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ผ่านพ้นวันที่ 30 เมษายน ไปแล้ว นั่นหมายความการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี (AGM) ส�ำหรับบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี ก็ได้จบลงแล้วส�ำหรับในปี 2561 นี้
งานภาคสนามของบรรดาอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงปี 2561
ด้วยนั้น บรรดาผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม AGM ได้ใช้เวทีการประชุมโดยเน้นในเรื่อง
ของการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ผูถ้ อื หุน้ หลายคน เห็นชัดเจนเลยว่า มีการท�ำงานการบ้าน ดูขอ้ มูลทัง้ จาก
ในหนังสือนัดประชุม ในรายงานประจ�ำปี รวมทัง้ ในข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข่าวจากสื่อสารมวลชนต่างๆ แล้วน�ำมาเป็นประเด็นซักถามในที่ประชุม ให้
ทางคณะกรรมการบริษัทเหล่านั้น ได้อธิบาย ชี้แจง หรือตอบข้อสงสัย
หลายเรือ่ ง หลายกรณี จริงๆ แล้วค�ำถามเหล่านัน้ กลับกลายเป็นประโยชน์ของ
คณะกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนเองด้วยซ�้ำ เพราะกลายเป็นโอกาสในการ
ชี้แจง ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบรรดาผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัท
ดังนัน้ อยากจะฝากบรรดาคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนทัง้ หลายว่า ให้
มองว่า การประชุม AGM คือ โอกาสปีละ 1 ครัง้ เท่านัน้ ในการทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
ผลการด�ำเนินงาน และแผนงานในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ
ซึ่งประธานกรรมการ ที่มักจะเป็นประธานในที่ประชุม รวมทั้ง CEO หรือ
กรรมการผู้จัดการหลายๆ คนที่ได้มีโอกาสพบปะในการประชุม AGM ปีนี้ บอก
เลยว่า การมีค�ำถามถือเป็นเรื่องดี ถือว่าผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ และท�ำให้การ
ประชุม AGM เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งหลายคนมองว่า นอกจากจะไม่
แตกต่างจากการพบปะนักลงทุนในงาน Opportunity Day แล้ว บรรยากาศยัง
ดูอบอุ่นกว่าด้วยซ�้ำ เพราะผู้ที่ไปประชุม AGM ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว
มีความผูกพันกับบริษัทอยู่แล้ว
หากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สามารถท�ำให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้ ยอมรับ
เห็นด้วยกับทิศทางแผนงานของบริษทั แนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ก็
จะท�ำให้ผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นอยู่ต่อไป หรือหากเชื่อมั่นมากขึ้นก็อาจจะมีการซื้อ
หุ้นเพิ่มด้วย ซึ่งก็จะเป็นผลดีในอนาคตเวลาที่บริษัทต้องการที่จะเพิ่มทุนแทนที่
จะต้องไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมีต้นทุนการเงินที่สูงกว่า ก็จะสามารถออก
หุ้นแบบ RO ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้ และผู้ถือหุ้นก็จะให้การสนับสนุนการเพิ่มทุน
ในเมื่อได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว
ดังนั้น นี่จึงเป็นผลดีที่ได้รับร่วมกันในการประชุม AGM ระหว่างบริษัท
กับผู้ถือหุน้
ส่วนกรณีของแจกของช�ำร่วยทีส่ มาคมฯ ตลอดจน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รณรงค์วา่ ขอไม่ให้แจก เพราะเป็นการไม่เท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ นัน้ บรรยากาศ
ในปีนี้ในภาพรวมก็ดีขึ้น แม้อาจจะยังมีเสียงบ่นอยู่บ้าง ก็เป็นเพียงไม่มาก เชื่อ
ว่าในอนาคตสุดท้ายทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นในที่สุด
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สิ่งที่ได้จาก AGM
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ตลท.หนุนตั้งดัชนี CLMV
รองรับนักลงทุนใน TFEX
นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการผู ้
จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) บอกว่า ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ
จั ด ท� ำ ดั ช นี ใ หม่ 2 กลุ ่ ม ฯ คาดว่ า จะ
สามารถตัง้ จัดได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ โดย
ดัชนีแรกคือ SET CLMV Exposure
Index หรือ ดัชนีCLMV ซึ่งเป็นการ
รวบรวมบริษัทจดทะเบียนของไทยที่มี
การท�ำธุรกิจหรือการค้าขายในประเทศ
CLMV โดยเบื้องต้นก�ำหนดเงื่อนไขคือ
ต้องมีสัดส่วนรายได้จากประเทศ CLMV ไม่ต�่ำกว่า 10% ของรายได้รวม หรือไม่ต�่ำกว่า 100 ล้านบาท มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดฯ (Market Cap.) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังต้องมีสภาพคล่องการ
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) ไม่น้อยกว่า 20%
โดยวัตถุประสงค์หลักทีจ่ ดั ท�ำดัชนี CLMV ขึน้ เพือ่ ต้องการดึงดูดนักลงทุนสถาบันต่างชาติทมี่ คี วามสนใจลงทุน
ในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของประเทศ CLMV ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
โดดเด่น เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าไป
ลงทุนโดยตรง เพราะตลาดหุน้ ไทยได้เปรียบด้านสภาพคล่องซือ้ ขายสูง และอัตราแลกเปลีย่ นทีผ่ นั ผวนน้อยกว่า
และอีกหนึ่งดัชนีฯ คือ SET THSI Index (Thailand Sustainability Investment Index) หรือดัชนีหุ้นยั่งยืน
โดยเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคุณสมบัติ เพื่อเข้ามาคัดเลือกบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเป็นส�ำคัญ ก่อนจะเข้าสู่การค�ำนวณในดัชนีดังกล่าว เบื้องต้นมี
