบายการเงินควรอยู่ในระดับ
ผ่อนปรนต่อไป และพร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่ เพื่อ

กนง.คงอัตรำดอกเบี้ยนโนบำย
ภำคธุรกิจมองยืนระยะถึงสิ้นปี
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สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการ
รักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ”

นายจาตรุงค์กล่าวถงึการลงทนุของเอกชนทีย่งัหดตวัว่า กนง. 
ยังจับตามองอยู่และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แม้ว่าใน
ไตรมาสแรกของปี 2560 จะเป็นผลมาจากการหดตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเป็นหลัก แต่ในภาพรวมยัง
ถือว่าโตต�า่และไม่ทัว่ถึงกว่าช่วงหลายปีก่อนหน้าน้ีทีก่ารลงทนุของ
เอกชนเติบโตในระดับมากกว่า 10% ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยเชิง
โครงสร้างทีก่ารลงทนุของไทยจะเน้นไปยังอตุสาหกรรมเดิมทีอ่าจ
จะมีก�าลังการผลิตเหลืออยู่และไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้มากนัก 
อกีปัจจัยหน่ึงอาจจะเกิดจากมกีารลงทนุในสินทรพัย์ทีจั่บต้องไม่ได้ 
(Intangible Assets) เช่น สิทธบิตัร การลงทนุเพิม่ทกัษะแรงงาน 
ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รวมอยู่ในการค�านวณจีดีพี โดยส่วนนี้ ธปท. 
ก�าลังศึกษาว่าโครงสร้างการลงทุนของไทยมีการเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน กนง. ยังแสดงความกังวลต่อความสามารถใน
การช�าระหนี้ของธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะส่วนที่มีปัญหาความ
สามารถในการแข่งขันหรือไม่มีแผนธุรกิจที่ดี อาจจะต้องใช้เวลา
ฟื้นตัวมากกว่าปกติ ขณะที่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีความสามารถคาด
ว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น เป็น
ไปตามวัฏจักรของการช�าระหน้ีที่จะดีขึ้นตามหลังภาวะเศรษฐกิจ
ประมาณ 2 ไตรมาส

นายจาตุรงค์ กล่าวด้วยว่า ภาวะการเงินยังไทยยังอยู่ในระดับที ่
ผ่อนคลายและเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องใน
ระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง ภาคธุรกิจยังสามารถระดมทุนได้
เพิ่มขึ้นทั้งจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เติบโตได้ 2.8% ใน
ไตรมาสแรกของปี 2560 และหากรวมตลาดทุนจะเติบโตได้ถึง 
4.8% ทั้งน้ี ในแง่ของเสถียรภาพการเงินที่อาจจะมีความเส่ียง
ในบางจุด เช่น การช�าระหน้ีของธุรกิจเอสเอ็มอีที่แย่ลง หรือ
พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) 
ในภาวะที่ดอกเบี้ยนโยบายต�่ามาเป็นเวลานานและน�าไปสู่การ
ประเมินความเสี่ยงของตลาดการเงินที่ต�่ากว่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ตามแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้อง
ระมัดระวังปัจจัยเส่ียงจากต่างประเทศโดยต้องระมัดระวังและ
จับตาดูผลของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจีน และปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาการเมืองและภาวะ
การเงินในยุโรปทีก่่อนหน้าน้ี กนง. มคีวามกังวล ปัจจุบนั กนง. ได้ 
ลดความกังวลลงไป หลังจากเหตุการณ์ต่างๆ เริ่มมีความชัดเจน
มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าความเส่ียงจากต่าง
ประเทศลดลงหรอืเพิม่ขึน้ในภาพรวม เน่ืองจากสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา บางอนัสูงข้ึน เช่น ประเด็นภูมิรฐัศาสตร์ 
บางอันต�่าลลง เช่น การเมืองและภาวะการเงินของยุโรป สิ่งที่ 
กนง. ปฏิบติัคือติดตามการเปล่ียนแปลงเป็นจุด ๆ  ก่อนจะประเมิน
ผลกระทบในภาพรวมว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพียงใด

