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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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คงต้องเน้นย�้ากันต่อ ถึงเรื่องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือ Crypto Currency 
ซึ่งที่ผ่านมาจะโด่งดังและรู้จักกันมากๆ ก็เฉพาะสกุลเหรียญบิทคอยน ์ซึ่งจริงๆ แล้ว
สกุลเงินดิจิตอลมีมากกว่า 100 สกุลเงินแล้ว ชนิดจ�ากันไม่หวาดไม่ไหว

เป็นเงินสมมุติที่ถูกสร้างข้ึนมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จับต้องไม่ได้เหมือนเงิน
หรือธนบัตรทั่วไป แต่แพร่กันอยู่ในโลกออนไลน์เท่านั้น เพราะที่เห็นเป็นภาพเหรียญ
มีรูปตัว B หรือตัวอักษรโน่นน่ีน่ัน ล้วนแล้วแต่เป็นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ไม่ได้มีการผลิตออกมาจริงๆ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ที่ส�าคัญ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พูดชัดเจนว่า ธปท. ออกหนังสือขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ท�า
ธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการท�าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับคริปโตเคอเรนซี 
และขอให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังการให้บริการด้านเงินฝากและ
ด้านสินเชื่อที่เก่ียวข้องกับการเปิดบัญชี หรือการใช้บัญชีที่อาจน�าไปสู่การท�าธุรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี 

“คริปโตเคอเรนซีบางประเภทไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน ไม่มีสินทรัพย ์
ค�้าประกันตามมูลค่าหรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ที่ต้องการท�าธุรกรรมดังกล่าว
สามารถท�ารายการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่ผ่านมาราคาของคริปโต
เคอเรนซีมีความผันผวนสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเก็งก�าไร ผู้ท�าธุรกรรมจึงมีความ
เส่ียงจากการขาดทนุสูง รวมทัง้ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินทีใ่ช้ช�าระหน้ีได้ตามกฎหมาย
ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ได้ นอกจากน้ี ในประเทศไทยครปิโตเคอเรนซยัีงไม่มีคุณสมบติั
เป็นเงินที่ใช้ช�าระหน้ีได้ตามกฎหมาย และยังไม่มีกฎหมายก�าหนดให้อยู่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ ผู้ท�าธุรกรรมอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามสิทธิข์ัน้พืน้ฐานของผูใ้ช้บรกิารทางการเงินในกรณถูีกหลอกลวงหรอืเกิดปัญหาใน
การท�าธรุกรรม นอกจากน้ี การใช้ครปิโตเคอเรนซอีาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระท�า
ผิดกฎหมายได้ เช่น การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย ประกอบกับการ
ท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการท�าผ่านระบบเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจ�าเป็น
ต้องค�านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นส�าคัญ” เป็นค�ากล่าวของคุณวิรไท

ซึ่งก็ปรากฏว่า คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะ
ประธานสมาคมธนาคารไทย ก็ได้ขานรับว่า สมาคมธนาคารก็มีจุดยืนร่วมกันที่จะไม่
สนับสนุนการลงทุนใน Crypto Currency เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในการท�าธุรกรรมที่
มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ไม่รู้ เนื่องจากการลงทุน
ดังกล่าวมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนจึงไม่สามารถหามูลค่า
ที่เหมาะสมส�าหรับเงินสกุลนั้นๆ ได้

จึงทําให้ยังต้องยํ้าเตือนว่าหากคิดจะเข้าไปลงทุน ควรที่จะต้องศึกษาทําความ
เข้าใจโดยละเอียด

และที่ส�าคัญ อย่าลืมนะครับว่า หากเกิดอะไรขึ้น ผู้ลงทุนต้องรับความเสียหาย
เองทั้งหมด 

Crypto Currency
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดท�า
หนังสือ “ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ เอกลักษณ์แห่ง
องค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย” ซึ่ง
เป็นหนังสือที่ได้มีการรวบรวมภาพธนบัตร ทั้ง
ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน และธนบัตรที่ระลึกใน
โอกาสต่างๆ ที่จัดพิมพ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร  
เพื่อน ้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ 
นิรันดร์ และเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาส
เรยีนรูถึ้งธนบตัรต่างๆ ทีมี่การพมิพ์มีการใช้ในช่วง
สมัยรัชกาลของพระองค์ท่าน

 ตลอดจนยังสามารถที่จะเก็บสะสมไว้ทั้งเพื่อ
เป็นแหล่งความรู ้ และความภาคภูมิใจได้ด้วย 
เน่ืองจากหนังสือฉบบัน้ีท�าการจัดพมิพ์ด้วยเทคนิค
ที่ท�าให้ภาพมีความคมชัดสวยงาม 

ส�าหรับการเปิดให้ประชาชนสั่งจองหนังสือ ได้
เริม่เปิดให้จองมาต้ังแต่วันที ่14 กุมภาพนัธ์ ทีผ่่าน

มาแล้ว และจะยังคงสามารถส่ังจองได้ไปจนถึง 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้

โดยสามารถส่ังจองได้ ณ ทีท่�าการไปรษณย์ีทัว่
ประเทศ และทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย https://
thailandpostmart.com/KingramaR9banknote-
album

นอกจากน้ี ผู้ที่สนใจยังสามารถที่จะมาซื้อได ้
ด้วยตนเองที ่ศูนย์การเรยีนรูธ้นาคารแห่งประเทศ 
ไทย ได้ทกุวัน ยกเว้นวันจันทร์ ต้ังแต่เวลา 09.30– 
16.30 น. 

