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เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจ ที่ออกมาสู่สังคมในช่วง 2-3 เดือน
ที่ผ่านมา จะมีทิศทางไปในทางที่ดี หลายหน่วยงานหลายองค์กร มีการปรับตัวเลขอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศไปในทิศทางที่บวกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การส่งออก ตัวเลขที่ออกมาล้วนแต่เป็นทิศทางขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
แต่หากมองถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทย กลับยังมีอาการลังเลใจ อาการที่ยัง
ไม่เชื่อมั่นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศ ยังคงมี
ยอดการลงทุนในทิศทางของการขายสุทธิ
โดยมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1-31 ก.ค. 2561 นักลงทุนต่างประเทศ มีมูลค่า
การซื้อ 386,498.44 ล้านบาท ขณะที่มียอดการขายรวม 397,120.85 ล้านบาท แตกต่างกัน
ไม่มากนัก นั่นคือ มียอดขายสุทธิอยู่ที่ 10,622.41 ล้านบาท
แต่หากดูถึงมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค.
2561 จะพบว่า นักลงทุนต่างประเทศ มียอดสะสมซือ้ อยูท่ ี่ 3,183,314.58 ล้านบาท ในขณะที่
มียอดขายสะสมอยู่ที่ 3,374,013.54 ล้านบาท หรือเท่ากับว่า 7 เดือนที่ผ่านมา นักลงทุน
ต่างประเทศมียอดการลงทุนสะสม เป็นขายสุทธิถึง 190,698.97 ล้านบาท
ในเมื่อ GDP ก็ดี ส่งออกก็ดี เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้น แล้วนักลงทุนต่างชาติกังวลอะไร มีการ
มองกันที่ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น มองกันที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน รวมทั้งปัจจัย
ภายในประเทศของไทย คือเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 ที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะเพราะ
ปัจจัยอะไรก็ตาม แต่ล้วนมีผลให้เห็นว่า ดัชนีตลาดหุ้นของไทย มีการแกว่งตัวค่อนข้างสูง
แตกต่างจากระดับความเชื่อมั่นเมื่อตอนต้นปีค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อทิศทางตลาดหุ้นของไทยในปีนี้ยังคงมีอยู่
มาก หลายๆ ส�ำนักมั่นใจว่า ปลายปีดัชนีตลาดหุ้นไทยจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่
เคยคาดการณ์เอาไว้เมื่อต้นปี หลายส�ำนักยังมองที่ระดับดัชนี 1850–1900 จุด ว่า มีความ
เป็นไปได้มากทีเดียว
ดังนั้น ในแง่ของนักลงทุน จึงยังคงต้องใช้ความรู้ความรอบคอบส�ำหรับการลงทุน
ในระยะนี้เป็นอย่างมาก บรรดาข่าวดีของภาพรวมทางเศรษฐกิจ และบรรดาข่าวดีต่างๆ
ของบริษทั จดทะเบียน ยังเป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และรูเ้ ท่าทันใน
การพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ข้อคิดที่น�ำมาฝากก็คือ นายเควนติน วอดอน ผู้แทนจากธนาคารโลก หรือ World Bank
Group เปิดเผยถึงรายงานหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงความั่งคั่งแห่งชาติสู่การสร้างอนาคตที่
ยั่งยืน โดยระบุว่า การใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP เป็นเครื่องมือชี้วัดอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจนั้น ยังไม่สามารถสะท้อนภาวะที่แท้จริงของเศรษฐกิจของแต่ละ
ประเทศในระยะยาวได้ เนื่องจาก GDP เป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงรายได้และผลผลิตของ
ประเทศเท่านั้น แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร รวมถึงสินทรัพย์ของ
ประเทศบนพื้นฐานความเป็นจริง ดังนั้น GDP จึงอาจส่งสัญญาณผิดๆ เกี่ยวกับความ