ส่วนการปรับลดระดับเครดิตเรทต้ิงของประเทศจีนของมูดีส์ 

บริษัทจัดอันดับเครดิตเรทต้ิงของประเทศต่างๆ จาก A1 เป็น 
Aa3 และลดการคาดการณ์ (Outlook) จากมีเสถียรภาพ (Stable) 
เป็นด้านลบ (Negative) เนื่องจากกังวลถึงระดับหนี้สาธารณะที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการชะตัวของเศรษฐกิจ นายจาตุรงค์กล่าว
ว่า ธปท. ได้ประเมินการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนไว้แล้วใน
สมมติฐาน โดยในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะเติบโต 6.5% ก่อนจะ
ชะลอตัวลดเป็น 6.2% ในปีถัดไป

การที ่กนง. มมีติให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่1.50% กล่าว
ได้ว่าเป็นไปตามทีต่ลาดคาดการณ์ไว้  และนับเป็นการลงมติอย่าง
เป็นเอกฉันท์ครั้งที่ 16 ติดต่อกัน

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
หรอืสภาพฒัน์ กล่าวถึงการลงทนุของ
ภาคเอกชนว่า การลงทุนของเอกชน
ยังคงหดตัวที่ -1.1% โดยการลงทุน
ในส่ิงก่อสร้างลดลง 4.5% ขณะทีก่าร
ลงทุนในเครื่องจักรลดลง 0.3% โดย
เป็นผลจากอัตราก�าลังการผลิตของ
เอกชนยังอยู่ในระดับต�่าที่ 63% รวม
ไปถึงการจ้างงานและจ�านวนชั่วโมง

การท�างานที่ถูกปรับลดลงไปก่อนหน้าน้ี ในช่วงการเศรษฐกิจ
และการส่งออกของไทยยังไม่ฟื้นตัวมาก ซึ่งส่วนน้ีต้องใช้เวลา
สักระยะหนึ่งให้เอกชนเริ่มเพิ่มก�าลังการผลิต จ�านวนชั่วโมงการ
ท�างาน และการจ้างงาน

“การลงทนุของเอกชนมีความสัมพนัธ์กับการส่งออกค่อนข้าง
มาก ถ้าการส่งออกฟ้ืนตัวจะสามารถดึงการลงทนุของเอกชนเพิม่
ขึน้ด้วย แต่ทียั่งหดตัวและล่าช้าอยู่บ้าง ส่วนหน่ึงเพราะก�าลังการ
ผลิตที่เหลือ คิดว่าถ้าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 70% การลงทุนน่าจะ
เพิ่มขึ้นได้ช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางเทคนิคใน
ทางการจัดท�าบัญชีประชาชาติ ที่ไตรมาสแรกของปี 2559 มี
มาตรการต�าบลละ 5 ล้านบาท ส่วนหน่ึงจะถูกดึงออกมาลงไว้
ในการลงทุนของเอกชน ท�าให้ปีที่ผ่านมาการลงทุนเติบโตไป
ถึง 2.4% มีฐานที่สูงกว่าปกติ หากหักตัวน้ันออกไปการลงทุน
ของไตรมาสแรกจะหดตัวเพียง 0.1% เท่านั้น หรือจะเป็นเรื่อง
การออกไปลงทุนนอกประเทศของเอกชนไทย ซึ่งไม่ถูกรวมอยู่
ในจีดีพีแต่อยู่ในจีเอ็นพี ซึ่งจะออกช่วงสิ้นปี หรือการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจที่เป็นเอกชน ประเด็นเหล่าน้ีอาจจะต้องไปดูในราย
ละเอียดอีกที” ดร.ปรเมธีกล่าว

หลังจากมติของ กนง.ในครัง้น้ี ท�าให้ภาคธรุกิจเอกชนส่วนใหญ่
พากันคาดว่า ทาง กนง.น่าจะคงดอกเบี้ยยาวตลอดปี 2017 เพื่อ
สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในปีนี้  และ
ดอกเบีย้มแีนวโน้มขยับขึน้ในช่วงกลางปีหน้า ตามแนวโน้มอตัรา
ดอกเบี้ยโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

ทัง้น้ี กนง. มีก�าหนดการประชมุรอบถัดไปในวันที ่5 กรกฎาคม 
2560 
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GDP ไตรมำส 1/2560 ขยำยตัว 3.3%
ผลจำกรำคำพืชเกษตรและกำรส่งออก