หนังสือราคาเล่มละ 100 บาท (ยังไม่รวมค่า
จัดส่ง) รายได้หลังหกัค่าใช้จ่าย สมทบเข้า “มลูนิธิ 
50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุน
การศึกษา

ทัง้น้ี ผูท้ีส่นใจสามารถดูรายละเอยีดการส่ังจอง 
เพิ่มเติมได้ทาง www.bot.or.th หรือ www.face-
book.com/bankofthailandofficial  

เปิดจองหนังสือ‘ธนบัตรรัชกาลที่ ๙’
และจ�าหน่ายที่‘ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.’
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บอร์ด ตลท. มีมติแต่งตั้งแล้ว
‘ดร.ภากร’ ผู้จัดการ คนที่ 13

ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
ให้แต่งต้ัง ดร.ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและ
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 
13 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2565 ต่อจาก นาง
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ คนปัจจุบัน ที่มีก�าหนดครบวาระในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 

ทั้งน้ี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย เป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ด้านตลาดเงินตลาดทุน

ที่จะสามารถสานต่อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล 
และเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก พร้อมขับเคล่ือนการ
ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่มุ ่งพัฒนาตลาดทุน 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุก
ภาคส่วนต่อไป

ส�าหรบัข้อมูลเก่ียวกับ ดร.ภากร ปีตธวัชชยั ปัจจุบนั
อายุ 54 ปี จบการศึกษาปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
(Finance and Economics) จาก Boston Univer-
sity สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ด้านการ
เงิน) จาก University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา 

และ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
(อิ เ ล็กทรอนิกส ์ ) จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้ร่วมท�างานกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้ังแต่ปี 2553 
โดยด�ารงต�าแหน่งรองผู ้ จัดการ 
หัวหน้าสายงานการตลาด ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งรองผูจั้ดการ หวัหน้า
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
และหัวหน้าสายงานการเงินและ
บริหารเงินลงทุน 

นอกจากน้ี ดร.ภากร ยังม ี
ประสบการณ์ในธรุกิจอืน่ๆ ด้วย เช่น 
เคยด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท 
น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด และ ผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการ
เงิน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
เป็นต้น

ทั้งน้ี ในการด�าเนินการสรรหา
กรรมการและผู ้ จัดการ ตลาด
หลักทรัพย์ฯน้ัน ได้มีการก�าหนด
กระบวนการพจิารณาคัดเลือกและ
ประกาศขั้นตอนให้สาธารณชน 
รบัทราบล่วงหน้า และได้ด�าเนินการ 
ตามกระบวนการที่ก� าหนดทุก
ประการ 
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นายณัฐพร จาตศุรพีทัิกษ์ ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ ร่าง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ... ด้วยการปรับปรุงนิยามให้เกิดความยืดหยุ่น
มากขึ้น สอดคล้องกับตลาดทุนยุคปัจจุบัน ทั้ง 
ฟินเทค การทดลองในกระบะทราย (Sand Box) การ
ซื้อขายตารสารรูปแบบใหม่ ก�าหนดลักษณะต้องห้าม
กรรมการบริษัท การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การ
รองรับจดทะเบียนของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ การ
เพิ่มอ�านาจบอร์ด เช่น ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคล 
ที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์น�าหลักทรัพย์มาจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรพัย์ได้ รองรบักระแสโลกยุคใหม่ เพราะ 
จะมีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเกิดขึ้นอีกจ�านวนมาก

ส�าหรับ การเพิ่มอํานาจบอร์ด ก.ล.ต. ให้มีอ�านาจ
ส่ังการให้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีปัญหาขัดแย้ง ทะเลาะ
วิวาทของบอร์ดฝ่ายบริหาร ซึ่งเกิดขึ้นหลายรายใน 
ช่วงที่ผ่านมา เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

มีการก�าหนดจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุนให้เป็นมาตรฐาน
สากล ก�าหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด 
หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้อขายหรือเป็นตัวแทน เว้นแต่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบอร์ด ก.ล.ต. 