บริษัทจดทะเบียนที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วกว่า 65 บริษัท
ตลาด TFEX เติบโตขึ้นตามตลาดหลักทรัพย์ หลังจากน�ำดัชนี Index Future, SET 50 Future และ SET
50 Oftion จัดท�ำดัชนี stock Future และดัชนี Gold Futureเป็นสัดส่วนหลักในการค�ำนวณซื้อขาย และราคา
สินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลอดช่วง 12 ปีทผ่ี า่ นมา เมือ่ นักลงทุนเข้าใจการลงทุนมากขึน้ จึงเริม่ มีมลู ค่าการซือ้ ขาย
เพิ่ม โดยปริมาณซื้อขาย 4 เดือนแรกของปี 2561 มีการซื้อขายประมาณ 470,000 สัญญา ที่เหลือ 8 เดือนของ
ปี มองว่าตลาดยังมีทิศทางบวก ท�ำให้ไทยมีการซื้อขายอันดับ 26 ของโลก ขณะที่สิงคโปร์อันดับ 1 มาเลเซีย
อันดับ 3 ของอาเซียน
นางรินใจ ชาครพิพิฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX
กล่าวว่า TFEX เตรียมจัดท�ำดัชนี CLMV เพือ่ น�ำมาเปิดซือ้ ขายในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ด้วยการน�ำหุน้ หลัก
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึง่ ได้ขยายการลงทุนออกไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้านมากกว่า 50
ราย เมือ่ มีรายได้จากการลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน จึงมีตอ่ ผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนสะท้อนต่อการออก
ไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้านเช่นเดียวกัน เพราะขณะนีจ้ ดี พี ขี องประเทศเพือ่ นบ้านเติบโตสูงร้อยละ 7-8 ต่อปี
นางรินใจ กล่าวว่า เมือ่ น�ำมาจัดท�ำเป็นดัชนี CLMV มาเปิดซือ้ ขายในตลาด TFEX เหมือนกับนักลงทุนรายย่อย
ได้ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน ส�ำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนใน ตลท. จะให้เป็นแบบ
สมัครใจออกไปลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV มากกว่า 100 ล้านบาท ต้องเป็นหุ้นมีสภาพคล่องสูง มีอิทธิพล
ต่อดัชนีกลุ่มเพื่อนบ้าน มีขนาดมูลค่าหุ้นมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีรายได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่า
ร้อยละ 10 ของบริษัทถึงระดับ 100 ล้านบาท ก�ำหนดเปิดซื้อขาย 1 กรกฎาคมนี้
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เสนอยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF
แต่เห็นด้วยให้สทิ ธิสำ� หรับ RMF

ในการเสวนาติดตามสภาวะเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 หัวข้อเรื่อง “อัดฉีด เก็บภาษีช่วยใคร” จัดโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) นางสาวดวงมณี เลาวกุล อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะให้รัฐบาล ยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษี ค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวหรือ LTF ซึ่งจะท�ำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ในปี 2555 ไม่มีการลดหน่อยภาษีค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF
รัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง 8,848.20 ล้านบาท และในกรณีไม่ลดหย่อนภาษีนี้ จากจ�ำนวน
แบบยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดที่ใช้สิทธิลดหย่อน จ�ำนวน 284,374 แบบ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
2.92 ของจ�ำนวนแบบยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อแบบ อยู่ที่แบบละ
31,115 บาท และหากพิจารณาตามขั้นเงินได้สุทธิ ผลการยกเลิกมาตรการลดหน่อยภาษีค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF
ท�ำให้ผู้ยื่นแบบเสียภาษีในขั้นเงินได้สูง มีภาระภาษีเฉลี่ยต่อแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ที่อยู่ในขั้นเงินได้ต�่ำ เนื่องจาก
เป็นอัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้า
สาเหตุที่เสนอแนะให้ยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษี ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF เนื่องจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ
กลุ่มที่มีรายได้สูงไม่ได้เป็นประโยชน์กับกลุ่มที่มีรายได้น้อย ประกอบกับตลาดทุนในปัจจุบันมีวิวัฒนาการและการ
พัฒนาไปมากแล้ว สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้หากไม่มกี ารลดหย่อนภาษีคา่ ซือ้ หน่วยลงทุน LTF ซึง่ รัฐบาลสามารถน�ำรายได้
จ�ำนวนนี้ไปจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ด้อยโอกาสและยากจนได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้
ยังช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ้นด้วย
ส่วนการลดหย่อนภาษีการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF แม้ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่ม
รายได้สงู มากกว่ากลุม่ ได้นอ้ ย แต่นบั ได้วา่ เป็นการออมในระยะยาวเพือ่ การสร้างโครงข่ายความคุม้ ครองทางสังคม
ในอนาคต ดังนั้นรัฐบาลยังสามารถคงมาตรการลดหย่อนนี้ไว้ได้
ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเริ่มจัดเก็บในปีหน้า เห็นว่า ไม่ควรมีการยกเว้นหรือลดหย่อน
จ�ำนวนมากเพราะจะเกิดช่องโหว่ของกฎหมายขึ้น แต่ควรเก็บภาษีในอัตราต�่ำ ๆ ส�ำหรับฐานภาษีที่มีมูลค่าน้อยเพื่อ
ไม่ให้เกิดภาระภาษีที่มากจนเกินไป หากจะยกเว้นให้กับบ้านหลังหลักส�ำหรับผู้ที่มีก�ำลังในการจ่ายภาษีได้น้อย ควร
อยู่ที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพราะเป็นมูลค่าที่อยู่อาศัยที่คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของและไม่ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำกับผู้
