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การปรับขึน้ ของราคานำ�้ มัน ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างในแวดวงเศรษฐกิจ
และการลงทุน รวมไปถึงตลาดหุ้นด้วย เนื่องจากว่า น�้ำมันถือเป็นต้นทุนทั้งด้านการ
ผลิตและการขนส่งทีส่ ำ� คัญของภาคธุรกิจ เมือ่ ราคาน�ำ้ มันจาก 45-50 ดอลสาร์สหรัฐ
ขึ้นมาถึง 75-80 ดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลาที่ค่อนข้างเร็ว
ในแง่ของผู้บริโภคเมื่อน�้ำมันแพงขึ้น ก๊าซแพงขึ้น แก๊สแอลพีจีแพงขึ้น ย่อม
กระทบกับราคาสินค้า ท�ำให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต้องออกมา
ปรามในเรื่องการขึ้นราคาสินค้า เช่นเดียวกับกระทรวงคมนาคม ที่ต้องเผชิญหน้า
กับทั้งรถร่วม ขสมก. รถร่วม บขส. และเรือโดยสาร ที่เรียกร้องขอปรับขึ้นราคา ซึ่ง
หากปล่อยให้ขึ้นราคาตามที่ผู้ประกอบการร้องขอ ก็ย่อมจะต้องเผชิญกับเสียงร้อง
จากภาคประชาชนผู้ใช้บริการ
ในแง่ของผูใ้ ช้นำ�้ มัน ใช้กา๊ ซ ต่างก็ได้รบั ผลกระทบ จนถึงขัน้ ท�ำให้เกิดการตัง้
ค�ำถามอย่างมากในเรือ่ งราคาน�ำ้ มันของประเทศไทย เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศมาเลเซีย ซึง่ แน่นอนว่าจ�ำเลยแรกหนีไม่พน้ รัฐบาล
ที่ถูกมองว่าไม่เห็นท�ำอะไรได้เลย
จ�ำเลยต่อมาคือ กระทรวงพลังงาน และกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ซึง่ การเก็บเงิน
เข้ากองทุนน�ำ้ มันฯ เป็นหนึง่ ในสาเหตุทที่ ำ� ให้ราคาขายปลีกน�ำ้ มันในเมืองไทยถูกบวก
จากค่าต้นทุน เช่นเดียวกับการเก็บภาษีสรรพสามิตทีเ่ ป็นรายได้สำ� คัญของภาครัฐ แต่
ก็เป็นตัวบวกที่ส�ำคัญของราคาน�้ำมันขายปลีกด้วยเช่นกัน
ในขณะที่จ�ำเลยที่ไม่น่าจะโดนแต่ก็โดนเป็นประจ�ำจนไม่มีอะไรให้ต้องแปลกใจ ก็
คือกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทั้งปั๊มน�้ำมัน ปตท. มีทั้งบริษัทลูกที่ส�ำรวจ
และผลิต มีทั้งโรงกลั่น แต่ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ มีกลุ่มโจทก์ที่ยังคงเส้นคงวากับการ
ทวงคืน ปตท. แบบไม่จบไม่สิ้น
ข้อหาใหญ่ๆ ที่ ปตท. โดนก็ล้วนสืบเนื่องมาจาก เรื่องของการที่มีผลประกอบการ
ธุรกิจที่มีก�ำไรสูงระดับแสนล้านบาท ทั้งๆ ที่ในแง่ของนักลงทุนถือเป็นเรื่องดีที่หุ้น
บลูชิพมีผลก�ำไรที่ดี แต่คนที่เป็นขาประจ�ำในการทวงคืน เที่ยวนี้ค่อนข้างที่จะเล่น
งานหนัก เพราะมีการปลุกเร้าให้งดการเติมน�้ำมันที่ปั๊ม ปตท. หันไปเติมที่อื่นแทน
ท�ำเอาปั๊มน�้ำมันต่างชาติทั้งงงทั้งแอบดีใจ เนื่องจากหากเป็นประเทศอื่น เค้ามีแต่
รณรงค์ให้ใช้สินค้าไทยแอนตี้การใช้สินค้าต่างประเทศ แต่นี่กลับรณรงค์สวนทาง
เสียอย่างนั้น
แต่ก็เป็นเพียงคนกลุ่มเดียว เพราะคนที่ไม่ได้เห็นความแตกต่างของราคาขาย
ปลีกว่า ปั๊ม ปตท. แพงกว่าปั๊มยี่ห้ออื่นตรงไหน เมื่อเคยเติม ปตท. มาตลอด ก็ยัง
คงเติม ปตท. ต่อไป
แต่ปรากฏการณ์ครัง้ นี้ ดูเหมือนผูบ้ ริหาร ปตท. เลือกจะไม่ทน คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ออกมาร่ายยาว 8
ข้อชี้แจงความจริง ในขณะที่ฝ่ายกฎหมายของ ปตท. ก็เตรียมจะด�ำเนินคดีเอาผิด
กับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนใส่ร้าย ปตท.
