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Crypto currency
High Risk High Return
คิดจะลงทุน ยิ่งต้องเข้าใจ
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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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การตื่นลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะสกุลบิทคอยน ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ จับต้องไม่ได้เหมือนธนบัตรทั่วไป แต่แพร่หลายในโลกออนไลน์
อย่างมาก ยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นสิ่งที่น่าคิดไม่น้อยส�าหรับนักลงทุนไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใครที่คิดจะเข้าไปลงทุน ควรที่จะต้องศึกษาทําความ
เข้าใจโดยละเอียด

ไม่ใช่เพราะว่า บางประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยไม่มีกฎหมายรองรับ แต่เป็น
เพราะรายละเอียดของสกุลเงินดิจิทัลนั้น มีความลึกลับไม่น้อยเลย

สกุลเงินดิจิทัล หรือ Crypto Currency เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ. ศ. 2552 หรือ
ปี 2009 โดย Satoshi Nakamoto ซึ่งชื่อนี้ก็เป็นแค่นามแฝง และจนถึงทุกวันนี ้
ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า ซาโตชิ นากาโมโตะ คือใคร รวมถึงผ่านมา 8 ปีแล้ว ก็ยังไม่เคยมี
คนเห็นตัวตนที่แท้จริงของ ซาโตชิ นากาโมโตะ เลยแม้สักครั้งเดียว

แต่เชื่อกันว่า น่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะหลังจากที่บิทคอยน์ประสบ
ความส�าเรจ็ก็ได้มนัีกพฒันาซอฟต์แวร์ พากันสร้างสกุลเงินต่าง ๆ  ตามมาอกีมากมาย 
จนทุกวันนี้สกุลเงินดิจิตอลมีมากกว่า 100 สกุลเงินแล้ว

ส่ิงที่น่ากลัวของกระแสความนิยมบิทคอยน์ ก็คือเมื่อ 8 ปีก่อน มูลค่าเริ่มต้น
จากไม่ถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิทคอยน์ แต่พอพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8,000-10,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบิทคอยน์ เพราะผลตอบแทนที่สูงมาก ท�าให้กระแสการลงทุนก็
ทะลักขึ้นมาทันที และราคาบิทคอยน์ยิ่งพุ่งสูงมากขึ้น

โดยส่วนตัวมองว่า สกุลเงินดิจิทัล บิทคอยน์ หรือสกุลอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกสร้าง
ขึน้มาน้ี อยู่บนพืน้ฐานของการใช้จิตวิทยาหมู่ในสังคมออนไลน์ บวกกับความต้องการ
ผลก�าไรของผูล้งทนุ โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในเรือ่งดีมานด์ ซพัพลาย เป็นตัวช่วย

คนที่ต้องการบิทคอยน์ มีทางเลือกแค่ 2 วิธี คือ 1. นําเงินจริงๆ คือ ดอลลาร์ 
ยูโร เยน หรือเงินบาท มาลงทุนซื้อบิทคอยน์จากการเทรดออนไลน ์กับ 2. ลงทุน
ขุดบทิคอยน์ โดยใช้คอมพวิเตอร์ทีเ่รว็ทีสุ่ดมาแข่งประมวลถอดรหสัในโลกบทิคอยน์ 
ผู้ชนะจะได้รับบิทคอยน์เป็นรางวัล 

แถมบทิคอยน์ ยังใช้หลักดีมานด์จ�ากัดมากระตุ้นเร่งเร้าความต้องการ โดยระบวุ่า 
ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญ และถูกขุดออกมาแล้วกว่า 16-17 ล้าน
เหรียญ ท�าให้คนย่ิงต้องการเหรียญที่เหลืออยู่มากย่ิงขึ้น โดยที่ไม่มีใครการันตีได้
ว่า จริงๆ แล้วบิทคอยน์มี 21 ล้านเหรียญเท่าน้ันจริงหรือไม่ เพราะอย่างรู้กันว่า 
เงินดิจิทัลไม่มีใครควบคุม ไม่มีธนาคารกลางประเทศใดดูแล

และอกีอย่างทีค่วรต้องรูก็้คือ การเปิดบญัชบีทิคอยน์ไม่จําเป็นต้องแสดงตัวตน 
ไม่รูว่้าใครเป็นใคร ภายใต้เหตุผลทีว่่าเพือ่ความเป็นสกุลเงินอสิระ ทีไ่ม่มกีารควบคุม

มาถึงวันนี้ คงไม่มีใครกล้าตัดสินใจแทนใครได้ ว่าจะลงทุนในบิทคอยน์ดีหรือไม่ 
แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ การลงทุนในบิทคอยน์มีความเสี่ยงสูงมาก จึงควรจะต้อง
ศึกษาให้รอบด้าน ฟังทั้งข้อมูลเชิงบวกและลบ เพราะหากเสียหายขึ้นมา 

ผู้ลงทุนต้องรับความเสียหายเองทั้งหมด 

ระวังขาลงบิทคอยน์
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สรปุข้อมลูสถิติหุน้ไทยในปี 2560 พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) ปิดที่ระดับ 1,753.71 จุด เพิ่มขึ้น 210.77 จุด จากสิ้นปี 2599 ที่ระดับ 1,542.94 จุด หรือเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 13.66 โดยดัชนีปิดสูงสุดของปีท่ีระดับ 1,753.71 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และ ดัชนีปิดต�่าสุดของปีที่ระดับ 
1,535.51 จุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน อยู่ที่ 47,755.37 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 
4.95 จาก 50,244.97 ล้านบาท ในปี 2559 

ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ในปี 2560 อยู่ที่ 17,587,433.31 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 อยู่
ที่ 15,079,272.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.63 ส่วนจ�านวนบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดเพื่อซื้อขายหุ้นรายใหม่ ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 22 บริษัท ขณะที่จ�านวนลูกค้าที่เปิดบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย.2560 มี
ทั้งสิ้น 1,496,421 ราย