ที่มีบ้านมากกว่า 1 หลัง แต่ต้องเสียภาษีส�ำหรับบ้านหลังถัดไป
นางสาวดวงมณี ยังแนะน�ำให้รัฐบาลขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กว้างและคลอบคลุมมากขึ้น และ
มีมาตรการที่จะท�ำให้ผู้มีเงินได้เข้ามาในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น เงินได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุก
ประเภท ควรจะน�ำมารวมค�ำนวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา เพือ่ ให้เกิดการเก็บภาษีทมี่ คี วามเป็นธรรมกับเงินได้ทกุ
ประเภท ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย
นายสมชัย จิตสุชน ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) กล่าวว่า ปัจจุบัน ระบบภาษีไทยยังไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ โดยคนรวยจ�ำนวนมากมีรายได้สูงมากเสีย
ภาษีในอัตราไม่ถงึ ร้อยละ 35 เพราะกฎหมายอนุญาติให้แยกค�ำนวณเสียภาษีได้ และคนรวยยังมีรายได้จากเงินปันผล
มาก โดยบางคนได้รับปีละกว่า 1,000 ล้านบาท แต่เสียภาษีค�ำนวณจากการแยกคิดภาษีจึงเสียภาษีในอัตราเพียง
ร้อยละ 15 เท่านั้น ดังนั้น รัฐบาลควรจะมีมาตรการที่เป็นแพ็กเกจ ที่ท�ำให้คนรวยเสียภาษีเพิ่มขึ้น
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ธปท.เตือนอย่าหลงเชื่อแชร์ลูกโซ่
อ้างก�ำไรสูงลงทุนในเงินคริปโตฯ
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงการหารือนอกรอบกับ
พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ ว่า เป็นการหารือปกติถงึ ความห่วงใยประชาชน
ทีอ่ าจขาดความรู้ หรือรูไ้ ม่ทนั กลโกง ซึง่ อาจตกเป็นเหยือ่
การฉ้อโกงโดยอ้างการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล (คริปโต
เคอร์เรนซี) ว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ไม่ขาดทุน คล้ายกับ
การเล่นแชร์ลูกโซ่ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนหลงเชื่อ
และเข้าไปลงทุนตามจนได้รับความเสียหาย
“ธปท. กังวลการหลอกลวงประชาชน โดยอ้างการ
ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีวา่ ให้ผลตอบแทนสูงคล้ายกับ
แชร์ลกู โซ่ จึงต้องเตือนประชาชนอย่าหลงเชือ่ เพือ่ ไม่ให้
ประชาชนได้รับผลกระทบ” นายวิรไท กล่าว
ที่ผ่านมาทั้ง 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลัง
ธปท. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีการหารือ แลก
เปลี่ยนข้อมูล และทบทวนพัฒนาการการลงทุนในเงิน
ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
การเคลื่ อ นไหวของราคาเงิ น ดิ จิ ทั ล มี ค วามร้ อ นแรง
ลดลง รวมทัง้ ความผันผวนของราคาไม่ได้สงู มากเหมือน
ที่ผ่านมา
ส่วนจะมีการออกมาตรการ หรือกฎหมายมาควบคุม
การซื้อขายเงินดิจิทัลเพิ่มหรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้
โดยทั้ง 4 หน่วยงานจะต้องหารือและติดตามกันต่อไป
ขณะทีก่ อ่ นหน้า พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธานในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อบิทคอยน์
กับมาตรการการในการก�ำกับดูแล มีการเชิญหัวหน้า
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสาวรื่นฤดี
สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์
สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งผู้แทน
จากกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมประชุม
พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า เป็นการประชุมหารือถึง
มาตรการก�ำกับ และดูแลการใช้เงินสกุลดิจิทัล หลัง
จากในประเทศไทยเริ่มมีการใช้เงินสกุลดิจิทัลมากขึ้น
ก่อนก�ำหนดเป็นมาตรการรองรับ ไม่ให้เกิดผู้เสียหาย
หรือเหยือ่ จากเงินสกุลดิจทิ ลั ซึง่ หลังการประชุมจะมีการ
สรุปมาตรการเสนอต่อกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
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ประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาอย่างเร่ง
ด่วน พร้อมย�้ำว่าต้องออกกฎหมายควบคุมในรูปแบบของ
พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ก. เพื่อให้มีผลบังคับใช้
พล.อ.อ.ประจิ น ยั ง ฝากถึ ง ประชาชนที่ ต ้ อ งการใช้
ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลในเชิงธุรกิจว่า มีประโยชน์
และสร้างโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยง ขอให้
ประชาชนตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยรัฐบาลก�ำลังหา
มาตรการบริหารจัดการสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภค
ไม่ตกเป็นเหยื่อ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ กิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ ประธาน
กรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ�ำกัด บอกถึง
กรณีสกุลเงินดิจิตอล ‘บิทคอยน์’ ว่า กระทรวงยุติธรรม
ต้ อ งหารื อ กั น เรื่ อ งมาตรการป้ อ งกั น การถู ก หลอกให้
ร่วมลงทุนบิทคอยน์ในรูปแบบต่างๆ คล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่ง
จะมีการน�ำข้อกฎหมายมาใช้ป้องกันอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นจากบิทคอยน์ในอนาคต
หากไม่มีมาตรการก�ำกับดูแล บิทคอยน์จะกลายเป็น
แหล่งฟอกเงินของผู้ทุจริต ขบวนการค้ายาเสพติด และ
สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ หรืออาจมีภัยรูปแบบใหม่ เช่น การ
ขโมยบิทคอยน์ใน E-WALLET หรือกระเป๋าเงินออนไลน์
ซึ่งในอนาคตจะก�ำหนดให้ผู้ใช้บิทคอยน์ ต้องรายงาน