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่า ย่อมมีผลต่อราคาหุ้นกลุ่ม ปตท. จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ลงทุนที่ต้องตั้งสติ วิเคราะห์ความจริง วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ไม่ให้กลายเป็นเหยื่อความผันผวนในรอบนี้
ข้อสงวนและข้อจ�ำกัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�ำแนะน�ำ หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ล้วนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระท�ำการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกล่าว ผูล้ งทุน
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด
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ตลท.เปิดตัวกระดานเทรดสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี
เผยมีผู้เตรียมเข้าแพลตฟอร์มอีกกว่า 50 บริษัท
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยเม่ิ่อวัน
ที4่ พ.ค.2561 ว่า ตลท.ตัง้ บริษทั ไลฟ์ฟนิ คอร์ป จ�ำกัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพือ่ ให้บริการแพลตฟอร์ม
ระดมทุนรูปแบบใหม่เรียกว่า Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over
The Counter : OTC) แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี โดยน�ำเทคโนโลยี blockchain มา
ใช้ในการพัฒนา “LiVE” แพลตฟอร์ม ท�ำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับธุรกิจ สะดวกต่อการขยาย
บริการเชื่อมต่อพันธมิตรในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่า “LiVE” แพลตฟอร์มจะเป็นกลไกส�ำคัญช่วยขับเคลื่อน
ประเทศ เป็นช่องทางให้ สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาด แต่ยังขาดโอกาสทางการ
เงิน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งช่วยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและขยายฐานลูกค้า
ด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนตามคุณสมบัติที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้เลือกลงทุนในกิจการ
ที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคต
ปัจจุบันมีสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีพร้อมเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์ม 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความ
หลากหลายทั้งแบบแอปพลิเคชั่น สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องมือแพทย์ และมีอีกกว่า 50 บริษัท แสดง
ความสนใจเข้าระดมทุน โดยจะเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านต่างๆ ด้านผู้ลงทุนมีกองทุนในรูปแบบ Venture
Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการ
เงินและมีประสบการณ์ในการลงทุน
นอกจากนี้ ตลท. ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย บ. บัวหลวง
เวนเจอร์ส บ. บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล บ. กรุงศรี ฟินโนเวต บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง บมจ. อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ ช่วยแนะน�ำและมองหาโอกาสร่วมธุรกิจ และยังร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดอบรมทั่วประเทศถึง
การใช้กลไก ตลท. ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ
ส�ำหรับคุณสมบัตธิ รุ กิจทีจ่ ะเข้ามาระดมทุน ต้องเป็นบริษทั จ�ำกัดทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายไทย ไม่จำ� กัด
ทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย มีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดม
ทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาท หรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงิน
ร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต�่ำกว่า 4 ล้านบาท
หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต�่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี
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เอกชนตื่นตัวต่อต้านคอร์รัปชั่น
ร่วมเจตนารมณ์กว่า 200 บริษัท
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กล่าวปาฐกถาภายในงานสัมมนาความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรธุรกิจเอกชน
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นถึงสถานการณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในภาคเอกชน
ไทย ว่า มีสัญญาณที่ดี เพราะมีบริษัทอย่างน้อยกว่า 200 แห่งที่ลุกขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์
อย่างเป็นรูปธรรมที่จะไม่ยอมรับคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมวางระบบเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ
และแก้ไขจุดที่จะท�ำให้เกิดคอร์รัปชั่น
เลขาฯ ก.ล.ต. กล่าวว่า การตืน่ ตัวของภาคเอกชนนับเป็นความหวังในการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
โดยการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ควรร่วมกันท�ำให้ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น
“มองว่า โครงสร้างบริษัทแบบครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงร้อยละ 70 ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนึ่งที่ต้อง
เอา Corporate Governance (CG) เข้ามาใช้ให้ได้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทที่อยู่ในลักษณะ
ของการบริหารแบบครอบครัวประสบความส�ำเร็จรุ่นที่ 3 มีเพียงร้อยละ 10 และรุ่นที่ 4 ที่
ประสบความส�ำเร็จมีเพียงร้อยละ 1 ซึง่ กลุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นกลุม่ ทีเ่ ปลีย่ นทัศนคติ มอง
ว่า ธรรมาภิบาลไม่ได้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ แต่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ”
ส่วนตลาดและนักลงทุนเข้ามามีอิทธิพลเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันนักลงทุนไม่ได้มองแค่ผล
ประโยชน์จากการลงทุนเท่านั้น แต่ยังพิจารณาในแง่ของธรรมาภิบาลว่าบริษัทที่จะลงทุนมี
คุณสมบัติด้านนี้หรือไม่ แม้ว่าการจัดอันดับดัชนีบ่งชี้ระดับคอร์รัปชั่นระหว่างประเทศปี 2560
ไทยอยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศทั่วโลก นั้นมองว่าเป็นเรื่องของความรู้สึก อยากให้
โฟกัสสิ่งที่เป็นรูปธรรม คือการท�ำให้เกิดผลจริงมากกว่า
ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทาง The Asian Corporate Governance Association
(ACGA) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประเมินและจัดอันดับด้านทุจริตคอร์รัปชั่นระดับโลกจะเข้ามา
ประเมินประเทศไทย ซึง่ อาจจะมีการสอบถามและสัมภาษณ์บคุ ลากรหลายองค์กร เพือ่ ประเมิน