นอกจากน้ี ยังก�าหนดสิทธิ์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เพื่อเข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน การ
เพิกถอนมติที่ประชุม ก�าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขการ
การประชุม

ร่าง พ.ร.บ. ยังก�าหนดให้ตลาดหลักทรพัย์ต้องด�าเนิน
การตามมาตรฐานสากล มีแหล่งทุนเพียงพอ และ 
จัดสรรเงินให้กับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาด
ทุน (CMDF) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธ ิ
มีสถานะเป็นนิติบุคคล ต้ังเป็นหน่วยงานอิสระแยก
ออกจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เบื้องต้นมีเงินกองทุนประมาณ 
5,700 ล้านบาท 

ส�าหรบัการปรบัปรงุบทลงโทษ หากผู้บรหิารบรษิทั
จดทะเบียนฝ่าฝืนคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จําคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หากบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนค�าขอของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับเพิ่มอีก
วันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ด�าเนินการให้
ถูกต้อง 

หากผู้ใดล่วงรู้กิจการตามอํานาจหน้าท่ี และนํา 
ไปเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อ่ืน โทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี หรอื
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

หลังจากน้ีจะน�าร่างก�าหมายส่งให้กฤษฎีกาพจิารณา
และเสนอสภา สนช. พิจารณาขั้นต่อไป 

ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายตลาดทุน
กองทุน CMDF เริ่มต้น 5,700 ล้าน
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การหักลดหย่อนและยกเว้นภาษี
เพื่อค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เน่ืองจากขณะน้ีใกล้เวลาที่
บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบ ภงด 
90 หรือ ภงด 91 เพื่อการเสีย
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาส�าหรับ
ปีภาษี 2560 และประกอบกับใน
ปี 2560 ได้มีการประกาศแก้ไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเรื่องของ
การหกัลดหย่อน ดังน้ัน จึงใคร่ขอ
แนะน�าให้ทุกท่านได้เข้าเว็บไซต์
กรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบว่า 
การหกัลดหย่อนทีท่่านเคยท�าน้ัน 
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 

ตารางที่น�ามาให้ท่านทราบ
น้ีอยู ่ในเว็บไซต์กรมสรรพากร 
คอลัมน์ What’s New รายการ
วันที่ 13/02/61 ค�าถาม ถาม
บ่อย ปี 2560 เมื่อเข้าไปจะพบ
หน้า ศูนย์สารนิเทศสรรพากร ซึง่ 
ในหน้าน้ีจะมีหลายเรื่อง หน่ึงใน
น้ันคือ “ตารางสรุปการหักลด
หย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการ
ค�านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
ส�าหรับปีภาษี 2560” ซึ่งมีข้อมูล
การหักลดหย่อนที่เป็นปัจจุบัน 
น�าไปใช้ในการย่ืนเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ที่จะส้ินสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2561 นี้ หวังว่าคง
เป็นประโยชน์กับทกุท่านนะคะ 

28 กุมภาพันธ์ 2561
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นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 
กรรม กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ได้ช่วยสร้างความม่ันใจให้
กับนักลงทุน ว่า ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาการลงทุน
โครงการต่างๆ และประชาชนทีจ่ะมีกองทนุพฒันาเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา ช่วย
เหลือและเยียวยาประชาชนและชุมชน สร้างสมดุลให้ทุกคน
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์

โดยกระทรวงอตุสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ออกไปโรดโชว์นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มข้น 
รวมถึงกลุ่มประเทศแถบยุโรป เริม่ต้ังแต่เดือนมีนาคมน้ี พร้อม 
ก�าหนดเป้าหมายในการชักจูงกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะให้เข้า
มาลงทุนแต่ละพื้นที่ เร่งรัดขับเคล่ือน 5 โครงการลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ประกาศร่างประกวดราคาจัดซือ้จัดจ้าง 
(ทีโออาร์) ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อเร่งระดมให้เกิดการ
ลงทนุจรงิก่อนเดือนธนัวาคมปีน้ี นอกจากน้ี ส�านักงานเพือ่การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) จะขอ
อนุมัติด�าเนินการเร่งด่วน โดยต้องมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ
นโยบายออีซี ีภายใน 60 วัน และเลขาธกิารออีซีภีายใน 90 วัน

นายอตุตม กล่าวว่า ภาพรวมการลงทนุในโครงการระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ปีนี้ (2561) คาดว่า 
จะมีนักลงทุนย่ืนโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่าน 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) ประมาณ 
300,000- 350,000 ล้านบาท ซึ่งบรรยากาศในการลงทุนใน
พื้นที่ อีอีซี ดีขึ้นเน่ืองจากความก้าวหน้าของโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานหลัก 4-5 โครงการของภาครัฐที่มีความ
ชัดเจน ช่วยให้นักลงทุนมั่นใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุน 

ขณะเดียวกันการทีก่ฎหมายออีซี ีได้รบัความเหน็ชอบจาก 
สนช.แล้ว จะช่วยสร้างความเชื่อม่ันในวงกว้างทั้งผู้ประกอบ
การประชาชนในพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยก�าลัง
อยู่ในช่วงขาขึน้อย่างชดัเจนโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต(สศช.)ได้ปรับประมาณการ GDP ของประเทศ 
เพิ่มขึ้นแล้ว ขณะที่ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) 
ปรับประมาณการ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปีน้ีว่า
จะขยายตัวเพิ่มจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.5