สถานะ เช่นเดียวกับเงินสด หรือทองค�ำ และต้องมี
มาตรการทางกฎหมายเอาผิดกับอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้
ส่วนตัวบทกฎหมาย ทีจ่ ะน�ำมาใช้ควบคุมดูแลบิทคอยน์
ยั ง อยู ่ ร ะหว่ า งหารื อ กั น ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีตัวบทกฎหมายเข้ามา
เกี่ยวข้อง เนื่องจากวันนี้ ไม่มีข้อกฎหมายใด ที่จะควบคุม
ดูแลสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งไม่ได้ห้ามใช้ แต่ต้องมีกฎหมาย
ก�ำกับดูแล
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พักเล่นหุ้น วุ่นเรื่องเที่ยว
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ

ฉบับนีเ้ ราพักคุยกันเรือ่ งหุน้ เรือ่ งบัญชีสกั ประเดีย๋ ว
นะคะ เพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวที่ลดหย่อนภาษีได้
แต่เราจะพูดเรื่อง ภาษีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึง
คิดว่าก็เป็นการพักเรื่องหนักๆ มาผ่อนคลายกับเรื่อง
เบาๆ ค่ะ มาวางแผนเที่ยวกันทั้งปี ทั้งสนุก ทั้งได้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดีสุดๆ ค่ะ
จากการที่เราได้รับรู้กันมาตั้งแต่ปลายปี 60 ที่ภาค
รัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง โดยค่า
ใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการหรือค่าที่พักสามารถน�ำมาลด
หย่อนในการค�ำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตาม
จ�ำนวนทีไ่ ด้จา่ ยไปจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และจ่าย
ในช่วงเวลา 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ขณะนี้ได้ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เป็นกฎกระทรวง
ฉบับที่ 335 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561
เรามาดูกันว่า “จังหวัดท่องเที่ยวรอง” คืออะไร มี
กี่จังหวัดตามที่ปรากฏในกฎกระทรวง ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ
ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครพนม
นครศรี ธ รรมราช นครสวรรค์ นราธิ ว าส น่ า น
บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พัทลุง
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด
ระนอง ราชบุรี ลพบุรี เลย ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ
สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี
สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรนิ ทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู
อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
และ อุบลราชธานี
นอกจากนี้กฎหมายยังกล่าวรวมถึงที่พักที่เรียกกัน
ว่า “โฮมสเตย์ไทย” หมายความว่า สถานทีพ่ กั ชัว่ คราว
ซึง่ เจ้าของบ้านนําพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในบ้าน มาดัดแปลง
เป็นห้องพักและจัดบริการสิง่ อํานวยความสะดวกตาม
สมควร โดยเรียกค่าตอบแทนจากผู้พักอันมีลักษณะ
เป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และมี
จํานวนไม่เกินสีห่ อ้ งมีผพู้ กั รวมกัน ไม่เกินยีส่ บิ คน และ
ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ส่วนค่าใช้จา่ ยอะไรบ้างทีส่ ามารถน�ำมาลดหย่อนได้
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ในกฎกระทรวงกล่าวไว้มี 3 ข้อ ได้แก่
1. จ่ายค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนาํ เทีย่ วตาม
กฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สําหรับ
การเดินทางท่องเทีย่ วในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ ในจังหวัด
ท่องเทีย่ วรอง หรือในเขตพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ใดทีอ่ ธิบดี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวง การท่อง
เที่ยวและกีฬา
2. จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจนาํ เทีย่ ว
ตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัด
อื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
3. จ่ายเป็นค่าที่พักโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
หรื อในเขตพื้ นที่ ท่ องเที่ ย วอื่ นใดที่ อธิ บดี ประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของกระทรวงการท่องเทีย่ วและ
กีฬาให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรมหรือเป็นค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยในจังหวัด
ท่องเที่ยวรอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ตามจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้จา่ ยไปจริง แต่รวมกันไม่เกิน
15,000 บาท ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
หากท่านเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นหุ้น ต้องการไป
พักผ่อนคลายเครียด หรือชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตใหม่ ก็
ขอแนะน�ำโครงการลดหย่อนภาษีดีๆ เช่นนี้ค่ะ เที่ยว
เมืองไทย เงินไม่หนีไปไหน อยู่ในประเทศเราเอง
วางแผนเที่ยวกันเลยค่ะ
27 เมษายน 2561
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เศรษฐกิจไทยยังโชว์แกร่ง
ปัจจัยบวกหนุน GDP โต 4%
ในเดือนเมษายน ประเด็นภาพรวมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทาง
ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB)
ได้ออกรายงานเตือนว่า แม้ว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัว
ได้ประมาณ 4% ซึ่งถือว่าต�่ำกว่าอัตราเฉลี่ยที่ธนาคารโลก
และ ADB ท�ำนาย ซึ่งเป็นตัวเลขการเจริญเติบโตที่ต�่ำที่สุด