ภาพรวมด้วย
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ภาระภาษีกับการลงทุนในเงินดิจิทัล

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชกําหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาจากเงินได้พึงประเมินที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล
หรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล โดยการเพิ่มข้อก�ำหนดในเรื่อง
เกี่ยวกับเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
มาตรา 40(4) (ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อนื่ ใดในลักษณะเดียวกัน
ที่ได้จากการถือหรือ ครอบครองโทเคนดิจิทัล
มาตรา 40(4) (ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคน
ดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
มาตรา 50(2) (ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ซ) และ (ฌ) ให้
คํานวณหักในอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้
นั่นหมายความว่า หากมีการถือครองโทเคนดิจิทัล หรือโอนคริบโทเคอร์เรนซีหรือ
โทเคนดิจิทัล แล้วเกิดเงินได้ตามข้างต้น ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
15% ของเงินได้นั้น ๆ และสิ้นปีบุคคลธรรมดาก็ต้องน�ำรายได้ดังกล่าวไปรวมค�ำนวณ
ภาษีเงินได้สิ้นปีด้วย
ส�ำหรับนิติบุคคลยังไม่ได้มีกฎหมายประกาศออกมา แต่คาดว่า ก�ำไรที่ได้ก็ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอาจจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย ซึ่งต้องรอดูประกาศกฎหมาย
ต่อไป
ในวันเดียวกันนั้นเอง ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นพระราชกําหนด การ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีค�ำนิยามของโทเคนดิจิทัล หรือ
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คริบโทเคอร์เรนซี หรือ โทเคนดิจิทัลไว้ ดังนี้
“คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็ก
ทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
โดยมี ค วามประสงค์ ที่จ ะใช้เ ป็น สื่อ กลางในการแลกเปลี่ ย น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยน
ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํ หนด
“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
(1) กําหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
หรือกิจการใด ๆ
(2) กําหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่น
ใดทีเ่ ฉพาะเจาะจง ทัง้ นี้ ตามทีก่ าํ หนด ในข้อตกลงระหว่างผูอ้ อก
และผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซีและโท
เคนดิจิทัล
“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ
ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
(4) กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
กําหนดตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นั่นหมายความว่า พระราชกําหนดฯ ฉบับนี้ ได้กําหนดให้
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั จะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมและการกาํ กับดูแล
ของ ก.ล.ต. โดยให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้วาง แนวทาง
และกําหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนในการกํากับดูแลสินทรัพย์
ดิจิทัลในภาพรวม ดังนั้น ในขณะนี้ การระดมทุนด้วยการเสนอ
ขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ประชาชนครั้งแรก (ICO) ในขณะนี้จะ
ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้จนกว่า ก.ล.ต.จะออกหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนซึง่ คาดว่าคงประกาศในเร็ว ๆ นี้
ดังนั้น ขอให้นักลงทุนศึกษาท�ำความเข้าใจกฎหมายทั้งสอง
ฉบับ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. จะประกาศก�ำหนดให้ดี
เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งใหม่ หากนั ก ลงทุ น ไม่ เ ข้ า ใจและ
กฎหมายรองรับไม่เพียงพอ ก็อาจจะมีความเสีย่ งสูงในการลงทุน
ก็เป็นได้
							
30 พฤษภาคม 2561
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เตือนอย่าหลงเชื่อข่าว
ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 9%
กรมสรรพากร ชีแ้ จงข่าวรัฐบาลขึน้ ภาษีมลู ค่า
เพิม่ ร้อยละ 9 ตัง้ แต่ 1 ต.ค.นี้ ว่าไม่เป็นความจริง
โดยระบุวา่ ตามทีม่ ขี า่ วในโซเชียลมีเดียว่ารัฐบาล
จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นร้อยละ 9 วันที่
1 ตุลาคม 2561 นั้น กรมสรรพากรขอเรียนว่า
ข่าวดังกล่าวเป็นการน�ำก�ำหนดระยะเวลาจาก
พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับ
ที่ 646) พ.ศ.2560 มาเผยแพร่ ท�ำให้ประชาชน
เกิดการสับสนและตื่นตระหนก ซึ่งตั้งแต่มีการ
บังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2535 ได้มีการตรา
กฎหมายเพื่ อ ลดอั ต ราจากอั ต ราที่ ก� ำ หนดใน
กฎหมายเป็นร้อยละ 7 มาอย่างต่อเนื่อง โดย
เขี ย นกฎหมายลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น นี้ ต ลอด
ระยะเวลาเกือบ 30 ปี มีเพียงช่วงสั้น ๆ ปี 2540
เท่านั้นที่มีการปรับอัตราขึ้น เนื่องจากเป็นข้อ
ก�ำหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอ
เอ็มเอฟ) ในช่วงวิกฤติต้มย�ำกุ้ง
ทั้ ง นี้ ที่ ผ ่ า นมามี ก ระแสความเข้ า ใจคลาด
เคลื่ อ นลั ก ษณะนี้ เ กิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ซึ่ ง กรม
สรรพากรได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจมาโดยตลอด
ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลง
เชื่อข่าวดังกล่าวและขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ เพื่อ
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อไปด้วย
หากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัย
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ กรม
สรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้
ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร 1161
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พรก.เงินดิจิทัล พ.ศ.2561 มีผลแล้ว
ก.ล.ต. เร่งออกกฏคุ้มครองผู้ลงทุน

กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เปิดแถลงข่าวร่วมกันเมื่อวันที่ 15พ.ค.ที่ผ่านมา
เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ พระราชก�ำหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พรก.เงินดิจิทัล) ที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต.อยู่
ระหว่างการร่างประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ก�ำกับดูแลการท�ำธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล หลังพรก.