นายปรเมธี วิมลศริ ิเลขาธกิารส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า 
จีดีพี ไตรมาส 1/2560 ขยายตัวได้ 3.3% และขยายตัวใน
อัตราเร่งขึ้นจากไตรมาส 4/2559 ที่ขยายตัว 3% สาเหตุ
จากสาขาเกษตรกรรม สูงถึง 7.7% เป็นการขยายตัวสูงสุด
รอบ 20 ไตรมาส นับจากไตรมาส 2/2555 ผลจากปัญหา
ภัยแล้งหมดลง ผลผลิตพืชเศรษฐกิจขยายตัว ส่งผลให้
ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองเป็นไตรมาส
ที่สาม ที่ระดับ 20.1% 

ขณะทีก่ารส่งออกสินค้าเพิม่ขึน้ 6.6% สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส จากการปรบัตัวดีขึน้ 
ของราคาสินค้าในตลาดโลก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัว 5.3% จากการ 
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4.7% การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ขยายตัว 3.2 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน
ที่ขยายตัว 2.5% จากการใช้จ่ายบริโภคสินค้าคงทนและรายจ่ายภาคบริการ รวมทั้งการ
ปรบัตัวดีขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตร สอดคล้องกับปรมิาณจ�าหน่ายรถยนต์น่ังเพิม่ขึน้ 
38.8% รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้น 4.4% และดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและ
ภัตตาคาร เพิ่มขึ้น 7.1% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อยู่ที่ระดับ 64.2% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 61.9 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 
7 ไตรมาส

ส�าหรบัการลงทนุรวม ขยายตัว 1.7% โดยการลงทนุภาครฐั ขยายตัว 9.7% ผลมาจาก
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัว 17% ส่วนการลงทุนภาครัฐ ขยายตัว 5.3% ลดลง
จากไตรมาสก่อนทีร่ะดับ 6.8% ขณะทีก่ารลงทนุภาคเอกชน ติดลบ 1.1% โดยการลงทนุ
ในส่ิงก่อสร้าง ติดลบ 4.5% และการลงทนุในเครือ่งมือเครือ่งจักร ติดลบ 0.3 สอดคล้อง
กับอัตราการใช้ก�าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ระดับต�่า ประมาณ 62.57% ท�าให้
ยังมีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเหลืออยู่จึงไม่เกิดการลงทุนเพิ่ม

นายปรเมธ ีกล่าวว่า จากสัญญาณเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปรบัตัวได้ดีต่อเน่ือง ท�าให้ 
สศช.ได้ปรบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยทัง้ปี 2560 ใหม่ จากกรอบเดิม 3-4% เป็น 3.3-3.8% 
โดยมีค่ากลาง 3.5% ปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกฟ้ืนตัว การลงทนุภาครฐัขยายตัวสูง 
การผลิตภาคการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน การท่องเที่ยวขยายตัวดี และ
ตลาดรถยนต์ในประเทศขยายตัว แต่ต้องติดตามความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน และอัตราแลกเปลี่ยน การด�าเนินมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ 
และราคาน�้ามันในตลาดโลก

“ไตรมาส 2 น่าจะขยายตัว 3.6% เป็นงานท้าทายของ สศช. ขณะที่ไตรมาส 3 และ 4  
เชือ่ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้สูงขึน้ เหน็ได้จากสัญญาณการขยายตัวดีขึน้ จากการลงทนุ
ภาคเอกชน การส่งออกยังอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง” 
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ยืนยันเสนอต่ออำยุ VAT 7%
ข้อเสนอ สนช. เป็นแค่เรื่องเก่ำ

นายสมชัย สัจจพงษ ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงข้อเสนอสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ให้ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 1% จากขณะนี้เก็บอยู่ 7% เป็น 8% ว่า เรื่อง
นี้เป็นข้อเสนอเดิมๆ ที่เคยเสนอกันมา กระทรวงการคลังไม่มีแผนปรับขึ้น VAT ในเวลานี้ 
เพราะภาวะเศรษฐกิจยังไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงก�าลังฟื้นตัว หากปรับขึ้น VAT จะ
ท�าให้เศรษฐกิจที่ก�าลังฟื้นสะดุดลงได้ ส่วนเหตุผลปรับขึ้นเพื่อหารายได้นั้นมองว่าไม่จ�าเป็น 
เพราะการน�าอเีพย์เมนต์มาใช้ หากใช้เต็มรปูแบบจะท�าให้มีรายได้เพิม่ 1 แสนล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเสนอต่ออายุ VAT 7% ไปอีก 1-2 ปี หากไม่เสนอต่ออายุ VAT 
0tมีผลท�าให้ VAT ไปอยู่ที่ 10% ทันที โดยอายุ VAT 7% มีก�าหนดถึง 30 กันยายน 2560 
โดยจะมีการน�าเสนอ ครม.ให้พิจารณา