ในภูมภิ าค และเป็นตัวเลขการเจริญเติบโตทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ในกลุม่
ประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหมดในเอเซียตะวันออก ต�่ำกว่า

8

เวียดนาม (6.9%) มาเลเซีย (5.9%) กัมพูชา (7%) และ
ลาว (7.3%)
อย่างไรก็ตามส�ำหรับในประเทศไทยเอง มีทั้งที่มองใน
ด้านของความเชื่อมั่น และความกังวล
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจาก 51.4 ใน
เดือนก่อนมาอยู่ที่ 53.3 สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2556 โดยปรับดีขึ้นทุกองค์ประกอบ ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบ
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การภาคการผลิต และภาค
ที่ไม่ใช่การผลิต โดยกลุ่ม
ผู ้ ผ ลิ ต มี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า น
การผลิตและค�ำสั่งซื้อเพิ่ม
ขึ้นมากตามอุปสงค์จากต่าง
ประเทศที่ขยายตัวดี และ
อุปสงค์ในประเทศที่ทยอย
ปรับดีขึ้น
ส่วนอีก 3 เดือนข้างหน้า
ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลง
แต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 54.4
สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้
ประกอบการที่ยังมีต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ความเชือ่ มัน่ ลดลงจากเดือน
ก่อนเกือบทุกองค์ประกอบ
ยกเว้นด้านการลงทุนทีอ่ ยูใ่ น

ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี
นายเจน น�ำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบันหรือ กกร. ว่า ที่ประชุม กกร. ปรับ
เพิ่มประมาณการการส่งออกและอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยปี 2561 ใหม่ โดยประเมินว่าการส่งออกอาจ
ขยายตัวร้อยละ 5.0-8.0 จากเดิมเมื่อเดือนมกราคม 2561
ประเมินว่าจะโตร้อยละ 3.5-6.0 ซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวร้อยละ 4.0-4.5 จากเดิมประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยปีนี้โตร้อยละ 3.8-4.5
ทั้งนี้ เป็นผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 2 เดือน
แรกของปี 2561 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งของการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก
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ส่งผลให้การส่งออกของไทยเติบโตแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน
การท่องเที่ยวก็ยังคงขยายตัวได้ดี
นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษศาสตร์อาวุโส
ธนาคารโลก ส�ำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2561
คาดเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นการเติบโต
สูงสุดตั้งแต่ปี 2555 หรือ 6 ปี จากการฟื้นตัวของหลายภาค
ส่วนที่ส่งผลต่อเนื่องจากปี 2560 มายังปีนี้ ทั้งความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2560 การบริโภคภาคเอกชน
สู ง ขึ้ น เกื อ บร้ อ ยละ 50 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายใน
ประเทศ (จีดพี )ี ในประเทศ ขณะทีก่ ารส่งออกขยายตัวร้อยละ
7.5 ยังคงเป็นก�ำลังขับเคลือ่ นเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง การน�ำ
เข้าสินค้าทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.5 ก็สง่ สัญญาณว่าการลงทุน
ภาคเอกชนก�ำลังฟื้นตัว
ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยระยะยาวขึ้น
อยู่กับนวัตกรรม โดยไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศตลาดเกิด
ใหม่ทผี่ ลตอบแทนจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสงู แต่กลับมี
การลงทุนไม่มาก อีกทั้งไทยก�ำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จึง
มีความจ�ำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นทดแทน
แรงงานที่ลดลง
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบาย
และยุทธสาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการ
ส่งออกของไทยเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมูลค่าสุงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 22,362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ
7.06 ขณะเดียวกันการส่งออกในช่วง 3 เดือนหรือไตรมาส
แรกปีนี้มีมูลค่ากว่า 62,829 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 11.29 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี
เนือ่ งจากภาวะการค้าของโลกฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 13
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นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2561 ปรับตัวดีขึ้น
เล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 79.9 จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ อยู่ที่ระดับ
79.3 ดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกและการ
ท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น
ทัง้ นี้ เชือ่ ว่าหากรัฐบาลมีการขับเคลือ่ นการใช้งบประมาณ
กลางปี โครงการไทยนิยมทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างเพิม่ ขึน้ จะส่งผล
ให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวเกินร้อยละ 4.2 ท�ำให้จีดีพี
ทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2-4.6 แต่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเมืองของไทยทีเ่ ลือ่ นการเลือกตัง้ ออกไปเป็น
เดือนกุมภาพันธ์ปหี น้า การปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ส่งผลให้ราคา