นายคณศิ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  
กล่าวว่า พ.ร.บ.ออีซี ีเป็นกฎหมายฉบบัแรกทีใ่ช้ก�าหนดทศิทาง

การพัฒนาพื้นที่ชัดเจน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
ชลบรุ ีและระยอง ให้สามารถด�าเนินการให้ส�าเรจ็โดยเรว็ 
และจะเป็นตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น
เมื่อ พ.ร.บ.อีอีซี ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้ว จึง
เชื่อมั่นว่า จะท�าให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังปีน้ี  
จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5 และส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) คาดว่า ตลอดปีน้ี จะมีค�าขอ
รับส่งเสริมโครงการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท และ
เมือ่มีการลงทนุภาครฐัในโครงการขนาดใหญ่รวมถึงการ
ลงทนุจาก ภาคเอกชน โดยเฉพาะการพฒันาในเขต ออีซีี 

EEC : ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
เมกะโปรเจ็กต์ ที่ดึงดูดการลงทุน
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ในวงเงินทีบ่โีอไอคาด จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยต้ังแต่
ครึง่ปีหลังและต่อเน่ืองไปในปีหน้าเติบโตได้ร้อยละ 5 นับ
เป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาขยายตัว
ตามศักยภาพที่แท้จริงของประเทศ 

และเม่ือการเดินหน้าการลงทุนในโครงการอีอีซี ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 1.7 ล้านล้านบาท ในช่วง 
5 ปี ข้างหน้า เศรษฐกิจไทยก็จะขยายตัวในระดับสูงขึ้น
ประมาณร้อยละ 5 ต่อเน่ืองไป จากที่ผ่านมาจีดีพีไทย
ขยายตัวเพียงประมาณร้อย 3 ต�่ากว่าศักยภาพจริงของ
ประเทศ 

ส�าหรบัแผนการลงทนุในช่วง 5 ปีแรก ประกอบด้วย 4 
กลุ่ม 15 โครงการ ประกอบด้วย เมืองการบินภาคตะวัน
ออก หรอื สนามบนิอูต่ะเภา การพฒันารถไฟความเรว็สูง 
เชื่อมต่อ 3 สนามบิน การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตามพุด ระยะที่ 3 ท่าเรือพาณิชย์
สัตหบี รถไฟทางคู่เชือ่ม 3 ท่าเรอื ทางหลวงและมอเตอร์ 
เวย์ การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาห 
กรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบิน หุ่นยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
และเคมีชีวภาพขั้นสูง อุตสาหกรรมการแพทย์และการ
ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร การท่องเที่ยวภาคตะวันออก 
ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก เขตการค้าเสรี เมืองใหม่ 
บนพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา พัทยา 
ระยอง เป็นต้น 

นายคณิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ส�านักงานอีอีซี 
ยังหารือกับวิทยาลัยอาชีวะในเขตภาคตะวันออก จัดท�า
หลักสูตรด้านอาชวีะ ผลิตบคุคลากรเพิม่จากเดิม 300 คน
ต่อปี เพิ่มเป็น 6,000 คนต่อปี เนื่องจากในพื้นที่ยังขาด
แรงงานคุณภาพด้านอาชีวะกว่า 50,000 คน นอกจากนี้  
กระทรวงศึกษาธิการยังเสนอ หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 
อนุมัติหลักสูตรใหม่จากเดิมต้องใช้เวลา 2 ปี เหลือระยะ
เวลาอนุมัติ 2 เดือน และน�าผู้เชี่ยวชาญในโรงงานบริษัท
เอกชน ที่ได้รับใบรับรองมาช่วยสอนเด็กนักเรียนอาชีวะ
เพื่อรับประสบการณ์ตรงมาช่วยพัฒนาแรงงานคุณภาพ 
และการพัฒนาเมืองอีอีซีในส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้มาพัฒนา 
โดยเน้นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 22 แห่งมาพัฒนา 
จึงระวังเรื่องเก็งก�าไรราคาที่ดินอย่างมาก เม่ือเขตอีอีซี 
พัฒนา เมือง ที่อยู่อาศัย ส�านักงานบริษัทจะขยายออก
ไปรัศมี 20-30 กิโลเมตร 

“เชื่อว่านับจากนี้ไปนักลงทุน เช่น ญี่ปุ่น และจีน จะ
ตัดสินใจเข้ามาลงทุนไทยมากขึ้น และม่ันใจว่า ปีน้ีจะ

ผลักดันให้อุตสาหกรรมเป้าหมายย่ืนค�าขอรับส่งเสริม 
การลงทุนในพื้นที่อีอีซีมากกว่า 300,000 ล้านบาท และ 
วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์น้ีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ทุกข้อเสนอแนะที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-033-8000 
หรืออีเมล์ tasanee@eeco.or.th และเว็บไซต์ www.
eeco.or.th โดยพร้อมที่จะตอบทุกค�าถามเก่ียวกับร่าง 
พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. ... เผยแพร่
ให้สาธารณะรับทราบต่อไป” นายคณิศ กล่าว