เงินดิจทิ ลั มีผลบังคับใช้ โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน (เฮียริ่ง) โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการเฮียริ่ง
2-3 สัปดาห์ ก่อนทีจ่ ะออกประกาศอย่างเป็นทางการอย่าง
ช้าที่สุดไม่เกินช่วงสิ้นเดือนมิ.ย. 2561
เลขาธิการ ก.ล.ต. ย�้ำว่า ในระหว่างนี้บริษัทที่ก�ำลังหรือ
เตรียมระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยเงินดิจิทัลให้กับ
ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอซีโอ) ยังไม่สามารถด�ำเนิน
การได้ ต้องรอประกาศจากทาง ก.ล.ต. ในช่วง 1 เดือน
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นับจากนี้ก่อน ส่วนบริษัทที่ระดมทุนไปแล้วก่อนหน้านี้ยัง
คงสามารถท�ำธุรกรรมได้ตามปกติเพราะกฎหมายไม่มีผล
บังคับใช้ย้อนหลัง
“ในช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นนิติบุคคลยังไม่สามารถ
ออกไอซีโอได้ ถ้าเสนอขายถือว่าผิดกฎหมาย ต้องรอ
ประกาศจาก ก.ล.ต. ภายในช่วง 1 เดือนนี้ก่อน แต่ใครที่
ออกไปแล้วกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง”
นายรพี กล่ า วว่ า พรก. ทรั พ ย์ สิ น ดิ จิ ทั ล ฉบั บ นี้ จ ะ
คุ้มครองเฉพาะการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคน
ดิจิทัลในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการลงทุนใน
ต่างประเทศ ดังนัน้ นักลงทุนทีอ่ อกไปลงทุนในต่างประเทศ
ต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมด
ทั้งนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาเพื่อก�ำกับดูแลการ
ระดมทุนผ่านการท�ำไอซีโอ รวมทั้งการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ทั้งศูนย์ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้า
สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ ล งทุ น ไม่ ใ ห้ ถู ก หลอก
ป้องกันการฟอกเงิน และน�ำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในการ
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ท�ำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งสร้างความชัดเจนใน
การก�ำกับดูแล
ขณะที่การระดมทุนผ่านไอซีโอนั้น จะสามารถท�ำได้
เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัทจ�ำกัด หรือ บริษัทจ�ำกัด
มหาชน เท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตและยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวน
กับทางก.ล.ต. ก่อนจึงจะสามารถระดมทุนได้
ด้านผู้ที่ต้องการจะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด เช่น มี
แหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอ มีการบริการความเสีย่ งจากการ
โจรกรรม มีมาตรการป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น ส่วน
ผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วก่อนที่พรก. จะมีผลบังคับใช้
ต้องมายื่นขออนุญาตจาก ก.ล.ต. ภายใน 90 วัน หรือ
ภายในวันที่ 14 ส.ค. นี้
“เราต้องการคุ้มครองผู้ลงทุนไม่ให้ถูกหลอกลวง
จากผู้ไม่สุจริตป้องกันการฟอกเงินและการน�ำสินทรัพย์
ดิจิทัลไปใช้ท�ำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่วนที่มองว่าการ
ออกพรก. ดังกล่าวเป็นการไม่สนับสนุน การระดมทุน
ของสตาร์ทอัพ และอาจท�ำให้สตาร์ทอัพ-เอกชนไทย
หันไประดมทุนออกไอซีโอในต่างประเทศมากขึ้น เป็น
สิทธิ์ที่เอกชนจะตัดสินใจ แต่ พรก. ฉบับนี้จะคุ้มครอง
ในประเทศเป็นหลัก” นายรพีกล่าว
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวง
การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การ
ออกเกณฑ์มาก�ำกับดูแลการลงทุนเงินดิจิทัลนั้น ไม่
ถือว่า เป็นนโยบายทีข่ ดั แย้งในแง่การส่งเสริมการลงทุน
ในกลุ่มสตาร์ทอัพ เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลเองก็ได้ออก
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพมาหลาย
มาตรการแล้ว แต่การออกเกณฑ์มาควบคุมก็เพือ่ เข้าไป
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค เพราะแม้วา่ จะมีนกั ลงทุนทีเ่ ข้าใจการ
ลงทุนนี้เป็นอย่างดี แต่ก็อาจจะมีนักลงทุนที่ยังไม่เข้าใจ
ได้เข้าลงทุนเช่นกัน
พระราชก�ำหนดฯ ดังกล่าวมีเพื่อวางกรอบการก�ำกับ
ดูแลที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์
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ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถท�ำได้ ขณะที่มีการคุ้มครองผู้
ลงทุนโดยลดความเสีย่ งจากการถูกหลอกหรือเป็นเหยือ่
ของผู้ไม่สุจริต ซึ่งครอบคลุมการระดมทุนด้วยการออก
โทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อความเข้าใจพระราช
ก�ำหนดนี้ในรูปแบบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ สามารถเข้าดู
ได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset
“พรก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561
มีเพื่อก�ำกับดูแล มิให้มีการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัลไปหลอก
ลวงประชาชนหรือเป็นแหล่งฟอกเงิน ซึง่ กรมสรรพากร
ได้แก้ไขเพิม่ เติม ประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2561
ให้มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล
ด้วย” นางสาวกุลยากล่าว
นายสาโรช ทองประค�ำ ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
กรมสรรพากร กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
ได้มกี ารก�ำหนดให้รายได้ทไี่ ด้จากก�ำไรหรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการถือครองและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
โอนเงินคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจิทัล ซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าเงินลงทุน หรือก�ำไร ต้องเสียภาษี
ก�ำไรหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของเงินได้ และนัก
ลงทุนต้องน�ำรายได้มาค�ำนวณการเสียภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา ณ สิ้นปีด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้กับนักลงทุนราย
ย่อย ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาทีซ่ อื้ ขายคริปโตเคอร์เรนซีและ
โทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาต กระทรวง
การคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
พิจารณาให้มีการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
VAT ในการซื้อขายดังกล่าว
ส่วนการก�ำหนดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ส�ำหรับ
บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลนัน้ อยูร่ ะหว่างเสนอแก้
กฎกระทรวงต่อครม. เบื้องต้นจะเสนอให้ครม.พิจารณา
เก็บภาษีก�ำไรจากการซื้อขาย 15% เช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดา โดยนิติบุคคลต้องน�ำรายได้มาค�ำนวณการเสีย
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ณ สิน้ ปี รวมทัง้ ต้องเสียภาษีมลู ค่า
เพิ่มอีก 7%
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กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยQ1/61โต4%
สศช.ชี้เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี
ไตรมาส 4 ของปี 2560
เนื่ อ งจากมี แ รงหนุ น จาก
ภาคต่างประเทศ ทั้งการ
ส่ ง ออกที่ ข ยายตั ว สู ง ซึ่ ง
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2561
ปัจจัยสนับสนุน
ส่งผลบวกต่อการผลิตภาค
การส่ ง ออกขยายตั ว ขึ้ น ตามการขยายตั ว
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของเศรษฐกิ จ โลก
อุตสาหกรรมและภาคการ
4.2 - 4.7
4.1
3.9
แรงขั
บ
เคลื
่
อ
นเศรษฐกิ
จ
จากการลงทุ
น
ท่ อ งเที่ ย วที่ ยั ง ขยายตั ว ดี
3.3
3.0
ภาครั ฐ และการใช้ จ่ า ยภาครั ฐ บาลมี
แม้ ว ่ า การใช้ จ ่ า ยภายใน
แนวโน้ ม ที่ ดี แ ละเร่ ง ตั ว ขึ้ น
1.0
ประเทศแผ่วลงจากก�ำลัง
การลงทุ น ภาคเอกชน ฟื้ น ตั ว อย่ า ง
ชั ด เจนมากขึ้ น
ซื้ อ ฐานรากหรื อ รายได้
2557
2558
2559
2560
2561
ฐานรายได้ ข องประชาชนปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
เกษตรกรที่ ยั ง หดตั ว และ
ค า ด ว่ า จ ะ ข ย า ย ตั ว ร้ อ ย ล ะ 4 . 2 - 4 . 7 ( ค่ า ก ล า ง 4 . 5 )
การลงทุนที่ชะลอลงก็ตาม
“กกร.จะติ ด ตามความ
2559
2560
Q4
Q1
2561_f
ปัจจัยเสี่ยง
2560
2561
คืบหน้าของการลงทุนโดย
GDP
3.3
3.9
4.0
4.8
4.2-4.7
แนวโน้ ม การชะลอตั ว ลงตามฐานที่ สู ง ขึ้ น
การสะสมทุ น ถาวรรวม
2.8
0.9
0.3
3.4
4.7
ในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2560 ทั้ ง การผลิ ต เฉพาะโครงการภาครั ฐ ที่
- ภาคเอกชน
0.5
1.7
2.4
3.1
3.9
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
- ภาครั ฐ
9.5
-1.2
-6.0
4.0
8.6
น่ า จะทยอยปรั บ ดี ขึ้ น ใน
การบริ โ ภคภาคเอกชน
3.0
3.2
3.4
3.6
3.7
ราคาสิ
น
ค้
า
ในตลาดโลก
อั
ต
ราเงิ
น
เฟ้
อ
การอุ ป โภคภาครั ฐ บาล
2.2
0.5
0.2
1.9
3.0
ช่ ว งไตรมาส 2 และ 3
และอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดโลกมี
0.1
9.7
11.6
9.9
8.9
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า
แนวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของ
มู ล ค่ า การนาเข้ า สิ น ค้ า
-5.1
14.4
14.6
16.3
12.7
ดุ ล บั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ต่ อ GDP
11.7
10.6
9.3
13.3
8.4
ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนในระบบ
ปี ง บประมาณ ตลอดจน
เงิ น เฟ้ อ
0.2
0.7
0.9
0.6
0.7-1.7
เศรษฐกิ จ โลกส่ ง ผลต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ย
เงิ น ทุ น และอั ต ราแลกเปลี่ ย น
สถานการณ์ ร าคาสิ น ค้ า
หมายเหตุ : ฐานข้ อ มู ล ดุ ล การชาระเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
เกษตร ซึ่งจะมีผลต่อการ
สนั บ สนุ น การขยายตั ว ของภาคเศรษฐกิ จ สาคั ญ
ประเด็นบริหารนโยบาย
ประเมิ น ภาพการขยาย
โดยเฉพาะภาคการส่ ง ออก การลงทุ น ภาคเอกชน
และภาคการท่ อ งเที่ ย ว
ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยต่ อ
ขั บ เคลื่ อ นการลงทุ น ภาครั ฐ ให้ ส ามารถขยายตั ว ได้ ต าม ไป รวมทั้งต้องติดตามข้อ
เป้ า หมาย โดยเร่ ง รั ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ การ
พิพาททางการค้าระหว่าง
เบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น และการลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ เ กษตรกร ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
สหรัฐกับประเทศคู่ค้า ซึ่ง
SMEs และเศรษฐกิ จ ฐานราก
เบื้ อ งต้ น มองว่ า อาจจะมี
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นกาลั ง แรงงานและคุ ณ ภาพ
ผลกระทบที่ จ�ำ กั ด ต่อการ
แรงงานให้ เ พี ย งพอต่ อ การรองรั บ การขยายตั ว ของ
ภาคการผลิ ต และการลงทุ น
ส่ ง ออกของไทยปี 2561
รวมทั้ ง ประเด็ น ข้ อ ตกลง
โครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
นายสุ พั น ธุ ์ มงคลสุ ธี และจังหวะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง สหรัฐ (เฟด) ที่อาจจะมีผลต่อทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด ให้ยังคงปรับตัวผันผวน”
เผยถึ ง ผลการประชุ ม คณะ อย่างไรก็ตาม กกร. ยังคงประมาณการอัตราการ
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 4-4.5
สถาบัน (กกร.) ร่วมกับสภา และคาดว่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5-8 ส่วนอัตรา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เงินเฟ้อทั่วไปมองว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.7-1.2
ว่า กกร.ประเมินเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2561 ขยาย นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ที่ประชุม กกร. ยังสนับสนุนให้
ตัวประมาณร้อยละ 4 เท่ากับการขยายตัวในช่วง รัฐบาลเร่งรัดพิจารณาท่าทีและข้อดีข้อเสียของประเทศ
1

1

1

https://www.youtube.com/user/NESDBtube
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ไทยต่อความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�ำหรับหุ้น
ส่วนทางเศรฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP โดย
เร็วให้มีความชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อไม่ให้
ประเทศไทยเสียโอกาสในการเข้าร่วมการตกลงดังกล่าว
เพราะข้อก�ำหนดใน CPTPP หลายเรื่องที่ประเทศไทย
ไม่เห็นด้วย เช่น เรื่องสิทธิบัตร ได้มีการถอนออกจากข้อ
ตกลงแล้ว ดังนัน้ จึงเชือ่ ว่าน่าจะเป็นผลดีตอ่ ประเทศไทย