แข็งแรงของเศรษฐกิจ โดยไม่ได้คำ� นึงถึงว่าต้นทุนของประเทศนัน้ ๆ ได้ลดลงหรือเสือ่ มถอย
ลงไปมากน้อยเพียงใดแล้ว และหากปราศจากข้อมูลทีถ่ กู ต้อง การด�ำเนินการลงทุนด้านต่างๆ
หรือการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนก็อาจไม่สอดคล้องกับอัตราขยายตัวของ
ประชากรและเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้แท้จริง
เป็นมุมมองที่คงต้องบอกว่า น่ารับฟังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
ลงทุนช่วงนี้
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ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
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กบข. เผยลดน�้ำหนักหุ้นไทยชั่วคราว
แต่ ก.ย. จะลงทุนหุ้นยั่งยืน 1,000 ล้าน
นายวิทยั รัตนากร เลขาธิการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า สงครามการค้าเป็น
ปัจจัยหลักที่กดดันการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดเงินให้มีความผันผวนระยะ 2 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะ
กระทบต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ หากสงครามการค้ายังยือเยื้อและไม่ชัดเจนจะกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคได้
ในทางตรงกันข้ามหากสงครามการค้ามีทิศทางดีขึ้น ก็ถือเป็นจังหวะดีที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้น เนื่องจาก
ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นต�่ำเป็นจังหวะที่นักลงทุนระยะยาว เช่น
สถาบัน กองทุนต่าง ๆ จะเข้าสะสม เพราะระยะกลางถึงระยะยาว เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดีจากการที่
รัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ผลดี
นายวิทัย กล่าวว่า ปัจจุบัน กบข. ได้ปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยเหลือร้อยละ 7 จากต้นปี 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 9 เนื่องจากตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาตลอด 9 ปี และช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับลดลงประมาณ
200 จุด จากระดับสูงสุดที่ 1,840 จุด เมือ่ ต้นเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา และให้นำ�้ หนักการลงทุนในตลาดพัฒนา
แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาทีร่ อ้ ยละ 8 ส่วนตลาดเกิดใหม่อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4 เท่านัน้ และหากรวมการลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคล ( Private Fund) จะมีสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 25
“อย่างไรก็ตาม กบข. พร้อมทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในหุน้ ไทยให้กลับไประดับเดิมทีร่ อ้ ยละ 9 หากปัญหา
สงครามการค้าคลี่คลาย เชื่อว่ากระแสเงินทุนจะไหลกลับมาตลาดเกิดใหม่”
นายวิทัย กล่าวว่า ขณะเดียวกันก็ได้มีการลดระยะเวลาการถือครองตราสารหนี้จาก 2.8 ปี เป็น 1.8 ปี
โดยลดการถือครองพันธบัตรระยะยาวเหลือร้อยละ 22 จากเดิมร้อยละ 26 และเพิ่มการถือครองพันธบัตร
ระยะสั้นเป็นร้อยละ 23 จากเดิมร้อยละ 16 เนื่องจากภาวะดอกเบี้ยมีทิศทางขาขึ้น แต่ยังคงสัดส่วนการถือ
ครองพันธบัตรอยู่ที่ร้อยละ 61 จากการลงทุนในพอร์ตทั้งหมด
“การลงทุนปีนคี้ อ่ นข้างยาก เนือ่ งจากตลาดมีความผันผวน กบข.ตัง้ เป้าหมายผลตอบแทนปีนที้ รี่ อ้ ยละ 2-3
จากปีที่แล้วท�ำได้ร้อยละ 6.4 โดยปัจจุบัน กบข. มีสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 860,000 ล้านบาท” นายวิทัย กล่าว