นายสมชัย กล่าวว่า ส่วนข้อเสนอ สนช. เรื่องการเก็บภาษีลาภลอยนั้น กระทรวงการ
คลังก�าลังร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น ที่ดินตามแนว
รถไฟฟ้า มอเตอร์เวย์ หากมีการขายต้องถูกเก็บภาษี เพราะทีดิ่นดังกล่าวมรีาคาแพงขึน้จาก
การลงทุนของรัฐ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในเรื่องอัตราได้ เนื่องจากยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณา

ส�าหรับข้อเสนอ สนช. ในเรื่องภาษีนิติบุคคล ที่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลราย
เดียวกันที่ประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ หลายแห่ง จะต้องท�าการแยกบัญชีรายได้และราย
จ่ายของสาขาแต่ละแหง่ออกจากกนั เพื่อเสยีภาษใีนเขตพื้นทีท่ี่สาขาตัง้อยูโ่ดยตรงนัน้ นาย
สมชยั กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้รบัข้อเสนอมาพจิารณา โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการปฏิรปู
ประมวลรัษฎากรทั้งฉบับใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายของกรมสรรพากร ซึ่งจะน�าข้อเสนอแนะของ 
สนช. ในเรื่องต่าง ๆ มาพิจารณาด้วย

นายสมคิด จาตศุรพีทัิกษ์ รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวถึงข้อเสนอให้ปรบัขึน้ VAT เป็น 8% 
ว่า ข้อเสนอนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ต้องตื่นเต้น เป็นเรื่องเก่าที่เคยคิด เคยศึกษา และเคยเสนอ
มานาน แต่จะขึ้นหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับเวลา และต้องดูให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
ซึ่งทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องหารือกันว่าเหมาะสม
หรือยังที่จะปรับขึ้น VAT

นายสมคิด กล่าวว่า ใครๆก็รู้ว่าขึ้น VAT 1% เป็นเงินเท่าใด คิดน่ะคิดได้ แต่การปรับขึ้น 
ต้องดูสภาวะเศรษฐกิจด้วย จะขึ้นเม่ือไหร่คงบอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องนโยบาย และการ

ตัดสินใจใด ๆ ต้องดูจังหวะเวลา เหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นที่
ก�าลังไปได้ดีเมื่อ 2 ปีก่อน แต่พอปรับขึ้น VAT 

ก็ท�าให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นสะดุดลง ดังนั้น ใน
ตอนน้ีเรื่องส�าคัญต้องท�าให้เศรษฐกิจ
แข็งแรงขึ้น

นายอภศิกัด์ิ ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 
เสนอให้มีการต่ออายุ VAT 7% ออก

ไป 1 ปีแล้ว ซึ่งก็จะน�าเข้าหารือในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

12 e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤษภาคม 2560

สถำบันวิทยำกำรผู้ลงทุนไทย
1.หลักสูตรนักลงทนุผู้ทรงคุณวุฒ ิ- TIIP-

Open House : นางวชริา ณ ระนอง, นางรมัภา 
ร่มโพธิ์, นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง, 
นางสาวสิริพร สงบธรรม และ นายบรรจง 
จิตต์แจ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม Open House TIIP โดยมี คุณ
ฟองสนาน จามรจันทร์ เป็นผูบ้รรยายในหวัข้อ 
“ดวงเมือง...ขยับแผ่นดิน” เม่ือวันพุธที่ 3 
พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้
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TIIP – รุน่ที ่14 : นางวชริา ณ ระนอง, 
นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นางพรรณี  
วรวุฒิจงสถิต และ นางสาวสิริพร 
สงบธรรม ร่วมงาน เปิดการเรียน
หลักสูตรนักลงทนุผูท้รงคุณวุฒ ิรุน่ที่ 
14 ในวันเสาร์ที ่27 พฤษภาคม 2560 
ณ บางกอกคลับ ชัน้ 28 อาคารสาทร
ซิตี้ ณ 26 พฤษภาคม 2560
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Boardroom Success