ประธาน ส.อ.ท.ยังกล่าวถึงกรณีที่จะมีการก�ำหนดการ
จ้างแรงงานต่างด้าวให้มีจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
กิจการแต่ละแห่งนั้น เห็นว่าข้อก�ำหนดดังกล่าวมีผลกระ
ทบหนักต่อเอสเอ็มอี เนือ่ งจากปัจจุบนั เอสเอ็มอีมกี ารจ้าง
แรงงานต่างด้าวจ�ำนวนมากประมาณ 10 ล้านคน ส่วน
ธุรกิจขนาดใหญ่จา้ งแรงงานต่าวด้าวประมาณ 3-4 ล้านคน
สามารถใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ เข้ามาช่วยลดต้นทุน
ขณะที่ ผ ลกระทบจากการขึ้ น ค่ า แรงตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
เมษายนทีผ่ า่ นมา นายสุพนั ธุ์ กล่าวว่า ยังไม่เห็นผลกระทบ
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเศรษฐกิจและการค้าขยายตัวดี อย่างไร
ก็ตาม ต้องเน้นย�ำ้ ให้ผปุ้ ระกอบการมีการปรับประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างต่อเนื่อง
นายวิ ช ญายุ ท ธ บุ ญ ชิ ต
รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.
กล่าวว่า เศรษฐกิจไทย (จีดีพี)
ในไตรมาสแรกของปี 2561
ขยายตัวร้อยละ 4.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุด
ในรอบ 20 ไตรมาส หรือในรอบ 5 ปี และเป็นอัตรา
การขยายตัวที่สูงกว่าไต้หวัน ฮ่องกง และ สิงคโปร์ มี
ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.4
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการ
ปรั บ ตั วดี ขึ้ นและกระจายตัวมากขึ้นของฐานรายได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล
สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ 66.7 ระดับ
สูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส การใช้จา่ ยสินค้าคงทนขยายตัว
ร้อยละ 9.4 สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์นั่งที่ขยายตัว
ร้อยละ 14.8
ด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ปรับดีขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ปรับดีขึ้นทั้ง
การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ส่วนการลงทุนภาครัฐกลับมาขยาย
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ตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 4 โดยการ
ลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5
ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกสินค้า และ บริการ
ขยายตัวสูงที่ร้อยละ 9.9 มีมูลค่า 61,788 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ขยายตัวในทุกตลาด สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ประเทศคู่ค้า เช่น ข้าว ขยายตัวร้อยละ 21.1 รถยนต์นั่ง
ขยายตัว ร้อยละ 18.5 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขยายตัวร้อยละ 16.1 ส่วนการน�ำเข้ามีมูลค่า 55,153
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 16.3 ปริมาณการน�ำ
เข้าเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการส่งออกที่
ขยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง และการปรับตัวดีขนึ้ ของการผลิตภาค
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 7.2
ส่วนการท่องเที่ยว มีจ�ำนวน 10.6 ล้านคน ขยายตัว
ร้อยละ 15.4 รายได้จากการท่องเที่ยว 840,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้น
ของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และเป็นแหล่งต้นทางของ
นักท่องเที่ยว
“เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกทีข่ ยายตัวดีกว่าคาด และมี
การปรับเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 2.23 ล้านล้าน
บาท จากเดิม 2.15 ล้านล้านบาท ท�ำให้สศช. ปรับจีดีพี
ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 4.2-4.7 ค่ากลางร้อยละ 4.5 จากเดิม
คาดขยายตัวร้อยละ 4.1 โดยมีแรงสนับสนุนจากการส่ง
ออกขยายตัวร้อยละ 8.9 จากเดิมโตร้อยละ 6.8 ขณะที่มี
แรงขับเคลือ่ นจากการลงทุนภาครัฐ การใช้จา่ ยภาครัฐบาล
คาดว่าเบิกจ่ายทั้งปีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 92 และยังมีการเบิก
จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมอีก 150,000 ล้านบาท การฟื้น
ตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะ
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งมีมูลค่า 165,400
ล้านบาท และ การปรับตัวดีขึ้นของรายได้เกษตรกรตาม
การขยายตัวของราคาสินค้าเกษตรส�ำคัญ ๆ ยกเว้น
ยางพารา และปาล์มน�้ำมัน ที่ราคายังลดลง”
ด้านปัจจัยเสี่ยง ต้องจับตาราคาน�้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ซึ่งสศช. ปรับสมมุติฐานราคาน�้ำมันดิบดูไบ เป็น 65
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จาก 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล นอกจากนี้ ต้องจับตาความเสี่ยงจากการด�ำเนิน
มาตรการทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และความเสี่ยง
จากการเคลือ่ นย้ายเงินทุน และอัตราแลกเปลีย่ น จากการ
ขึ้นดอกเบี้ยของประเทศหลัก ท�ำให้สศช. ปรับประมาณ
การเงินบาทปีนี้แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 31-32 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐจาก 31.50-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
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เผยบจ.ไทยไตรมาส1 เติบโตดี
ก�ำไรสุทธิ 2.86 แสนล้านบาท
รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
(บจ.) งวดไตรมาส 1 ปี 2561 ว่า มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่น�ำส่งงบ
การเงินทั้งหมด โดยมีก�ำไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทั้งนี้
ในไตรมาสที่ 1/2560 เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29%
ของก�ำไรทั้งปี 2560) ส�ำหรับไตรมาส 1/2561 ราคาน�้ำมันยังเพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้ม
แข็งค่าขึ้น ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน
ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. มียอดขายรวม 2.83 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.61% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน บจ. ส่วนใหญ่มียอดขายปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของ บจ.
ยังคงแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.15 เท่า
เทียบกับ สิ้นปี 2560 ที่ 1.17 เท่า
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในภาพรวมปรับดีขึ้น โดย
ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. mai มีก�ำไรสุทธิ 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และเพิ่มขึ้น 69.56% จากไตรมาส
4/2560
ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ.
ไทยมียอดขายสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นและราคาน�้ำมันดิบซึ่งปรับสูงขึ้น
ราว 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
อย่างไรก็ดี การผันผวนของราคาน�้ำมัน
และอัตราแลกเปลี่ยนได้ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อ บจ. ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดวัสดุ
ก่อสร้าง ขณะที่การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมีส่วนท�ำให้ บจ. ได้รับผลกระ
ทบด้านความสามารถในการท�ำก�ำไร และ
ต้องปรับตัวในการบริหารกิจการมากขึ้น
ในระยะต่อไป ทั้งนี้ หมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวยังคงมียอดขายและ
ก�ำไรสุทธิเติบโตได้ดี ทั้งหมวดธุรกิจพาณิชย์ ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ ท่องเที่ยวและสันทนาการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุนและหลักทรัพย์
ส�ำหรับ บจ. ใน SET น�ำส่งงบการเงินไตรมาส 1/2561 จ�ำนวน 544 บริษัท (ณ 16 พ.ค. 2561) หรือ
คิดเป็น 93.79% จากทั้งหมด 580 บริษัท (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ
NC และบริษัทที่แก้ไขการด�ำเนินงานไม่ได้ตามก�ำหนด หรือ NPG
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ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนพฤษภาคม
ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 9 เดือน
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน
พฤษภาคม 2561 ว่า ดัชนีความเชือ่ มัน่ นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยูใ่ นภาวะทรงตัว (Neutral)
เป็นเดือนแรกในรอบ 9 เดือน ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.90 มาอยู่ที่ 92.65 จากระดับ 120.17 ในเดือนก่อน
โดยผลส�ำรวจระบุวา่ นักลงทุนกังวลปัจจัยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะนโยบายทางการเงินสหรัฐฯ และปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมัน่ มากที่สดุ ขณะที่นกั ลงทุนเชื่อมั่นว่าการลงทุนจะได้
รับผลดีจากผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ หมวดธุรกิจทีน่ า่ สนใจมากทีส่ ดุ คือ
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธุรกิจการเกษตร
ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามความชัดเจน คือ สหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้หรือไม่ หลังจาก
การประชุมเดือนพฤษภาคมไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในซีเรียและการประกาศเตรียมถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์
กับอิหร่านของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนมากที่สุดที่นักลงทุนติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาค การปรับตัวผันผวนของราคาน�้ำมันที่มีการเคลื่อนไหวทะลุ 70
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศช่วงนี้ และสถานการณ์ทางการเมือง
และก�ำหนดการเลือกตั้ง
นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกัด(มหาชน) หรือ CIMBT
เปิดเผยในงานสัมมนา “เจาะวิกฤต จับโอกาส มองขาดการลงทุนครึ่งปีหลัง” ว่า เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก
ขยายตัวร้อยละ 3.7 คาดว่าในครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.8-4 ส่วนอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้
น่าจะโตร้อยละ 3.7โดยในครึ่งปีหลังการส่งออก และ การท่องเที่ยวน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักต่อเนื่อง อีก
ทัง้ ยังหวังผลดีจากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจะกระจายไปให้ถงึ ทุกภาคของประเทศและหนุนก�ำลังซือ้ ฐานรากให้
ฟื้นกลับคืนมา เพราะขณะนี้ก�ำลังซื้อเกษตรกรยังไม่ฟื้นตัว แม้ราคาพืชผลเกษตรอยู่ในราคาที่สูง แต่ผลผลิต
น้อยท�ำให้รายได้ภาคเกษตรติด
ลบ ทั้ ง นี้ ยั ง หวั ง ให้ ท างรั ฐ มี
มาตรการกระตุน้ เช่น การจ้างงาน
ในท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารอุ ด หนุ น
ราคา เพื่อให้เศรษฐกิจฐานล่าง
ขับเคลื่อนไปได้
“นอกจากนี้ ค าดหวั ง ครึ่ ง ปี
หลังการลงทุนจะมีมากขึ้น หาก
การเลื อ กตั้ ง มี ค วามชั ด เจนใน
ปีหน้า และเป็นไปตามโรดแมป
ความเชือ่ มัน่ ของต่างชาติจะกลับ
มา แต่ยังต้องจับตาการเมืองว่า
หลังการเลือกตั้งแล้วจะมีความ
คลุ ม เครื อ ในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล
หรือไม่” นายอมรเทพ กล่าว
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TIIP (Thai Intelligent Investors Program)

Open House ประจ�ำปี 2561

คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้การต้อนรับและขอบคุณ ดร.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย
ตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เปิดหน้าต่าง เพิ่มช่องทาง การลงทุนในต่างแดน”
ในกิจกรรม TIIP CLUB–Open House ประจ�ำปี 2561 ให้กับนักศึกษา ของหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันเสาร์ที่ 19
พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้
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TIIP Club ครั้งที่ 3/2561–TVD : สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย น�ำพาสมาชิก TIIP Club น�ำทีมโดย อาจารย์บรรจง จิตต์แจ้ง–ที่ปรึกษาสมาคมฯ
เข้าพบ และรับฟังวิสัยทัศน์ จาก คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี
คุณละออศรี มัทธุรนนท์ (TIIP-5) หัวหน้าสายงานบริหารสินค้าและการตลาด บมจ. ทีวี ไดเร็ค
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium อาคาร HOB 25
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230 ที่ผ่านมา
อันเป็นกิจกรรมที่สามของกิจกรรม TIIP Club ประจ�ำปี 2561 ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเครือข่าย
อันทรงพลัง ระหว่าง “TIIP 2 TIIP” ด้วยกัน
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Last article

มาตรฐานบัญชี TFRS9

โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ท�ำหนังสือถึงคณะกรรมการก�ำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื่อขอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 จากที่
เคยก�ำหนดไว้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2562 ออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 เหตุผลเพราะกังวล
ว่ามาตรฐานดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างสูง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) จึงต้องการให้ กกบ.และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องท�ำการศึกษาผลกระทบอย่าง
ละเอียดรอบด้าน ทั้งข้อดีข้อเสีย ให้มีความชัดเจนก่อนบังคับใช้ เพราะไม่อยากให้เศรษฐกิจสะดุด
ประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้วิตกว่ามาตรฐานการบัญชี TFRS9 จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก็เนื่องจาก
ว่ามีข้อก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องตั้งส�ำรองหนี้สูญทันทีเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งถือเป็นต้น
ทุนเพิ่มของสถาบันการเงิน อาจจะท�ำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากล�ำบากขึ้น และมีต้นทุน
สูงขึ้นตามไปด้วย
เป็นเรื่องดีที่ คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับฟัง และได้มอบหมายให้กระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาวิชาชีพทางบัญชี หารือเพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน โดย
ให้นโยบายว่า การก�ำหนดมาตรฐานทางบัญชีตอ้ งดูความเป็นจริงและความเหมาะสมกับประเทศไทย
แม้มาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเรือ่ งทีด่ ี การบังคับใช้กต็ อ้ งใช้เวลาในการปรับตัว และไม่ควรใช้การบังคับ
แต่ควรต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะเศรษฐกิจไทยเพิ่งจะฟื้นตัว และยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก
เช่นเดียวกับ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ก็เห็นด้วยกับการ
ตั้งคณะท�ำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาและรวบรวมข้อมูลความพร้อม รวมถึงผลกระทบในภาพรวมกับ
ประเทศก่อน เพราะแม้ว่า IFRS9 จะเป็นเรื่องที่ใช้กันในระดับสากล แต่ในส่วนของประเทศไทย ยัง
ถือเป็นประเทศขนาดเล็ก ดังนั้นอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสม
คุณอภิศกั ดิ์ บอกว่าสิง่ ทีอ่ ยากให้พจิ ารณาคือ ไทยเป็นประเทศทีม่ ผี ปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีคอ่ นข้าง
มากถึงร้อยละ 30 ขณะที่ต่างประเทศมีร้อยละ 10 ผลกระทบที่ตามมา คือ สถาบันการเงินต้องตั้ง
ส�ำรองเพิ่ม และเป็นไปได้ที่คิดอัตราดอกเบี้ยกับเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น หรือบางแห่งอาจไม่ปล่อยกู้ให้
เอสเอ็มอี ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ กังวลและอาจเกิดผลกระทบในวงกว้าง จึงจ�ำเป็นต้องรอดูผลการศึกษาก่อน
กรณีนยี้ อมรับว่าการทีจ่ ะให้มกี ารศึกษาให้ละเอียดรอบคอบในทุกๆ มิตถิ อื เป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะหาก
รีบร้อนใช้ แล้วมีผลกระทบเกิดขึน้ อาทิ ท�ำให้ธนาคารพาณิชย์พจิ ารณาปล่อยสินเชือ่ เข้มงวดขึน้ โดย
เฉพาะกับกลุ่มเอสเอ็มอี ก็จะกลายเป็นประเด็นได้ การรอบคอบไว้ก่อนจึงไม่น่าที่จะเสียหายอะไร
ที่ส�ำคัญปัจจุบันมีเพียงบางประเทศที่ใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 เช่น ประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจน ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น มีการ
ผ่อนปรนเงื่อนไขให้เอกชนที่มีความพร้อมและสมัครใจใช้มาตรฐานบัญชีใหม่เท่านั้น ส่วนประเทศจีน
ก็มีการเลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อน
ดังนั้น ส�ำหรับประเทศไทย จึงอาจจะยังไม่จ�ำเป็นที่ต้องประกาศใช้ในปีหน้า
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