นอกจากนี้ กบข. ได้ลงนามร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส่งเสริมการลงทุนในหุน้ ยัง่ ยืน
โดยเดือนกันยายนนี้ กบข. จะจัดตัง้ กองทุนลงทุนในหุน้ ยัง่ ยืนทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล
(ESG) มูลค่าไม่ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยจะใช้ดัชนี SET THIS ประกอบด้วย หุ้น 45 หลักทรัพย์เป็นตัว
อ้างอิง และปี 2562 จะมีการจัดตัง้ กองทุนในลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ มูลค่าเบือ้ งต้น 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพราะ กบข.เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีผลตอบแทนที่ดี
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แบงก์ชาติยอมรับใช้ทนุ ส�ำรองฯ
ดูแลค่าเงินลดผลกระทบเศรษฐกิจ
นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ยอมรับว่า ทีผ่ า่ นมาใช้ทนุ ส�ำรองระหว่างประเทศ
เข้าไปดูแลลดความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น จะเห็น
ได้จากยอดรวมทุนส�ำรองระหว่างประเทศปรับลดลง
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งยอดรวมที่ลดลง ก็ไม่ใช่ผลจาก
การเข้าไปดูแลอัตราแลกเปลี่ยน เพราะอาจเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงค่าเงินในเงินสกุลหลัก ๆ ทีธ่ ปท. ถืออยู่ เช่น
กรณีที่เงินสกุลยูโรอ่อนค่าลง เมื่อตีมูลค่ากลับมาเป็น
ดอลลาร์สหรัฐในภาพรวมก็จะเห็นว่าทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศมีมูลค่าลดลง
นายวิรไท กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปี
ที่ผ่านมา ธปท. สะสมทุนส�ำรองฯ
ไว้ เพราะเชื่อว่าจะมีสถานการณ์
อย่างทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ทีน่ โยบาย
การเงินของประเทศอุตสาหกรรม
หลักปรับทิศทาง โดยเปลี่ยนมาใช้
นโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผล
ให้ มี ค วามกั ง วลมากขึ้ น ในระบบ
เศรษฐกิ จ โลก และอาจท� ำ ให้ มี
เงินไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ จึงเป็นช่วงที่ ธปท.ใช้เงินทุน
ส�ำรองฯ ที่สะสมไว้เป็นกันชนออก
มาดูแลค่าเงินบาทเพือ่ ช่วยลดแรง
ปะทะจากนโยบายดังกล่าว ไม่ให้
เกิ ด ผลกระทบกั บ เศรษฐกิ จ ไทย
และภาคธุรกิจไทย
ส�ำหรับสงครามการค้าระหว่าง
สองประเทศมหาอ�ำนาจ คือ สหรัฐฯ
กับจีนนั้น ผู้ว่าการธปท. กล่าวว่า
เป็นสิ่งที่ ธปท. ติดตามต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
มาตรการล่าสุดที่ออกมาจากสหรัฐที่จะส่งผลกระทบกับ
หลายประเทศ แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายแต่สนิ ค้า
จ�ำนวนไม่น้อยของจีนมีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศ
อืน่ ๆ ในภูมภิ าค เพราะมีสนิ ค้าหลายอย่างทีห่ ลายประเทศ
ผลิตเป็นสินค้าที่ส่งเข้าไปประกอบเป็นสินค้าในประเทศ
จีนเพื่อส่งออกไปจ�ำหน่ายประเทศอื่น จึงถือเป็นความ
เสี่ยงส�ำคัญที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเฉพาะต่อเศรษฐกิจไทย
เท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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ที่เป็นเศรษฐกิจเปิดและพึ่งพิงการค้าต่างประเทศสูง
“ส�ำหรับประเทศไทยยังไม่เห็นผลกระทบโดยตรงและ
รุนแรง อาจเป็นเพราะมาตรการที่สหรัฐฯ ออกมาก่อน
หน้านี้ เป็นมาตรการที่เลือกเฉพาะบางประเภทอุตสาห
กรรม และพุง่ เป้าไปยังประเทศผูส้ ง่ ออกทีต่ อ้ งการตอบโต้
เท่านั้น ซึ่งสัดส่วนสินค้าเหล่านั้น ประเทศไทยเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างน้อย แต่ผลกระทบทีช่ ะล่าใจไม่ได้คอื ผลกระทบ