ส�าหรับ พ.ร.บ. อีอีซี สาระส�าคัญก�าหนดให้ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นองค์กรถาวร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท�าภารกิจ
ระยะยาวให้บรรลุเป้าหมาย และมีโครงสร้างบริหาร
โดยคณะกรรมการนโยบายอีอีซีมาจากทุกภาคส่วนทั้ง
ข้าราชการประจ�า ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธานรวมทั้งสิ้น 28 คน เป็นการจ้างแบบ
สัญญา เพื่อการท�างานมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลในอนาคตจะได้ไม่ยึดติดกับต�าแหน่ง 

พล.ร.ต.ลือชยั ศรเีอ่ียมกูล ผูอ้�านวยการท่าอากาศยาน 
อูต่ะเภา กล่าวว่า แผนพฒันาสนามบนินานาชาติอูต่ะเภา 
จะมีมูลค่าลงทุนในโครงการประมาณ 200,000 ล้านบาท 
และโครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 สนามบิน คือ อู่ตะเภา-
สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง มูลค่าโครงการ 64,300 ล้านบาท 
จะจัดท�าร่างทีโออาร์ได้ในช่วงเดือนมีนาคมน้ี และจะ 
สรุปรายชื่อเอกชนที่ได้รับเลือกเข้ามาด�าเนินการในช่วง
ปลายปี โดยคาดว่าทั้งสองโครงการจะด�าเนินการควบคู่
กันไป พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2566 คาดว่าในช่วง 
5 ปีแรก ประเมินว่าจะมีผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา 15 
ล้านคน และในช่วง 10 ปี เพิ่มเป็น 30 ล้านคน และเพิ่ม
เป็น 60 ล้านคน ในช่วง 15 ปี จากบทเรยีนการใช้พืน้ทีเ่ชงิ 
พาณิชย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ จึงต้องเปิดให้เอกชน
เพียงรายเดียวบริหารพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ แต่สนามบิน
อู่ตะเภาพร้อมจัดท�าสถานที่ (Pickup Counter) จุดส่ง
มอบสินค้าปลอดอากรให้กับบริษัทเอกชน เขตปลอด
สินค้าอากรคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวจึงด�าเนินการได้
ในพื้นที่ต่างๆ

ทั้งน้ีนักวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ มองว่า อีอีซี  
จะเป็นผลดีต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มนิคม
อุตสาหกรรม กลุ่มรับเหมาก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจที ่
เก่ียวกับการรับเหมา และรวมถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
โรงแรม สายการบนิ ก็จะได้รบัอานิสงค์จากเมกะโปรเจ็กต์ 
นี้ด้วยเช่นกัน 
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กรณี ผู้บริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย
ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลพิจารณา
นายอภศิกัด์ิ ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณ ี

ที่นายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย  
ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ITD ถูกจับข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และ 
ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่า ว่า เป็นเรือ่งเฉพาะตัวบคุคล ซึง่กรรมการ 
ใน ITD มีกว่า 10 ราย ที่จะบริหารงานต่อไปได้ ดังนั้นเชื่อว่าคงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนใน 
ตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอน ขณะที่ความผิด หรือความรับผิดชอบต่อหลักธรรมาภิบาลน้ัน จะเป็นเรื่องที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณา ว่าผิดหลัก
ธรรมาภิบาลในข้อใดบ้าง 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. กล่าวว่า ใน
กรณีนี้ไม่สามารถใช้ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2535 มาพิจารณา 
ได้ เนื่องจากในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก�าหนดข้อห้ามการเป็นผู้บริหารจดทะเบียนต้องกระท�าผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต คอร์รัปชั่น ถูกกล่าวโทษ และ ถูกค�าพิพากษาจนถึงที่สุดเท่าน้ัน ซึ่งกรณีของนายเปรมชัย ต้อง 
กลับมาดูในเรื่องธรรมาภิบาลและจริยธรรม ซึ่งบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ได้ประกาศหลักบรรษัท
ภิบาลอิตาเลียนไทย ปี2561 ไว้แล้วว่า จะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ดังนั้น ทางสถาบันกรรมการบริษัท หรือ IOD ซึ่งให้คะแนนธรรมาภิบาล บมจ.อิตาเลียนไทย 
ดีเวล๊อปเมนต์ ในระดับ 4 ดาวเมื่อปี 2560 ต้องกลับไปทบทวน โดยต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง 

ส่วนหากมีการตัดสินว่านายเปรมชยั กระท�าผดิจรงิ ก็ถือเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิทต้องพจิารณา
ทบทวนเพื่อดูแลให้เหมาะสม หากไม่ด�าเนินการให้ถูกต้อง จะถูกแรงกดดันจากภาคสังคมเข้ามาตรวจสอบ