สินค้าปรับตัวสูงขึ้น
นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักวิจัย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ได้ปรับลดอัตราการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เหลือเติบโตร้อยละ 3.7 จากเดิม
คาดโตร้อยละ 4 ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ปรับลดจีดีพี คือการ
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ลงทุนภาคเอกชนที่ยังโตช้า โดยการลงทุนภาคเอกชนปีนี้
โตเพียงร้อยละ2.5 จากเดิมคาดว่าโตร้อยละ 3.8 ผู้บริโภค
ชะลอรอดูสถานการณ์ความชัดเจนก่อนใช้จ่ายสินค้าคงทน
และคาดการบริโภคภาคเอกชนโตร้อยละ 3.1 จากเดิมร้อย
ละ 3.4 คนมีรายได้น้อยในภาคเกษตรและเอสเอ็มอี โดย
เฉพาะในต่างจังหวัดยังฟื้นตัวช้า และอาจท�ำให้เศรษฐกิจ
ไทยชะลอได้
ขณะที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ยั ง ขาดความเชื่ อ มั่ น ในความ
ต่อเนือ่ งของนโยบายเศรษฐกิจ จากแนวโน้มเลือ่ นการเลือกตัง้
ในปีนี้เป็นต้นปีหน้า แต่ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งยังเป็นไปตาม
โรดแมป ส่วนภาครัฐด�ำเนินการโครงสร้างขนาดใหญ่และ
การเบิกจ่ายไม่ได้เร็วไปกว่าที่คาด โดยการลงทุนภาครัฐโต
ร้อยละ 10.2 แต่เศรษฐกิจไทยยังมีความทนทานต่อปัจจัยที่
เข้ามากระทบ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่กลับไปชะลอต�่ำกว่า
ร้อยละ 3 และ หวังว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น
เร่งการลงทุน เพื่อให้เอกชนลงทุนตาม มีโอกาสที่จะเห็น
เศรษฐกิจไทยเติบโตเหนือร้อยละ 4 ได้
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นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า ปรับประมาณ
การณ์เศรษฐกิจไทยลง คาดขยายตัวร้อยละ 4.04 จากเดิม
ร้อยละ 4.11 จากการแนวโน้มการบริโภคภายในประเทศลดลง
การเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้ากว่าก�ำหนด การท่องเที่ยวยังเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้น คาดปีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ขยายตัว ร้อยละ 8-9 โดยนักท่องเทีย่ วหลักยังเป็นคนจีน และ
เอเชียใต้โดยเฉพาะอินเดีย ขณะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
โตต่อเนือ่ ง คาดขยายตัวร้อยละ 3 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสนับสนุน
การส่งออกไทยให้โตต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ คาดดัชนีตลาดหุน้ ไทยปีนแี้ ตะระดับสูงสุดอยูท่ ี่ 1,860
จุด โดยคาดว่าจะเกิดในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ขณะที่ไตรมาส 2
คาดดัชนีตลาดหุน้ ไทยเคลือ่ นไหวอยูใ่ นกรอบ 1,700-1,800 จุด
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อดัชนีหนุ้ ไทย ยังเป็นเรือ่ งของการเลือกตัง้ หาก
มีการเลื่อนการเลือกตั้งจากก�ำหนดการเดิมเดือนกุมภาพันธ์
2562 ออกไปเป็นช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2562 ก็มี
โอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลง
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นางภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
และรองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในเดือนเมษายนนี้ บล.เอเซียพลัส
จะปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้ใหม่ จากเดิมที่คาดว่า
อยู่ที่ 1,800 จุด เหลือประมาณ 1,760-1,765 จุด พร้อมทั้ง
จะปรับลดก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนลงจากร้อยละ 14 เหลือ
ร้อยละ 7 เนือ่ งจากผลกระทบจากการทีธ่ นาคารพาณิชย์ยกเลิก
ค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลก�ำไรของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ถูกปรับลดลงประมาณร้อยละ 5.6 ในปี 2561 และ
ลดลงร้อยละ 7 ในปี 2562 หลังจากที่รายได้ค่าธรรมเนียม
ของธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ 6 ธนาคารขนาดใหญ่ ลดลง
ร้อยละ 7.4 ในปีนี้ และ ลดลง ร้อยละ 11 ในปีหน้า หรือก�ำไร
ลดลงเฉลีย่ 10,000 ล้านบาทในปีนแี้ ละปีหน้า ซึง่ กลุม่ ธนาคาร
พาณิชย์ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี เพราะต้อง
เร่งหารายได้มาชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมที่หายไป และ อาจ
ท�ำให้การปิดสาขาและปรับลดพนักงานเร็วขึ้น เพื่อลดต้นทุน
ของธนาคาร
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สงครามการค้าสหรัฐ-จีน
มั่นใจกระทบไทยไม่มาก
ดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับตัวผันผวนตัง้ แต่
ต้นเดือนเมษายนตามตลาดหุ้นในภูมิภาค
เอเชีย หลังมีความกังวลสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยจีนตอบโต้
สหรัฐฯ ทีเ่ รียกเก็บภาษีนำ� เข้าสินค้าจากจีนด้วยการเรียกเก็บภาษีนำ� เข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 128 รายการ
รวมถึงผลไม้และผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลไม้ในอัตราร้อยละ 15 รวมถึงเนือ้ หมูและผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมูในอัตราร้อยละ 25
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหุน้ ไทย
ที่ปรับตัวลดลงในช่วงนี้มาจากปัจจัยลบต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งกระทบตลาดหุ้นในภูมิภาคและตลาดหุ้นไทย
ส่วนผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทยนั้น
เบือ้ งต้นประเมินว่ามีไม่มาก เนือ่ งจากสินค้าไทยทีส่ ง่ ออกไปจีนมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่า