ที่จะมาจากห่วงโซ่อุปทานเพราะบริษัทต่าง ๆ มีความ
สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันประเทศไทยอาจจะเป็นผู้ส่งออก
สินค้าวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางไปผลิตเป็นสินค้าขั้น
ปลายในประเทศที่เป็นเป้าหมาย
ของมาตรการ ดังนัน้ จึงอาจมีผลก
ระทบกับบางบริษทั ได้ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
อย่างต่อเนื่องต่อไป”
ในส่วนของค่าเงินบาท นายวิรไท
กล่าวว่า ยังมีความผันผวนต่อเนือ่ ง
อีกระยะ เนื่องจากธนาคารกลาง
สหรัฐ(เฟด) ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
ธนาคารกลางยุ โ รปจะหยุ ด การ
เข้าซื้อพันธบัตร มาตรการกีดกัน
ทางการค้า และการเลือกตั้งกลาง
เทอมของสหรั ฐ ฯ อาจมี ผ ลต่ อ
มาตรการกีดกันทางการค้าได้ ท�ำให้
เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน
และตลาดทุนโลก ดังนั้น เอกชน
จ�ำเป็นต้องบริหารความเสี่ยง
“ในระยะที่ ผ ่ า นมา พบว่ า ค่ า
เงิ น ในภู มิ ภ าคผั น ผวนเร็ ว โดย
เฉพาะเงินหยวนทีเ่ ป็นประเทศเป้าหมาย จากความกังวล
สงครามการค้า แต่สำ� หรับไทยไม่นา่ ห่วง เพราะไทยพึง่ พา
เงินตราต่างประเทศระดับต�่ำ ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
ในระดับสูง ไทยยังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่อง ถือ
เป็นกันชนค่อนข้างดี” นายวิรไท กล่าว
อย่างไรก็ตาม ธปท. ไม่ประมาท แม้จะมีกันชนค่อน
ข้างดี เพราะเศรษฐกิจโลกมีการเชื่อมโยงกันหมดและ
จะต้องมีมาตรการพร้อมใช้รองรับกับความผันผวนที่อาจ
จะเกิดขึ้น
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เสียภาษีครึ่งปีอย่างไร ไม่ให้ถูกปรับ
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ใกล้เวลาที่กิจการที่เป็นนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ต้องยื่นภาษีเงินได้
ครึ่งปีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นี้ โดยการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 พร้อมทั้งช�ำระค่าภาษีเงินได้
ครึ่งปีกับกรมสรรพากรภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว
ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ครึ่งปีนี้ ตามกฎสรรพากรระบุไว้ว่า นิติบุคคลที่มีการปิดบัญชีครึ่งปี
โดยมีผสู้ อบบัญชีรบั รอง เช่น ธนาคารพาณิชย์ กิจการทีจ่ ดทะเบียนในกลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
ให้นิติบุคคลนั้น น�ำก�ำไรทางบัญชีนั้น มาปรับปรุงเป็นก�ำไรทางภาษี และใช้ยอดก�ำไรนั้นในการ
ค�ำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อการช�ำระภาษีเงินได้ครึ่งปีได้เลย ส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ ต้องใช้วิธี
การประมาณการก�ำไรสุทธิทงั้ ปี แล้วน�ำมาหารสองเพือ่ การเสียภาษีเงินได้ครึง่ ปี หากต้องการใช้งบ
การเงินครึ่งปี ที่มีผู้สอบบัญชีรับรองก็ต้องขออนุญาตจากอธิบดีตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ส�ำหรับวิธีการประมาณการก�ำไรสุทธิทั้งปี ให้ค�ำนวณจากประมาณการรายได้ทางภาษี หัก
ประมาณการรายจ่ายทางภาษี เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประมาณการก�ำไรสุทธิทางภาษีทงั้ ปี และน�ำยอด
50% ของประมาณการก�ำไรสุทธิทางภาษีทั้งปีนั้นคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้เพื่อการเสียภาษี
ครึง่ ปี ส่วนการประมาณการรายได้ทงั้ ปี ให้ประมาณการรายได้หลัก และรายได้อนื่ ๆ ทัง้ หมด
ด้านรายจ่ายก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน ม 65 ทวิ และต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตาม
ม 65 ตรี เช่นเดียวกับการค�ำนวณภาษีเงินได้ทั้งปี ตามแบบ ภ.ง.ด.50 นั่นเอง
เมื่อถึงสิ้นปี หากก�ำไรสุทธิทางภาษีที่ประมาณการไว้ แตกต่างจากก�ำไรสุทธิทางภาษีที่เกิดขึ้น
จริง โดยความแตกต่างนั้นคือก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าที่ประมาณการไว้ มากกว่า 25% โดยไม่มี
เหตุอนั สมควร กิจการจะต้องเสียเงินเพิม่ 20% ของภาษีครึง่ ปีทเี่ สียขาดไป ตัวอย่างเหตุอนั สมควร
เป็นต้นว่า กิจการมีกำ� ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเพิม่ ขึน้ จากรายได้ทไี่ ด้รบั เป็นเงินต่างประเทศและใน
ช่วงปลายปีเงินบาทอ่อนตัวลง จนท�ำให้เกิดก�ำไรอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่คาดคิด หรือกิจการมีด
อกเบี้ยจ่ายที่ลดลงเนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงของธนาคารตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย และยังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่ฟังได้ว่าในการประมาณการนั้น
ได้ประมาณจากความจริงแล้ว เพียงแต่เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดก�ำไรสูงเกินกว่าทีป่ ระมาณการไว้เกิด
จากเหตุการณ์อันสุดวิสัย หรือ เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ หรือเพราะเหตุอื่นใด แต่ถึงกระนั้น
“เหตุอันสมควร” ก็ยังเป็นดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ก็ได้ ขึ้นกับเหตุผล และสถานการณ์ที่เป็นจริง
ด้วยเหตุนี้เพื่อไม่ให้ผู้เสียภาษีเดือดร้อน จึงได้มีการประกาศกฎเกณฑ์ว่า หากกิจการได้ท�ำการ
ประมาณการเสียภาษีครึ่งปี โดยให้ดูจากการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อนเป็นเกณฑ์ ในปีนี้
ก็ให้ประมาณการรายได้และรายจ่ายเหมือนปีก่อน และให้เสียภาษีครึ่งปีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนเงินภาษีเงินได้ทั้งปีของปีก่อนหน้า เมื่อถึงสิ้นปี หากปรากฏว่ามีก�ำไรสุทธิจริงเกินกว่า
ที่ประมาณการไว้มากกว่า 25% ก็จะไม่ถูกปรับ เนื่องจากถือว่า การที่ได้เสียภาษีครึ่งปีเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของภาษีเงินได้ปีก่อนแล้ว ถือว่า เป็น “เหตุอันสมควร” ไม่ต้องถูกปรับ
ดังนั้น หากทุกท่านได้ปฏิบัติถูกต้องดังกล่าวข้างต้น ท่านก็สบายใจได้ว่า ในการยื่นภาษีครึ่งปี
นั้นได้ท�ำถูกต้องแล้ว เมื่อถึงสิ้นปีไม่ว่าก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจะสูงกว่าที่ประมาณการไว้เพียงใด ก็ไม่
ต้องกังวลว่าจะต้องถูกปรับ เพราะถือว่า การยื่นครึ่งปีที่ขาดไปนั้น มี “เหตุอันสมควร” แล้ว
30 กรกฎาคม 2561
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ครม.เห็นชอบคงภาษี VAT 7% อีกปี
หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบคงอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT ) ร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี ตามข้อเสนอของกระทรวง
การคลัง เริ่ม 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องทั้งการบริโภค การ
ลงทุน โดยยอมที่จะสูญเสียรายได้ 258,000 ล้านบาท บนพื้นฐานที่กระทรวงการคลังคาดว่าจีดีพีปี 2561 ขยายตัว
ร้อยละ 4.2 นับว่าเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9 มีปัจจัยสนับสนุนทั้งการ
ส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐเริ่มอัดฉีดออกสู่ระบบเพิ่มในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี
นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมตั ปิ รับปรุงแผนบริหารจัดการหนีป้ ระจ�ำปี 2561 ครัง้ ที่ 2 ลดลง 4,249 ล้านบาท จากเดิม