ส�าหรับ SET Index เปิดซื้อขายวันแรกของปี 2561 ท�าสถิติใหม่ปิดวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ 1,778.53 จุด เป็น
ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เปิดซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 หรือสูงสุดในรอบ 43 ปี โดยปรับขึ้น 24.82 จุด หรือ
ร้อยละ 1.42 จากส้ินปี 2560 และปรากฏว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 SET Index ได้ขึ้นสูงกว่าระดับ 1,800 จุดเป็น
ครั้งแรกของตลาดหุ้นไทย 

ทั้งนี้ SET Index เคยปิดระดับสูงสุดที่ 1,753.73 จุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดรวมขณะนั้นอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านบาท

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้น 368.82 
จุด หรือร้อยละ 25 ในรอบ 3 ปีครึ่ง จากระดับปิดเมื่อปี 2557 ที่ 1,440.94 จุด เทียบกับระดับปิดครึ่งวันที่ 1,809.76 
จุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 ไม่ถือว่าร้อนแรงเกินไป โดยระดับราคาต่อก�าไรสุทธิ หรือ พีอี เรโชในปัจจุบันที่ 18 เท่า 
ยังต�่ากว่าปี 2537 ที่อยู่ระดับเกือบ 30 เท่า ซึ่งดัชนีหุ้นไทยที่ทะลุ 1,800 จุด อยู่ในอันดับ 2 หรือ 3 ของภูมิภาค ถือว่า
ไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงที่สุด โดยมีพื้นฐานรองรับ แต่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาเลือกหุ้นรายตัว โดยต้องดูพื้นฐานและอัตราการ
เติบโตของบริษัทประกอบด้วย

“การปรับขึ้นของ SET Index แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นการลงทุนอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแนะน�าให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุน 
ในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมศึกษาข้อมูลของบริษัทและติดตามข่าวทั้งในและ
ต่างประเทศที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน” 

นางเกศรา กล่าวว่า กระแสเงินทนุต่างชาติทีไ่หลเข้ามาลงทนุในตลาดหุน้ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเงินร้อนหรอืไม่ ซึง่
ถือเป็นเรื่องปกติที่เงินทุนจะไหลเข้ามาหาผลตอบแทนที่สูง บวกกับเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ท�าให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าบริษัทจดทะเบียน 700 บริษัท มีศักยภาพ โดยมีประมาณ 200 บริษัท ที่ท�าธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่ง
บริษัทเหล่านี้มีศักยภาพจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แต่สิ่งที่น่าห่วงคือบริษัทต่าง ๆ และเอสเอ็มอี ประมาณ1.9 
ล้านราย ทีร่ฐับาลยังต้องช่วยดูแล ทัง้น้ีเหน็ว่า ภาครฐัควรมีกลไกส่งเสรมิให้ธรุกิจเหล่าน้ีสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้อง 
เรียกร้องขอความช่วยเหลือในทุกครั้งที่ค่าเงินบาทมีปัญหาซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า  

ตลาดหุ้นไทยร้อนแรงรับปี 61
ตลท.ชี้ขึ้นแต่ยังไม่เกินพื้นฐาน
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ภาครัฐ-เอกชน มองเศรษฐกิจปี 61
คาดเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 3.8-4.5

นายกลินท ์  สาร สิน 
ประธานกรรมการ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 
กล่าวภายหลังการประชุม
คณะกรรมการร ่ วมภาค
เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
ว่า ที่ประชุม กกร. ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจในปี 2561อาจ
ขยายตัวใกล้เคียงปี 2560 
ที่ร้อยละ 3.8-4.5 โดยแรง 

ขับเคล่ือนหลักมาจากการขยายตัวของการลงทุนทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5-6.0 ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบ
ปี 2560 จากผลกระทบเงินบาทแข็งค่าและฐานการ
ส่งออกที่สูงในปี 2560 แต่เศรษฐกิจปี 2561 ยังมี
การส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวต่อเน่ือง แต่การขยายตัวอย่างทั่วถึงยังเป็น
ประเด็นที่ท้าทาย 

ส�าหรับปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตาม คือการด�าเนิน 
มาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อคู่ค้าต่างๆ เพราะ 
สหรัฐฯ จะมีการเลือกต้ังกลางเทอมในเดือนพฤศจิกา 
ยน 2561 ประเด็นความตึงเครียดทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ทั้งคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ตลอดจนความผันผวนของทิศทางค่า 
เงิน ซึง่ กกร.เป็นห่วงว่าเงินบาททีแ่ขง็ค่าเรว็เกินไปอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของสินค้า
ส่งออกไทย จึงจะมีการหารือเพื่อเสนอมาตรการต่อ
ทางการ ส่วนอตัราเงินเฟ้อปี 2560 อยู่ทีร้่อยละ 0.7 ซึง่ 
ปี 2561 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1-1.6 

นางสาวกุลยา ตนัตเิตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวง
การคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า 
กระทรวงการคลังคาดว่า 
เศรษฐกิจปี 2560 จะสามารถ
ขยายตัวร้อยละ 4 จากปี
ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 
3.2 จึงคาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจปี 2561 ขยาย
ตัวร้อยละ 4.2 โดยมีการ
ใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับ

เคล่ือนส�าคัญ รวมทั้งเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจผ่านหลาย 
โครงการ 390,000 ล้านบาท และแม้สัญญาณเก่ียวกับ
การจัดเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปอีก 3 เดือน แต่ความ
เชื่อมั่นกับนักลงทุนยังชัดเจนว่ามีมากขึ้นกับภาคธุรกิจ 
จึงคาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะยังขยายตัวในอัตรา
เร่งร้อยละ 3.8 จากปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.1 