ครั้งแรกกบัหลักสูตรสาํหรบักรรมการ เจาของกิจการ และ
ผูประกอบการที่ตองการตอยอดธุรกิจจากแหลงเงินทุนทาง
เลือกตางๆ โดยเรยีนรูกลไกท่ีเก่ียวกับกระบวนการการจดัหา
เงนิทุนเพือ่ใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกบักลยทุธ และตอบ
โจทยการสรางความยัง่ยืนดานการเงนิในแตละชวงการเตบิโต
ของกิจการ ตลอดจนแงมุมท่ีเก่ียวกับการสรางความมั่นคง
ใหกับกิจการดวยการลงทุน

Corporate Capital Management

Financing the Privately Held
Company

Course Outline

Financing the Publicly Held
Company

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่  0 2955 1155
-  คุณธัญญพร     Ext. 406

 E-mail: ext-enroll@thai-iod.com

Thai Institute of Directors : www.thai-iod.com

Preserving Family Wealth &  
Enhancing Company Value 
through Investment

Financing & Investment
through

Expanding Your Growth Opportunities
with the Right Financial Strategies

วันท่ี 28 - 29  มิถุนายน 2560  เวลา 8.30 - 17.00 น.BFI 1/2017:

New

Program
Training

-  คุณภัทราภรณ  Ext. 216

Capital Raising: Legal and Tax Issues
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สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจยังคงเป็นตัวแปรที่ภาคเอกชนให้ความส�าคัญอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือเทศกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีได้ส้ินสุดลง ผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน คือ
ปัจจัยหลักที่นักลงทุนล้วนให้ความส�าคัญ

แน่นอนว่าผลประกอบการทีอ่อกมาดี ย่อมหมายถึงโอกาสทีนั่กลงทนุจะได้รบัเงินปันผล
ในอตัราผลตอบแทนทีดี่ ทีเ่หมาะสมคุ้มค่ากับการลงทนุ ซึง่การทีผ่ลประกอบการของบรษัิท
จดทะเบียนจะออกมาดีได้ ปัจจัยในเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจย่อมถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

และที่ส�าคัญไม่ด้อยไปกว่ากัน ก็คือ การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Stakeholders) ได้รับผลประโยชน์ที่ดี 

ซึ่งก็แน่นอนว่าการค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนพึงได้รับ หนีไม่พ้นที่จะต้องเป็น
หน้าทีส่�าคัญของคณะกรรมการบรษัิท โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการอิสระ ซึง่มบีทบาท
ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ ทีจ่ะต้องดูแลให้ความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมกับทกุ ๆ
ฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

ทั้งนี้เพราะในหลาย ๆ กรณีที่เกิดขึ้นกับแวดวงบริษัทจดทะเบียนของไทย ไม่ว่าในอดีต
ที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันที่มีปัญหากันอยู่นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากความขัดแย้งของ
คณะกรรมการ ความขัดแย้งกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารบริษัท ที่ไม่
สามารถจะยุติความขัดแย้งลงได้อย่างที่ควรจะเป็น จนกลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้
ถือหุ้นรายบุคคลทั่วไปที่เข้าไปลงทุน และบรรดาพนักงานของบริษัท

ดังนั้นในกรณีเช่นนี้แม้ว่ากรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะต้องทํา
หน้าทีอ่ย่างหนักเป็นพเิศษกว่าปกต ิกรณีทีเ่กิดปัญหาทีจ่ะต้องแก้ไข ซ่ึงก็ขอให้กาํลังใจ 
กับบรรดากรรมการอิสระทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับ 
ทุกฝ่าย

ก็คงต้องขอบอกว่า ปัญหาทุกปัญหาสามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้เสมอ หากว่า
ทุก ๆ ฝ่ายที่ก�าลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้น ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก นึกถึง
อนาคตของกิจการทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัของนักลงทนุ หากว่ายึดมัน่ในการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ 

ขณะเดียวกันในบรรยากาศของความขัดแย้งที่ด�ารงอยู่ นักลงทุนท้ังหลายก็จะต้อง
ให้ความสําคัญกับสิทธิหน้าท่ีในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนประคับประคองสถานการณ์ให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในที่สุด

สุดท้ายขอฝากไว้ว่า ถ้าทุก ๆ ฝ่ายร่วมมือกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ปัญหา
ต่าง ๆ ก็จะสามารถแก้ไขได้ในที่สุด 

ปัญหำที่เกิดกับบริษัท ทุกฝ่ำยต้องช่วยกันแก้ไข
โดย : วชิรำ ณ ระนอง
      นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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