นางวรวรรณ ธาราภมิู ประธานกรรมการ สภาธรุกิจตลาดทนุไทย กล่าวว่า เมือ่บมจ.อติาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ร่างหลักการหลักบรรษัทภิบาลมาแล้ว จะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ผู้บริหารและพนักงานก็ต้องท�าตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าวเพราะการร่างบรรษัท 
ภิบาลขึ้นมาเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญขององค์กรแล้ว ซึ่งทาง สมาชิกของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) จะหารือในเรื่องนี้ เพราะถือเป็นกรณีตัวอย่าง พร้อมยืนยันว่า กองทุนธรรมาภิบาล (CG) ไม่ลงทุน
ในหุ้นบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD 

นายปริย เตชะมวลไววิทย ์ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า จากข้อมูลที่ปรากฏในข่าวกรณีการจับกุม
นายเปรมชัย กรรณสูตร ประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ กบัพวกล่าสัตว์ป่า
สงวนในจุดต้องห้ามภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ยังต้องมีกระบวนการ
ในการพิจารณาตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส�าหรับการเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนน้ัน ตามกฎหมายหลัก
ทรัพย์ฯ คุณสมบัติของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความเป็นมืออาชีพในการด�าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนใด

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 ไม่ได ้

ระบุให้ความผิดในเรื่องดังกล่าวเป็นลักษณะที่จะเข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีการจัดท�าแนวบรรษัทภิบาลที่ดีไว้สูง
กว่ากฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใส และการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ัน กรณีมีข้อสงสัยว่าอาจมีการปฏิบัติไม่เป็น

ไปตามแนวบรรษัทภิบาลของบริษัทเอง คณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ควรพิจารณาว่าจะด�าเนินการอย่างไร 
และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป 
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สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายวิชัย 
ถาวรวัฒนยงค ์ อดีตประธานกรรมการ IFEC ต่อ 
ปอศ. กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจากการไม่เปิด
เผยข้อมูลการผิดนัดช�าระต๋ัวแลกเงินและแจ้งให้
กรรมการ IFEC และบุคคลที่ IFEC เปิดเผยผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเป็นกรรมการ รีบด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และชี้แจงเป็นราย
บุคคล พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชนภายใน 7 วัน 
หรือภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561

การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ใน
ครั้งน้ี เป็นการกล่าวโทษ กรณี
นายวิชัย ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ IFEC ไม่ด�าเนิน
การให้บริษัทชี้แจงประเด็นที่ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบ 
ถามตามที่ปรากฏข่าวว่า IFEC ผิด 
นัดช�าระหน้ีต๋ัวแลกเงิน (B/E) 
จนเป็นเหตุให้หุ ้น IFEC ถูกขึ้น
เครื่องหมาย SP ต้ังแต่วันที่ 12 
มกราคม 2560 ซึ่งท�าให้นายวิชัย
ได้ประโยชน์ โดยหุ้น IFEC ที่นายวิชัย ถือไว้และ
เป็นหลักประกันบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท
มาร์จิ้น จ�านวนรวมกว่า 57.46 ล้านหุ้น ไม่ถูกบังคับ
ขาย จึงท�าให้นายวิชัยยังคงสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น
ของ IFEC และสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 3 ครั้งใน 
ปี 2560 เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 

การกระท�าดังกล่าวเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา  
170 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย 
หรือท�าให้ตนเองได้รับประโยชน์ตามมาตรา 89/7 
และมาตรา 281/2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษนายวิชัย ต่อกอง
บังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เพื่อพิจารณา
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม การกล่าวโทษนายวิชัย ในครั้งน้ี 

เป็นการกล่าวโทษเพิ่มเติมจากกรณีที่ ก.ล.ต. กล่าว
โทษนายวิชัย ในฐานะประธานกรรมการ IFEC ต่อ 
ปอศ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กรณีกระท�าโดย
ทุจริตโดยแสวงหาประโยชน์อันมคิวรได้เพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น โดยการใช้วิธีการลงคะแนนเลือก
ต้ังกรรมการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน
เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตาม
กระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า กรรมการ IFEC ควร
รีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
ที่ สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยทางเลือก
หน่ึงที่สามารถกระท�าได้ คือ การ
ด�าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
โอกาสเสนอชือ่และเลือกต้ังบคุคล
ที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการ ภาย
ใต้ขัน้ตอนและวิธกีารทีถู่กต้องตาม
กฎหมาย 

ในการนี้ ก.ล.ต. จึงอาศัยอ�านาจ
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ให้
กรรมการ IFEC และบคุคลท่ี IFEC เปิดเผยผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเป็นกรรมการ ชี้แจงเป็น
รายบุคคลว่าจะดําเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าว
อย่างไร และให้เปิดเผยค�าชี้แจงผ่านตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ภายใน 7 วัน หรือภายในวันที่ 5 มีนาคม 
2561 หากกรรมการ IFEC และบุคคลดังกล่าว 
ไม่ด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว อาจ 
ถูกพิจารณาได้ว่า ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู ้
สนับสนุนการกระท�าความผิดดังกล่าว 