การส่งออกทั้งหมด และส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ใช่วัตถุดิบในห่วงโซ่
การผลิตของจีน เนื่องจากจีนมีห่วงโซ่การผลิตต้นทุนต�่ำกว่าไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ทาง ตลท. ขอ
ติดตามผลอีกระยะหนึ่งจึงจะประเมินผลกระทบที่ชัดเจนได้
“หากพิจารณาเชิงพืน้ ฐานหุน้ ไทยมีปจั จัยภายในประเทศทีแ่ ข็งแกร่ง ภาพการลงทุนในตลาดหุน้ ไทย
ระยะยาวยังมีทศิ ทางเติบโตดี ดังนัน้ ในช่วงทีภ่ าวะหุน้ ตกและมีขา่ วสารกระทบการลงทุน นักลงทุนควร
ระมัดระวังและพิจารณาข่าวสารอย่างรอบคอบ” นางเกศรา กล่าว
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชือ่ มัน่ นักลงทุน
ประจ�ำเดือนเมษายน 2561 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 120.17 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 16.02 เทียบกับเดือนก่อนหน้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และยังคงอยูใ่ นภาวะร้อนแรงเป็น
เดือนที่ 5 ติดต่อกัน ปัจจัยหนุนส�ำคัญมาจากความเชือ่ มัน่ เงินทุนไหลเข้าออก การเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศจากนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อีก 2 ครัง้ ในปีนหี้ รือไม่ เป็นปัจจัยทีฉ่ ดุ ความเชือ่ มัน่ มากทีส่ ดุ รองลงมา นโยบายภาครัฐและสถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศนอกจากนี้ นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน จะกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหรือไม่ เป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม
นางภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน เป็นปัจจัยทีก่ ดดันการเคลือ่ นไหวของตลาดหุน้ ทัว่ โลก และ ตลาดหุน้ ไทยในระยะสัน้ แต่เชือ่
ว่าสงครามการค้าจะมีทางออกที่ดี คาดว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะประนีประนอม และไม่เกิดความรุนแรง เพราะ
หากสงครามการค้าเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบต่อทั่วโลก และ อาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามค้าเงิน
โดยจีนอาจจะลดค่าเงินหยวน เพื่อให้สินค้าจีนสามารถแข่งขันได้
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยว่า จากสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน กรณีทที่ งั้ 2 ฝ่ายใช้มาตรการทางภาษีกดี กันสินค้า
ระหว่างกัน จะท�ำให้สินค้าของทั้ง 2 ฝ่ายที่ส่งออกระหว่างกัน จะถูกส่งเข้ามาขายในไทยมากขึ้น ขณะ
เดียวกันทั้ง 2 ชาติก็จะหันมาน�ำเข้าสินค้าจากไทยเข้าไปทดแทนเช่นกัน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าใน
ภาพรวมผลบวกต่อไทย มีมากกว่าผลลบ กล่าวคือ ส้มหล่นที่ไทย ได้อานิสงส์จากการส่งออกเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ไทยจะต้องเร่งปรับตัวด้วยการปรับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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ไฟเขียวแนวทางพัฒนา FinTech
คลังผลักดัน ตั้งสถาบัน InFinIT
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) ตามที่กระทรวงคลังเสนอ เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
Fin Tech ในวงกว้าง ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
ทางการเงินสามารถท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยกระทรวงคลังอยู่
ระหว่างผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ การพัฒนาระบบโอนเงิน
พร้อมเพย์ (PromptPay) โดยตัง้ แต่เริม่ โครงการเดือนมกราคม–เดือนพฤศจิกายน 2560 มีการโอนเงินผ่าน
ระบบดังกล่าวแล้ว 390,000 ล้านบาท และร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดท�ำโครงการ
พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตันตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identification Platform)
2. การผลักดันหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ FinTech และ 3. จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial Innovation and
Technology : InFinIT) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
FinTech ในประเทศไทย โดยจัดท�ำโครงการทีช่ ว่ ยให้ FinTech Startups สามารถค้นคว้า พัฒนา และทดสอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมทั้งแนะน�ำวิธีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหาเงินทุนเพื่อต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ได้
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะจัดตั้ง “InFinIT” หรือสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินขึน้ อยูภ่ ายใต้มลู นิธเิ พือ่ พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่จะตั้งขึ้นก่อน โดยเบื้องต้นจะใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(กองทุน SFIs) ในการด�ำเนินการ และต่อไปจะมีการเสนอขอใช้งบประมาณประจ�ำปีด้วย
“ระยะแรกปี 2561-2562 จะใช้เงินจากกองทุน SFIs จ�ำนวน 650 ล้านบาท เนื่องจากกระทรวงคลัง
ต้องการผลักดันให้ SFIs ในฐานะเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีสัดส่วน 25% ของระบบการเงิน มีส่วนร่วม
ในการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech และน�ำมาปรับใช้กับการด�ำเนินงานของ SFIs ต่อไป”
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ขณะนี้เงินของกองทุน SFIs มีเพียงพอที่จะใช้สนับสนุน “InFinIT” แม้จะ
ยังมีภาระต้องใช้เงินเพิม่ ทุนให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) อีกราว 16,000 ล้านบาทก็ตาม