ส่วนยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าขยายตัวร้อย
ละ 8 จ�านวน 38.2 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 
2.05 ล้านล้านบาท สูงจากปี 2560 มีจ�านวน 35.4 
ล้านคน สร้างรายได้ 1.82 ล้านล้านบาท ส�าหรับการ
บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปร้อยละ 3.5 ส่วนหน่ึงมาจากรายได้ครัวเรือน
นอกภาคเกษตรได้รับผลดีจากภาวะตลาดแรงงานที่มี
การปรับค่าแรง ขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทย
มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี คาดว่าการส่งออกด้านมูลค่า
ขยายตัวร้อยละ 6.6 จากปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 9.7 
การน�าเข้าสินค้าและบรกิารขยายตัวร้อยละ 8.6 ส�าหรบั
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 

นายดอน นาครทรรพ 
ผู ้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
นโยบายเศรษฐกิจการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ
ไทยปี 2560 ขยายตัวได้ดี
เกินร้อยละ 4 มาจากภาค
การส่งออกและท่องเที่ยว
เป็นหลัก แม้ว่าการลงทุน
ภาครัฐในบางโครงการอาจ

ล่าช้าไปบ้าง ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2661 ธปท.จะปรับ
ประมาณการใหม่เดือนมีนาคมน้ี จากทีค่าดว่าโตร้อยละ 
3.9 โดยรอข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม
และ กุมภาพันธ์ 2561 ออกมาอย่างเป็นทางการ

ส่วนที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่า จีดีพีปีน้ีอาจ
จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.2 อาจจะเป็นไปได้ ถ้าการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.5 ประกอบ
กับยังมีการลงทุนภาครัฐที่จะเร่งเบิกจ่าย งบกลางป ี
ทีเ่ข้ามาสนับสนุน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผูมี้รายได้
น้อยผ่านบตัรสวัสดิการแห่งรฐัด้วย ส่วนการส่งออกใน
ปีนี้ ยังคงคาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.3 
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร 
บมจ.เค.ซ.ี พรอ็พเพอร์ต้ี (KC) 4 ราย ได้แก่ 1.นายภทัรภพ 
อิทธิสัญญากร (เปล่ียนชือ่เป็นนายกฤตภิทัร) 2. นายสรรชยั 
อินทรอักษร 3. นายธีราสิทธิ์ แสงเงิน 4. นายกิติสาร 
มุขด ีและพวกอีก 3 ราย ได้แก่ นายเทพทิวา บุตรพรม 
นางสาวจรญูลักษณ์ คงคาเรยีน (เปล่ียนชือ่เป็น นางสาว 
นิษฐา) และนายวีรวัฒน์ สุขวราห์ ต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันทุจริต ยักยอกเงิน 

สืบเน่ืองจากที่ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของ 
KC และ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือน
กันยายน 2558-ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร KC ร่วมกับผู้
สนับสนุน รวม 7 ราย ได้กระท�าทุจริต ยักยอกเงินที่ได้
จากการขายตั๋ว B/E ของ KC รวม 25 ฉบับ มูลค่ารวม
ประมาณ 425 ล้านบาท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือของบุคคลอื่น 

ในการด�าเนินการดังกล่าว นายภัทรภพ (ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็นนายกฤติภัทร) อิทธิสัญญากร ในช่วงเกิดเหตุเป็น
รักษาการกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร นายสรร
ชยั ในช่วงเกิดเหตุเป็นรองกรรมการผูจั้ดการและกรรมการ
บริหาร ได้ร่วมกันทุจริตโดยด�าเนินการให้ KC ออกตั๋วเงิน  
25 ฉบับ ซึ่งมีมูลค่าฉบับละ 25-150 ล้านบาท และได้
ยักยอกเงินดังกล่าว ผ่านการปลอมแปลงเอกสารการ
ประชุมของบริษัท ร่วมกันเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอน
เงินค่าขายต๋ัว B/E ปกปิดไม่ให้มีการลงบนัทกึบญัชกีารขาย
ต๋ัว B/E ดังกล่าวในบญัชขีองบรษัิท และปกปิดอ�าพรางการ 
ทุจริตโดยการต่ออายุตั๋ว B/E หลายครั้ง ทั้งนี้ การกระท�า
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก นายเทพทิวา 
ซึ่งรู้จักกับนายภัทรภพ และนายสรรชัย โดยนายเทพทิวา
ให้การช่วยเหลือโดยการยอมให้ใช้บญัชธีนาคารของตนเอง
เพือ่ท�าธรุกรรมรบัโอนเงินทีไ่ด้จากการขายต๋ัว B/E ทัง้หมด 

เพื่อแจกจ่ายให้บุคคลอื่น ขณะที่ นางสาวจรูญลักษณ์ ซึ่งมี
ต�าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ให้ความ
ช่วยเหลือในการท�าธรุกรรมทางเงินบางรายการโดยใช้บญัชี
ธนาคารของตนเอง และนายวีรวัฒน์ ซึ่งรู้จักและชักชวน
บุคคลหลายรายเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของ KC 
ได้แก่ นายภัทรภพ นายสรรชัย นายธีราสิทธิ์ และนาย 
กิติสาร โดยเชื่อว่านายวีรวัฒน์มีส่วนเก่ียวข้องกับการท�า
ทจุรติและการรบัเงินบางส่วนจากการขายต๋ัว B/E ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วงปี 2559 นายธีราสิทธิ์ และ 
นายกิติสาร เป็นผู้บริหาร มีต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการตามล�าดบั ทราบถงึการออกตัว๋ B/E 
แต่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่น�ารายการตั๋ว B/E ลงบันทึกบัญชีของบริษัท KC ท�าให้
บัญชีของ KC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง 

การกระท�าของผูบ้รหิาร KC และพวก รวม 7 ราย ข้างต้น 
เข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าว
โทษบุคคลทั้ง 7 ราย ต่อดีเอสไอ เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป

การถูกกล่าวโทษข้างต้นมีผลให้ผู ้บริหารและอดีตผู้
บรหิารราย นายภัทรภพ นายสรรชยั นายธรีาสิทธิ ์และนาย 
กิติสาร เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
บริษัทจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

ซึ่งการกระท�าดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐาน
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก.ล.ต. จึงส่งเรื่องให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร KC
ทุจริตยักยอกเงินขายตั๋ว B/E
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มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้มีการก�าหนด
มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการมบีตุร ตามร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากรทีน่�าเสนอ
โดยกระทรวงการคลัง และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา เพื่อส่งให้คณะ
กรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อน�าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

กฎหมายที่จะประกาศใหม่น้ีจะเป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ ....) 
พ.ศ.....และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ...(พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร โดยกฎหมายนี้ได้จัดท�าขึ้นตามที่มติ ครม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 อนุมัติให้ยกร่าง  
และได้ผ่านการรบัฟังความคิดเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องตามหลักการแล้ว ทัง้น้ีสืบเน่ืองจากการทีป่ระเทศไทย
มอีตัราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้จ�านวนประชากรจะเป็นผูสู้งอายุมากขึน้ โดยข้อมลูจากการ
ประมาณการประชากรไทยปี 
2533-2583 ของส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดว่าประเทศไทยอาจจะต้อง
พบกับภาวะจ�านวนประชากร
ลดลงต้ังแต่ปี 2569 เป็นต้น
ไปและในปี 2579 อาจจะเป็น
ปีที่เป็นสังคมสูงวัยถึงร้อยละ 
30 ของจ�านวนประชากร

ด้วยเหตุน้ีภาครัฐ จึงได้
ด�าเนินการเก่ียวกับมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น สนับสนุนให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละ 2,500 ล้านบาท

ส�าหรับสาระส�าคัญของกฎหมายสรุปได้ดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ก�าหนดให้ปรับเพิ่ม 

ค่าลดหย่อนบุตรของผู้มีเงินได้ หรือของคู่สมรส อีกคนละ 30,000 บาทต่อปี รวมเป็น 6 0,000 บาท
ต่อคนต่อปี ส�าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายต้ังแต่คนที่ 2 ทั้งน้ี ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่หรือ
ไม่ และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และให้ใช้บังคับส�าหรับเงินได้พึงประเมินประจ�าปีภาษี พ.ศ. 
2561 ที่จะต้องยื่นแบบในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  
ก�าหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถน�าค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรส�าหรับการต้ังครรภ์แต่ละ 
คราว ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่ละคราว 
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอด

จะเห็นได้ว่ามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรน้ีจะช่วยให้ลดภาระการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนด้วย 

29 มกราคม 2561
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เพราะในปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล (Crypto currency) เช่น 
Bitcoin Ethereum Litecoin เป็นต้น เป็นทีรู่จั้กกันมากขึน้ โดย
เฉพาะในมมุของการลงทนุ ว่าเป็นสกุลเงินทีใ่ห้ผลตอบแทนได้
สูงมาก จนท�าให้เกิดกระแสความสนใจขึ้นทั่วโลก

ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชนให้ถูกต้อง รวมทั้ง
ได้เตือนถึงข้อควรระวังและความเส่ียงในการลงทุนเงินสกุล
ดิจิทัลออกมาอย่างต่อเน่ือง เพราะปัจจุบันยังสกุลเงินดิจิทัล
ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานก�ากับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาด 
หลักทรพัย์ (กลต.) ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ได้ประชุมและมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้

1. ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของสกุลเงินดิจิทัล (Blockchain) 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บริการทางการเงินและสร้างนวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ 

แต่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ยังไม่ยอมรับเงิน
สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ เป็นเงินที่ใช้ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 

2. ปัจจุบันมูลค่าของเงินสกุลดิจิทัลมีความผันผวนมาก
เกิดจากความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก จนอาจไม่
สอดคล้องกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และบางกรณีมีลักษณะ
เก็งก�าไรสูง ผู้ที่ถือเงินสกุลดิจิทัลจึงมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
สูงได้ด้วย ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักว่าสามารถรับความเส่ียง
ได้มากน้อยเพียงใด

3. ประชาชนควรใช้ความระมดัระวังเป็นอย่างสูงก่อนตัดสิน
ใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเน่ืองจากอาจมีผู้มีเจตนาทุจริตมี
พฤติกรรมหลอกลวงเงินจากประชาชนโดยอ้างถึงการลงทุน
ในเงินสกุลดิจิทัลและจูงใจด้วยผลตอบแทนสูงในระยะเวลา 
ส้ัน ๆ  เช่นเดียวกับกรณแีชร์ลูกโซ่ โดยอาจสังเกตเบือ้งต้นจาก
วิธีการชักจูงด้วยการเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงเกินความ
เป็นจริง การกดดันให้ต้องรีบตัดสินใจลงทุน เป็นต้น ทั้งน้ี 
กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้
ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย

Crypto currency
High Risk High Return
คิดจะลงทุน ยิ่งต้องเข้าใจ
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4. ในบางกรณี การท�าธุรกรรมด้วยเงินสกุลดิจิทัลอาจ 
ไม่ได้ผ่านการระบุตัวตน หรือการตรวจสอบแหล่งที่มาของ
เงินอย่างครบถ้วน จึงอาจเป็นช่องทางให้ผูม้เีจตนาทจุรติใช้ 
ท�าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินประชาชน 
เป็นต้น ประชาชนจึงอาจเข้าไปเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ดังกล่าวโดยไม่ได้รู้เห็นมาก่อน