ส�าหรับกรณีที่มีผู ้ร้องเรียนเก่ียวกับเงินลงทุน
ของ IFEC ในโครงการพลังงานทดแทน และเรื่อง
ร้องเรียนอื่น ๆ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ซึ่งหากพบว่า มีการกระท�าของบุคคล
ใดที่เก่ียวข้องเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จะพิจารณาด�าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตประธาน IFEC
เร่งให้บอร์ดรีบแก้ไขปัญหาและชี้แจง
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ตามที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์
ไปถึงผู้เสียภาษี อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรขอตรวจสอบเรือ่งเงินภาษี 
การขอคืนภาษี รวมทั้งหลอกสอบถาม
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษี
เปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและให้ไป
ท�าธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งมีผู้เสียภาษี
หลายรายหลงเชือ่สูญเสียเงินไปจ�านวน
มาก นั้น

นางแพตรเิซีย มงคลวนิช รองอธบิดี
กรมสรรพากร รักษาการในต�าแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ
ภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะ
โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรม
สรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ ้าหน้าที่
โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลทางการเงินของผูเ้สียภาษีแต่
อย่างไร หากกรมสรรพากรมีข้อสงสัย
หรือต้องการเอกสารเพิ่มจะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้เสียภาษีแต่ละราย 

ส�าหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเสร็จจะด�าเนิน
การคืนภาษีให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือส่งเป็นเช็ค
ธนาคาร โดยระบุชื่อ-สกุลของผู้ขอคืน และส่งไปให้ทางไปรษณีย์ตามภูมิล�าเนาที่ผู้ขอคืนแจ้งไว้
เท่าน้ัน ผู้เสียภาษีจึงไม่ต้องไปท�าธุรกรรมใดๆ เพื่อรับเงินภาษีคืนที่ตู้เอทีเอ็มแต่อย่างใด หากผู ้
เสียภาษีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ 

ส�าหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 ส�านักงาน
สรรพากรพื้นที่ หรือส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

นางแพตรเิซยี เปิดเผยด้วยว่า หลังเปิดให้ประชาชนย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษีประจ�าปี 2560 
ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน ผู้มีรายได้บุคคลธรรมดายื่นแบบเสียภาษีแล้ว 2.7 ล้านฉบับ 
ในจ�านวนดังกล่าวขอคืนเงินภาษีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 หลังจากรฐับาลมีนโยบายลงทะเบยีนพร้อม
เพย์กับสถาบนัการเงินทัง้ธนาคารของรฐัและเอกชน กรมสรรพากรได้คืนเงินภาษปีระชาชนผูไ้ด้รบั
เงินคืนเมื่อระบบค�านวณภาษีหักค่าลดหย่อนหลายประเภท มีสัดส่วนคืนเงินภาษีร้อยละ 80 ผ่าน
ระบบพร้อมเพย์จากผู้ต้องคืนภาษีทั้งหมด

ทั้งน้ี หลังประชาชนย่ืนแบบภาษีผ่านเน็ตวันแรก หากเอกสารรายได้ครบระบบจะประมวลผล  
จากน้ันวันที่ 2 จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารที่ผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ วันที่ 3 ธนาคาร
สามารถส่งเงินภาษีคืนได้ เพื่อให้ชาวบ้านน�าไปใช้จ่ายใช้เวลาเพียง 3-4 วัน โดยกรมสรรพากรไม่
ต้องพิมพ์เช็คให้มีขั้นตอนเดินทางไปเบิกกับแบงก์อีกขั้นหนึ่ง เมื่อใช้ระบบคืนผ่านพร้อมเพย์นับว่า
มีความสะดวกมาก ท�าให้ประชาชนเริ่มนิยมย่ืนแบบผ่านอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นต่อเน่ืองจากนโยบาย 
E-Payment ของรัฐบาล 

ปีน้ีจึงพบว่ามีผู้ย่ืนแบบผ่านเน็ตร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือย่ืนแบบผ่านกระดาษ และปีน้ีมีค่าลด
หย่อนภาษีหลายรายการทั้งช้อปช่วยชาติ การท่องเที่ยว เงินบริจาค ด้วย 

‘กรมสรรพากร’ย�้าเตือน
ระวังแก๊งหลอกคืนภาษี
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สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
TIIP Club (Thai Intelligent Investors Program)

TIIP Club ครัง้ที ่2/2561 @โรงงานบรษิทั มหาชยัฟูด้โปร
เซสซิ่ง จํากัด สมาชิก TIIP Club เข้าพบ และรับฟังวิสัยทัศน์ 
บรษัิท มหาชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ากัด ในเครอืของ บรษัิท ส. ขอนแก่น 
ฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารประเภทลูกชิ้น
ปลาทะเล น�าโดย คุณนิรมล รจิุราโสภณ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)–TIIP 2 พร้อม
ผู้บริหารระดับสูงบริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ากัดณ อ�าเภอ
เมอืง จังหวัดสมทุรสาคร วันศุกร์ที ่23 กุมภาพนัธ์ 2561 อนัเป็น
กิจกรรมที่สองของกิจกรรม TIIP Club ประจ�าปี 2561 ที่ได้ไป
เยี่ยมเยือนเครือข่ายอันทรงพลัง ระหว่าง “TIIP2TIIP” ด้วยกัน