โดยในระยะที่ 2 ปี 2563-2565 ทางกระทรวงการคลังจะขอจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 513 ล้านบาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของ “InFinIT” แบ่งได้เป็นปีงบประมาณ 2563 ขอรับจัดสรร 177 ล้านบาท,
ปีงบประมาณ 2564 ขอรับจัดสรร 168 ล้าน
บาท และปีงบประมาณ 2565 ขอรับจัดสรร
168 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ออกแบบ
ให้ “InFinIT” สามารถหารายได้จากการจัด
กิจกรรมและหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งการ
ได้รับเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ในการเข้า
ร่วมเป็นพันธมิตร เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและ
ช่วยให้ “In-FinIT” สามารถด�ำเนินงานโดยใช้
เงินรายได้ของตนเองได้ในอนาคต
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อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้
ติดอาวุธทางปัญญา
ติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ ที่ 5/2561หัวข้อ “ป้าย
แดงการลงทุน” โดย คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา
รองประธานชมรมฯ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน)
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ติ ด อาวุ ธ ทางปั ญ ญา ครั้ ง ที่ 6/2561 หั ว ข้ อ “โลก
เปลี่ยนแปลง เมื่อเราแบ่งปัน” โดย คุณกีรติกา แพงลาดกรรมการ ชมรมฯ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 18.0020.00 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
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Last article

ทิศทางที่ดี

โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาจจะสร้างความกังวลให้กับ
นักลงทุนบางส่วนบ้างก็ตาม แต่บรรยากาศการซื้อขายหากมองในภาพรวมตลอดเดือนแล้ว จะเห็น
ถึงความเชื่อมั่นในทิศทางของตลาดหุ้นไทยในสายตาของผู้ลงทุนอยู่อย่างมาก
เพราะในด้านของปัจจัยภายในประเทศ บรรดาตัวเลขและเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของไทยยัง
คงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่บวกและเชื่อมั่นว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยที่มี 3 ปัจจัยหลักที่ส�ำคัญช่วย
ผลักดัน นั่นคือ ตัวเลขจากการท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง ตัวเลขจากการส่งออกที่มีการเพิ่มขึ้นดัง
ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ที่ระบุว่า การส่งออกของไทยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีมูลค่าสุงสุดเป็น
ประวัติการณ์ 22,362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 7.06 ขณะเดียวกันการส่งออกในช่วง 3
เดือนหรือไตรมาสแรกปีนี้มีมูลค่ากว่า 62,829 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.29 ซึ่งเป็น
อัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี
ส่วนปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็นความกังวลต่อการลงทุน อย่างเรือ่ งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับจีน ดูเหมือนว่าสุดท้ายไม่น่าจะเกิดขึ้น ทุกอย่างน่าจะจบลงได้บนโต๊ะเจรจา และที่ส�ำคัญ ไม่ว่า
อย่างไรดูเหมือนว่าผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับประเทศไทยและกลุม่ อาเซียนค่อนข้างน้อยมาก ตรง
นี้น่าจะท�ำให้นักลงทุนส่วนใหญ่คลายความกังวลได้ไม่น้อย
อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือ เรื่องของการออกหุ้นกู้ การออกตั๋ว B/E ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีข่าวไม่ค่อยดี
หลายกรณี จนกังวลกันว่ากรณีเหล่านัน้ จะกระทบกับความเชือ่ มัน่ ในภาพรวมหรือไม่ แต่ขอ้ มูลจากคุณ
ธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดสารหนี้ไทย(ThaiBMA) มีความน่าสนใจตรงที่คาด
ว่า ในปีนี้เอกชนน่าจะออกหุ้นกู้ 6 - 6.5 แสนล้านบาท โดยจะมีหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนด 4.8 แสนล้านบาท
ซึ่งยังไม่รวมรายใหญ่ที่จะมีดีลพิเศษ เช่น การเข้าซื้อกิจการ การขยายธุรกิจ โดยไตรมาส 1/61
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ 5 หมืน่ ล้านบาท และ ในช่วงเดือนเมษายน บริษทั
ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ก็ออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ 3 เดือนแรกภาคเอกชนออก
หุ้นกู้ไปแล้ว 3.38 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นนิวไฮครั้งใหม่
คุณธาดา มองว่า การที่เอกชนหันมาระดมทุนออกหุ้นกู้ เพราะดอกเบี้ยในประเทศต�่ำ ขณะที่
เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี และ บางรายออกตั๋วแลกเงิน( B/E ) ก่อนที่เกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่าน
มา ที่ก�ำหนดว่าเอกชนไม่สามารถขายตั๋ว B/E ให้นักลงทุนรายใหญ่และสถาบันได้ ท�ำให้มีการเร่ง
ออกตั๋ว B/E
นัน่ หมายความว่า แม้จะมีกรณีปญ
ั หาของตัว๋ B/E เกิดขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่นกั ลงทุนก็ยงั คงเชือ่ มัน่
ในภาพรวม และยังพร้อมจะลงทุนในตั๋ว B/E ของบริษัทที่แข็งแรง ที่มีเรตติ้งที่ดีอยู่ต่อไป ซึ่งถือเป็น
เรื่องดี เพราะหุ้นกู้ และ ตั๋ว B/E ถือเป็นอีกทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน
เพียงแต่จากบทเรียนทีผ่ า่ นมาก็ตอ้ งฝากให้บริษทั จดทะเบียนระมัดระวังในการบริหารจัดการ
ดูแลให้หุ้นกู้ และ ตั๋ว B/E เป็นเลือกที่ดีของนักลงทุนด้วย
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