5. หน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างการ
ติดตามพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิด ทั้งน้ี 
จะมีการต้ังคณะท�างานระหว่าง กระทรวงการคลัง ธปท. 
ส�านักงาน กลต. และ ปปง. เพื่อพิจารณาทางเลือกเชิง
นโยบายเพื่อดูแลสกุลเงินดิจิทัลอย่างเหมาะสมต่อไป

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง กล่าวยอมรับว่าปัจจุบันนักลงทุนสามารถลงทุนผ่าน
ออนไลน์ได้อย่างเสรีใน Bitcoin และสกุลอื่นของต่างชาติ 
ซึง่หากมีความเส่ียงต้องยอมรบัเองได้ เพราะตัดสินใจลงทนุ
เทรดในกระดานต่างชาติ ต้องใช้ความรูแ้ละเงินลงทนุสูง จึง
ต้องสามารถดูแลตนเองได้ และการลงทนุต้องขึน้อยู่กับการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน

“เงินดิจิตอล เปรียบเสมือนสินค้าชนิดหน่ึงเพื่อน�ามา
แลกเปลี่ยนกัน เหมือนกับหอย พุด ด้วง ยุคก่อน แต่เงิน
ดิจิตอลคิดขึ้นมาในยุคน้ีเพื่อใช้ตกลงแลกเปล่ียนกันเอง 
อย่างเช่น Bitcoin เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ได้รับความนิยม จะ
ให้ผลตอบแทนเม่ือขดุหามาได้จากระบบ Blockchain และ
เม่ือมีคนต้องการจ�านวนมากราคาจะปรับสูงขึ้นเม่ือเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ แต่ยอมรับว่ายังมีความเสี่ยง เพราะเป็น 
ช่องในการฟอกเงินจากหลายกลุ่มได้ เน่ืองจากไม่รู้ว่าใคร 
ถือบญัชใีดอยู่ จึงต้องการให้ทัง้ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. 
ศึกษาว่า หากเปิดให้ซือ้ขายอย่างเป็นระบบใครได้ประโยชน์ 
หากมีประโยชน์ทุกฝ่ายก็ควรเปิดกว้างให้เทรดได้ แต่หาก
มีความเสี่ยงไม่มีประโยชน์ต้องมีมาตรการควบคุม เพื่อลด
ผลกระทบจากนักลงทุนรายย่อย”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รองโฆษกกระทรวง
การคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเตือนให้ผู้สนใจลงทุนใน
สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีความเสี่ยงสูง
และผนัผวนมาก ซึง่ไทยยังไม่อนุญาตให้เงินสกุลเงินดิจิทลั 
ต่าง ๆ เป็นเงินที่ใช้ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย เพราะมูลค่า
ที่เกิดจากการลงทุนรูปแบบน้ีเกิดจากความต้องการของผู้
ซื้อและผู้ขายเป็นหลัก และไม่สอดคล้องกับพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ และบางกรณีมีลักษณะเก็งก�าไรสูง ดังนั้น ผู้ที่
ถือเงินสกุลดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง และยังเสี่ยง 

ผิดกฎหมาย หากพบว่าเก่ียวข้องกับธุรกรรมการฟอกเงิน
โดยไม่รู้ตัว และเส่ียงถูกหลอกลวงไปลงทุนในแชร์ลูกโซ่ 
โดยอ้างอิงเงินสกุลดิจิทัลและจูงใจด้วยผลตอบแทนสูง

นายวิรไท สันติประภพ ผู ้ว ่าการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยถึงความนิยมในเงินสกุลดิจิทัล โดย
เฉพาะบิทคอยน์ว่า การลงทุนในบิทคอยน์มีความเส่ียงสูง 
มาก ทั้งความผันผวนของราคา และความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยี ที่อาจจะถูกแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ซือ้ขาย ซึง่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย มลูค่าบทิคอยน์อาจ
จะสูญหายไป จึงขอฝากเตือนประชาชนว่า ก�าลังมีความ 
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ราคาของเงินสกุลดิจิทัลจะสูงขึ้นทุก
วัน เพราะปริมาณเงินดิจิตัลมีจ�ากัด ทั้งที่ความจริงเงินสกุล
ดิจิทัลมีเกิดใหม่ขึ้นตลอดเวลา ปริมาณจึงเพิ่มขึ้นตลอด
เวลาเช่นกัน 

“ผู้ที่จะเข้าไปลงทุน จะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ และ
ขอย�า้ว่าเงินสกุลดิจิทลั ไม่ใช่เงินตราทีไ่ด้รบัการรบัรองตาม
กฎหมาย ซึง่ในทางปฏิบติัก็ไม่ควรเรยีกเงินดิจิทลัว่าเหรยีญ 
เพราะถือเป็นตราสารการลงทุนมากกว่า คือ มีลักษณะ
เหมือนจริง แต่จับต้องไม่ได้” 

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับประเทศไทย ยังไม่พบว่า สถาบัน
การเงินของไทยเข้าไปเก่ียวข้องกับการซื้อขายเงินสกุล
ดิจิทลั เพราะมคีวามระมัดระวังสูง และยังไม่พบว่า กระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินไทย 

นายวิรไทกล่าวว่า ปัจจุบันมีคณะท�างานที่มีตัวแทนจาก
หลายหน่วยงานดูแลเรื่องน้ีอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละหน่วยงานมี
อ�านาจตามกฎหมายและความถนัดที่แตกต่างกันไป และ
การก�ากับดูแลจะต้องดูแลในหลายมิติ ซึ่งเบื้องต้นทุกฝ่าย
เห็นว่า ข้อกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัล คือ อาจ
จะถูกน�ามาใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ซึ่งเรื่องน้ีคณะ
กรรมการ ปปง.ก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงกระแสความ
นิยมเงินดิจิทัล ว่า เงินดิจิทัลไม่ใช่เงินตามพ.ร.บ. เงินตรา 
ซึ่งรับรองเพียงธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่สามารถช�าระ
หนีไ้ด้ตามกฎหมายเทา่นัน้ ดงันัน้ผูท้ีจ่ะเข้าไปลงทุนต้องรับ
ความเสี่ยง เพราะราคาอาจไม่ได้ขึ้นตามที่คาดหมาย และ
อาจเกิดความเสียหาย ซึ่งในอดีตเคยมีความเสียหายการ
ลงทุนในแชร์ลูกโซ่ และขอแนะน�าว่าอย่าไปกู้เงินมาลงทุน 
เชื่อว่ายังมีสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ยังสามารถลงทุนและให้
ผลตอบแทนได้ 
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แบงก์ชาติออกกฎเหล็ก 9 ข้อ
คุม“ขายประกัน บัตรเครดิต”