อบรมอาสาฯ รุ่นที่ 25 : สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดหลักสูตร 
อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่  
25 เพื่อ เตรียมพร้อมส�าหรับ AGM 
ปี 2561 โดยมี คุณภูวนารถ ณ
สงขลา กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อ 
วันที่ 26-27กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ห้อง 702-703 
ชั้น 7 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทตูจีน)
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ติดอาวุธทางปัญญา
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ 

“Fintech : เตือนภัย และการล้อมรั้วด้วย
กฎหมาย” โดย คุณบุตรี หวังศิริรุ่งเรือง ฝ่าย
ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน และ คุณศุภวิช 
สิริกาญจน ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา สนง. 
ก.ล.ต. วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
18.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 
7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน) 

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อ 
“Fintech : เตือนภัย และการล้อมรั้วด้วย
กฎหมาย” โดย คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการ ผูอ้�านวยการบรษัิทหลักทรพัย์ ฟินันเซยี  
ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องประชุม 
702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 
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AGM in Action อาสาฯ รุ่นที่ 24
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมพิเศษ AGM in Action (เพื่อ AGM 2561 )การเพิ่มทักษะให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่จะท�าหน้าที ่

ภาคสนาม ใน AGM 2561 ให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุนรายบุคคล เมื่อวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้อง 601 ชั้น6 อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

เตรยีมความพร้อม พีน้่องอาสาฯ ครัง้ที ่2/2561 หวัข้อ “บทบาท 
หน้าที่และสิทธิ (ตามกฎหมาย) ของผู้ถือหุ้น” โดย คุณสวิตา  
ปีตะวรรณ-Senior Attorney, Hunton & Williams LLP วันองัคารที่  
6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง 603 ชั้น 6 
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
เตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ
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เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วงเริม่ต้นฤดูกาลในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้
ประจําปี ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัททั้งหลาย 
เอาไว้ และมีสถานะทางกฎหมายในการร่วมเป็นเจ้าของบรษัิทเจ้าของกิจการ จะ
ได้ไปรับฟังผลการด�าเนินงาน ฟังแผนงาน รับรู้สภาพการท�าธุรกิจทั้งในแง่ของ
การเติบโต การแข่งขัน หรือแม้แต่กระทั่งสภาพปัญหาที่บริษัทก�าลังเผชิญอยู่

การประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี ของบรรดาบรษิทัจดทะเบยีน ถือเป็น
วันสําคัญในการที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ให้กับนักลงทุนได ้
รับทราบ ขณะเดียวกันหากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ยังมีข้อสงสัยหรือยังไม่
กระจ่างชัดในค�าชี้แจงในการเปิดเผยข้อมูล ก็สามารถที่จะสอบถามจากคณะ
กรรมการบริษัท จากกรรมการอิสระ และจากคณะผู้บริหารบริษัท เป็นการ
เพิ่มเติมได้ด้วย

น่ีจึงเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายนั่นเอง

ซึ่งในส่วนบทบาทของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นับต้ังแต่เริ่มเป็นชมรม
และจดทะเบียนเป็นสมาคมฯมาตั้งแต่เมื่อปี 2532 หรือ กว่า 29 ปีมาแล้วนั้น 
ทางสมาคมฯก็ให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ�าปี 
ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายมาโดยตลอด กระทั่งท�าให้เมื่อปี 2549 
ทางสมาคมฯได้รับการสนับสนุนทั้งจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ให้ท�าหน้าที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น แล้วประเมินผลการจัดประชุมของแต่ละบริษัท
ใน 2 ด้านด้วยกัน คือ หนึ่ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และ สอง การ
ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม

สมาคมฯจึงจัดให้มีกลุ่มคนที่มีจิตอาสา ท�าหน้าที่เป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุน้” เป็นผูแ้ทนรบัมอบฉันทะจากทางสมาคมฯไปเข้าประชมุและประเมินผล 
อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ ปี 2549 มาจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้จะเป็นปีที่ 13 แล้ว
ที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของทางสมาคมฯ จะไปร่วมกันท�าหน้าที่อันน่าภาค
ภูมิใจและเป็นผลงานร่วมกันของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปีน้ีอาสาฯ ทกุคนก็ยังยืนยันหนักแน่นถึงความเต็มใจทีจ่ะไปท�าหน้าที ่โดยจะ
มีการปล่อยแถวอาสาฯเริ่มต้นฤดูกาลปี 2561 นี้ ที่อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดี 
ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ เพื่อเน้นย�้าในการท�าหน้าที่

ขณะเดียวกันในวันที่ 27 มีนาคม ที่จะถึงนี้ สมาคมฯก็จะมีการจัดประชุม
สามัญประจําปี 2561 ในเวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม และมาพบปะกันนะคะ 

เริ่มฤดูกาล AGM
โดย : วชิรา ณ ระนอง
  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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