นายวริไท สันติประภพ ผูว่้าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า  
ธปท. ได้รับการร้องเรียนจากประขาชนถึงการขายประกันทางโทรศัพท์ การ
ขายสินเชื่อพ่วงประกัน ซึ่งธปท. ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืน และ

ต้องการให้ประชาชนได้รับการบริการ
จากสถาบันการเงนิอย่างเป็นธรรม ธปท. 
ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่องการบริหารการจัดการ ดูแลการให ้
บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและขณะ
น้ีอยู ่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ จะ 
มีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะน้ีธปท. ได้แจ้ง
สถาบันการเงินให้ปฏิบัติตาม และ ธปท. 
ได้ก�าหนดเป้าหมายใน 9 ด้าน คือ 

1. ผูบ้รหิารระดับสูงและกรรมการต้อง
รบัผดิชอบหน้าทีอ่ย่างชดัเจนในการดูแล
ลูกค้าและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

2. สถาบนัการเงินต้องพฒันาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าและเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน
ขาย ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนแก่ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หากพนักงานไม่มีความรู้ก ็
ไม่ควรได้รับการอนุมัติให้เป็นพนักงานขาย

3. ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานขายต้องพิจารณาจากคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ และต้องมี
การลงโทษหากพนักงานขายกระท�าผิด

4. กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินพนักงานขายต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน ไม่บิดเบือนและ
ต้องไม่รบกวนลูกค้า หากลูกค้าปฏิเสธจะต้องมีการจัดท�าบัญชีรายชื่อ”ห้ามโทร”

5. ต้องมีการสื่อสารและให้ความรู้พนักงานอย่างทั่วถึง 
6. ต้องดูแลความลับข้อมูลลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาดต้องขอความยินยอมจากลูกค้า
7. ต้องมีช่องทางที่รับเรื่องที่ลูกค้าติดต่อได้สะดวกและแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ
8. มรีะบบการควบคุมดูแลทีร่ดักุม มีประสิทธภิาพและท�าการตรวจสอบการเสนอขายแบบไม่แสดงตัวตน
9. ต้องมีแผนการปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
นายรณดล นุ่มนนท ์ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า 

หากสถาบนัการเงินมกีารฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมกีารรายงานการเปรยีบเทยีบค่าปรบัของสถาบนัการ
เงินที่ท�าผิดต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อน และจะมีการเปรียบเทียบปรับ โทษปรับสูงสุด 
1 ล้านบาท รวมถึงมีการปรับรายวันด้วย โดยเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ การขายพ่วงผลิตภัณฑ์ 
และการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

นอกจากน้ีธปท. ได้เริม่เผยแพร่ข้อมูลเปรยีบเทยีบผลิตภัณฑ์เงินฝากของสถาบนัการเงินทางเว็บไซต์ศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (WWW.123.or.th) และ เว็บไซด์ธปท. (www.bot.or.th) และ จะทยอย
เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบ บัตรเดบิต บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ เช่าซื้อ ภายใน
ไตรมาส 2 ปีนี้ 
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นายจิตต ิตัง้สิทธ์ิภกัดี นายกสมาคมค้าทองค�า 
เปิดเผยผลส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคทองค�าใน
ประเทศไทย ว่าศูนย์วิจัยทองค�า ได้ท�าการส�ารวจ
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 926 คน จากทุก
ภูมภิาคของประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 68 เคยซือ้ทองรปูพรรณ โดยวัตถุประสงค์
หลักเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับและห้อยพระ มี
ความถ่ีในการซื้อมากกว่า 2 เดือนต่อหน่ึงครั้ง 
และ ร้อยละ 95 ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อทอง
รูปพรรณ ซื้อทองรูปพรรณ ประเภทสร้อย รอง
ลงมาคือแหวน และ สร้อยข้อมือ

นอกจากน้ีในกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อทองรูป
พรรณ ร้อยละ 75 เลือกซื้อทอง 96.5 % โดยให้
เหตุผลส�าคัญของการเลือกซื้อทองประเภทน้ีว่า 
มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ในแต่ละครั้งของ
การซื้อทองรูปพรรณ 

และยังพบด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เลือกนํา้หนักทอง 1บาท โดยมค่ีาใช้จ่ายในการซือ้
แต่ละครั้งประมาณ 20,001-50,000 บาท โดยที่
มีแหล่งซื้อส�าคัญคือร้านทองในห้าง และ ร้าน
ทองในชุมชนหรือตลาด ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างที่เคย
ซื้อทองรูปพรรณส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 65 

ชื่นชอบทองรูปพรรณลักษณะตัน
นายจิตติ กล่าวว่า ผลส�ารวจพบว่าร้อยละ 45  

ของกลุ่มตัวอย่างเคยขายทองรูปพรรณ โดยให ้
เหตุผลหลักคือมีความจ�าเป็นต้องใช้เงินยาม
ฉุกเฉิน และมีแหล่งที่ขายคือร้านที่ซื้อ/ขายกันอยู่
เป็นประจ�า แต่มีการขายไม่บ่อยนัก มากกว่า 6 
เดือน ต่อครั้ง

ส่วนผลสํารวจเก่ียวกับทองคําแท่ง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 เคยซ้ือทองคําแท่ง 
โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อการลงทุน 

ร้อยละ 75 รองลงมาซื้อเป็นของขวัญ หรือ 
รางวัลให้ผู้อื่น

และร้อยละ 51 ซื้อทองค�าแท่งที่มีน�้าหนัก
ประมาณ 1 บาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งค�่ากว่า 
50,000 บาท 

ทั้งนี้พบด้วยว่า ร้อยละ 43 ของกลุ่มตัวอย่าง
ซื้อทองค�าจากร้านขายทองย่านเยาวราชและร้อย
ละ 40 เลือกซื้อทองค�าจากร้านขายทองในห้าง 

สําหรับผู้ซ้ือทองคําแท่งมีความคาดหวังใน
กําไรต่อนํ้าหนักทองคําหน่ึงบาทที่ซ้ือ ต้ังแต่ 
1,000 บาทขึ้นไป 

ศูนย์วิจัยทองค�า เผยรสนิยมซื้อทอง
สร้อยคอหนัก1บาท-ทองแท่งลงทุน
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‘ศุภชัย’ เตือนมีความเสี่ยง
วิกฤติเศรษฐกิจรอบใหม่
นายศุภชัย พานิชภักดิ ์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และอดีต

ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวในการสัมมนาความท้าทายบนเวทีการค้าและเศรษฐกิจ
โลกในทศวรรษหน้า ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติรอบใหม่ โดยจะเกิดขึ้นในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะ 
ต่างจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ที่มาจากการปล่อยกู้และการรับจ�านองแก่ลูกหนี้ที่มีความน่าเชื่อ
ถือต�่า หรือวิกฤตซับไพรม์ของสหรัฐฯ แต่ในครั้งหน้าต้องติดตามความเส่ียงที่อาจจะมาจากเงินสกุลดิจิทัล 
หรือ คริปโต เคอเรนซี และ ฟองสบู่ จากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ดอทคอม เอฟเฟกต์) เน่ืองจากว่าปัจจุบัน 
ทั้งเงินสกุลดิจิทัล และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ราคามีการปรับขึ้นไปสูงมาก

ขณะเดียวกันก็ยังมองว่าจะเกิดการปฏิวัติอตุสาหกรรม ครัง้ที ่4 ซึง่จะเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยเฉพาะ 
AI ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภาวะดอกเบี้ยในตลาดโลก ซึ่งหากปรับ 
ขึ้นเร็วเกินไปจะกระทบกับคนที่มีหนี้มากจนท�าให้เกิดปัญหาขึ้นได้

นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมหรือความเหล่ือมล�้าในโลกที่เพิ่มขึ้นมาก โดยยก
ตัวอย่าง ประเทศจีน ซึง่เดิมเคยเป็นประเทศทีม่คีวามเท่าเทยีมกันมากทีสุ่ด แต่ปัจจุบนัประเทศจีนกลับกลาย
เป็นประเทศทีมี่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนสูงมาก  อกีทัง้ภาวะสังคมผูสู้งอายุทีจ่ะกดดันการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ในขณะทีส่หประชาชาติก็ยังคงเน้นแผนยุทธศาสตร์ 2030 มุง่สู่การสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจ
โลกอย่างยั่งยืน ท�าให้แต่ละประเทศต้องมีความระมัดระวัง โดยเน้นแบบพอเพียง

นายศุภชัย กล่าวว่าการเปลี่ยนศูนย์รวมอ�านาจจากอเมริกาและยุโรป มายังเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ถือ
เป็นอกีหน่ึงความเส่ียงทีต้่องติดตาม รวมถึงกระบวนการเชือ่มโยงโลกลดน้อยลงจากการกีดกันหรอืนโยบาย
เฉพาะของประเทศน้ันๆ เช่นเดียวกับปัญหาความขดัแย้งระหว่างประเทศ ซึง่จะท�าให้เกิดความไม่แน่นอนต่อ
เศรษฐกิจโลก พร้อมกับให้จับตาการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากยุโรป ซึง่จะเสรจ็ส้ินในเดือนมนีาคม 
2562 เมื่อถึงเวลานั้น จะเห็นผลชัดเจนว่า กระทบจะรุนแรงเพียงใด

สุดท้ายคือความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซึง่แนวโน้มค่าเงินในสกุลภูมภิาคเอเชยีจะยังแขง็ค่าต่อเน่ือง 
สาเหตุจากสภาพคล่องในโลกที่ล้นระบบ ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตดี ดังนั้น แนวโน้มเงินบาทไทยมีโอกาสแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การส่งออก เพราะปัจจุบันสินค้าส่งออกแข่งขันกันที่คุณภาพสินค้า 

“อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ทุนส�ารองระหว่างประเทศของไทยที่มีอยู่สูงถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ถือว่ามากเกินไป” นายศุภชัยกล่าว 
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TIIP Club (Thai Intelligent Investors Program)
TIIP Club ครัง้ท่ี 1/2561 @กลุ่มมิตรผล สมาชกิ TIIP Club เข้าร่วมเย่ียมชม โรงงานกลุ่มธรุกิจ

น�้าตาล และ กิจการโรงงานผลิตเอทานอล “กลุ่มมิตรผล” โดยมี คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธาน
กิตติมศักดิ์ กลุ่มน�้าตาลมิตรผล (ศิษย์เก่า TIIP-1) และทีมผู้บริหาร เป็นผู้บรรยายสรุป ณ บริษัท 
น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด อ�าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
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อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ
เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 1/2561 

หวัข้อ “วัดไข้ เชค็อุณหภมิู คอร์รปัชัน่ ในประเทศ 
ไทย” โดย ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธกิาร องค์กร
ต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) และ คุณกุลเวช 
เจนวัฒน์วิทย์ ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 
18.00-20.00น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร 
B ตลท.

ติดอาวุธทางปัญญา
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ  

“Bitcoin ปฐมบท แล อนาคต ที่จะเป็นไป” โดย 
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด วัน
พฤหสับดีที ่25 มกราคม 2561 เวลา 18.00-20.00น. 
ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลท.
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ติวเข้ม ให้เต็ม 100- 38 New Listed
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม “ติวเข้ม ให้เต็ม 100” ให้

กับผู้บริหาร ที่ดูแลสายงานการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาด mai ที่เพิ่งเข้า
จดทะเบียน ในปี 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจส�าหรับ AGM ประจ�าปี 

2561 ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และ การให้ความเท่าเทียมกันของ 
ผู้ถือหุ้น เป็นการเตรียมพร้อม เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ 
ห้อง 1601 อาคาร 16 อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีบริษัทจด
ทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 26 บริษัท (70คน )

อาสาฯ Visit
ครัง้ที ่1/2560 @ KSL : สมาชกิชมรมอาสา

พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เยี่ยมชม บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 
(มหาชน)-KSL โรงงานน�า้ตาลทีม่กีารเชือ่มโยง 
ไปยังอกีหลายธรุกิจ อาท ิโรงไฟฟ้า และ โรงงาน 
ผลิตแอทอนอล โดยมี คุณเลิศลักษณ์ เจนใจ
วิทย์ ผู ้อ�านวยการสายการผลิต และทีม 
งาน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุป วัน
พุธที่ 24 มกราคม 2561
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ผ่านช่วงปีใหม่ 2561 ไปด้วยบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้อง
ถือว่าคึกคักมาก ซึ่งเป็นทิศทางการลงทุนที่ต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วนั่นเอง

โดยเมื่อช่วงสิ้นปี 2560 ดัชนีตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index สามารถปิดส่งท้ายปีเมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม ได้ที่ระดับ 1,753.71 จุด ซึ่งมีความส�าคัญตรงที่เป็นระดับดัชนีที่ปิดสูงสุดของปี 
2560 นั่นเอง

และหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ การกลับมาซื้อขายในวันแรกของปี 2561 ยังคงเป็นไปในทิศทาง
บวกต่อเนื่องจากปลายปี เพราะในวันที่ 3 มกราคม 2561 SET Index ก็ปิดที่ 1,778.53 จุด 
ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับต้ังแต่เปิดซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2518 หรือ
สูงสุดในรอบ 43 ปี

จากน้ันในวันที ่4 มกราคม SET Index ก็ไปปิดทีร่ะดับ 1,791.02 จดุ และในวนัที ่5 มกราคม 
SET Index ได้ข้ึนไปผ่านระดับ1,800 จดุเป็นครัง้แรกนับต้ังแต่เปิดการซือ้ขายตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2518 โดยในวันนั้น SET Index ขึ้นไปถึงระดับ 1,803.93 จุด ก่อนที่จะ
ลดลงมา ปิดที่ 1,795.45 จุด 

ซึง่ SET Index ของตลาดหุน้ไทยเคยปิดระดับสูงสุดที ่1,753.73 จุด เม่ือวันที ่4 มกราคม 2537
การที่หยิบยกเรื่องน้ีขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น เน่ืองจากว่า 

พอตลาดหุ้นมีการขึ้นไปทดสอบระดับดัชนีที่ 1800 จุด ก็ได้เกิดการวิเคราะห์จากความเชื่อมั่นใน
ทิศทางการลงทุนออกมาอย่างต่อเน่ืองจากหลายๆ องค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์บนปัจจัย และ
สมมุติฐานของแต่ละองค์กร แล้วแต่ว่าจะคาดการณ์กันบนพื้นฐานและความเชื่อมั่นเช่นไร

ซ่ึงจากการพยายามอ่านและรวบรวมข้อมูลก็พบว่า คาดการณ์ทศิทางเก่ียวกับตลาดหุน้ไทย
ในปี 2561 มีการพูดถึงระดับดัชนี SET Index ตั้งแต่ประมาณ 1,750 จุด ไปจนถึง 1,900 
จุด ที่นักลงทุนอาจจะได้เห็นในปี 2561 นี้

จะเห็นว่าในฝั่งของความเชื่อมั่น การคาดการณ์นั้นมองไปว่า SET Index สามารถที่จะไปได้ถึง 
1850–1900 จุด ในขณะทีอ่กีฟากฝ่ังทียั่งระมดัระวังก็มองระดับ SET Index อยู่ที ่1750–1850 จุด 
ว่าจะเป็นระดับดัชนีที่จะเคลื่อนไหวภายในปีนี้

ทกุอย่างล้วนมีปัจจัยสนับสนุนด้วยกันทัง้ 2 ฝ่าย บวกกับความเชือ่มัน่ต่อทศิทางการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย และผลการด�าเนินงานของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนั่นเอง

ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่ส�าคัญของนักลงทุนที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร พิจารณาปัจจัยต่างๆ  
อย่างมสีติ และเลือกทีจ่ะตัดสินใจด้วยความรูแ้ละเหตุผล ไม่ใช่เพราะบรรยากาศพาไป โดยจะเหน็ว่า 
เพียงแค่ในเดือนมกราคมเดือนเดียว SET Index ก็มีการเคลื่อนไหวทั้งในการปรับตัวขึ้นและปรับ
ตัวลดลง จากปัจจัยต่างๆ ที่ทยอยปรากฏตัวเลขออกมานั่นเอง

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง และอยากให้นักลงทุนทุกคนสามารถพิชิตการลงทุนได้ในปีใหม่นี้ 
จึงหวังว่าทุกคนจะลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังนะคะ 

สวัสดีปีใหม่ 2561
โดย : วชิรา ณ ระนอง
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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