ยอดเงินรวม 1.588 ล้านล้านบาท เหลือ 1.584 ล้านล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องเสนอขอมติ ครม.ปรับเพิ่ม
วงเงินก่อหนี้ 13,028 ล้านบาท จากเดิม 171,263 ล้านบาท เพิ่มเป็น 184,287 ล้านบาท
“แผนบริหารจัดการเงินกู้ครั้งนี้ยังคงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีร้อยละ 42.6 ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกิน
ร้อยละ 19.6 ในปี 2561 นับว่าอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง” นายณัฐพร กล่าว
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ.... เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการใช้เงินช่วยเหลือสวัสดิการให้กับ
ประชาชนรายย่อย เกษตรกร ได้รับการดูแลระยะยาวแบบยั่งยืน ด้วยการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี และยัง
เปิดช่องให้รับเงินบริจาคจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เงินผลตอบแทนของกองทุน
โดยขณะนีร้ ฐั บาลได้มกี ารเกลีย่ งบประมาณผูกพันทีใ่ ช้ไม่หมดตามแผน โอนกลับมาใช้ประโยชน์ 12,730 ล้านบาท
ได้กันน�ำส่งเข้ากองทุนประชารัฐฯ 2,730 ล้านบาท ส่วนอีก 10,000 ล้านบาท น�ำไปใช้ในการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยกองทุนประชารัฐเพื่อฐานรากตามกฎหมายชั่วคราวเดิม จะมีกฎหมายฉบับใหม่รองรับ
ซึ่งได้ใช้เงินจัดสรรผ่านบัตรสวัสดิการในปัจจุบัน
รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เพื่อน�ำไปสู่การผลิตและ
บริการทันสมัย เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 1 ของจีดีพี และมีสัดส่วนของหน่วยงานรัฐต่อเอกชน
30:70 เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จึงยกเว้นให้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ก�ำหนดอัตราเงินเดือน เบี้ยประชุมการพัฒนางาน รองรับขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ครม. จึงสั่งการให้ สวทช. ศึกษาทบทวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่เกินร้อยละ 30 ของเงิน
อุดหนุนประจ�ำปีส�ำหรับองค์การมหาชนที่ไม่ใช่สถาบันวิจัย เพื่อปลดล็อคเพดานเงินเดือน ค่าตอบแทน พิจารณา
ให้เกิดความเหมาะสม
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เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย ได้ร่วมแถลงข่าวกับสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย (FETCO) โดยนางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เปิดเผยถึงผลการประมวล
คะแนน ตามโครงการ “การประเมินการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561” หรือ AGM Checklist
2018 ซึง่ เสร็จสมบูรณ์ลงแล้ว โดยพบว่ามีปรากฏการณ์
ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. มีบริษัทจดทะเบียนที่สามารถท�ำคะแนนเต็มร้อย
ได้จ�ำนวน 139 บริษัท มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 18
(ปี 2560 เต็มร้อย จ�ำนวน 114 แห่ง)
2. ในจ�ำนวน 139 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�ำนวน 112 บริษทั (81%)
และตลาด mai จ�ำนวน 27 บริษัท ( 19%)
3. ในจ�ำนวน 139 บริษัทนี้ เป็นบริษัทที่เพิ่งเข้าจด
ทะเบียน ในปี 2560 และจัดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเป็นปีแรกจ�ำนวน 3 บริษัท (ตลาดทรัพย์ทรัพย์ฯ 2
บริษัท และ mai 1 บริษัท)
4. พบว่า ผลของคะแนนที่ปรากฏในทั้ง 3 ส่วน คือ
Part A-ก่อนการประชุม Part B-วันประชุม และ Part
C-หลังการประชุม มีคา่ เฉลีย่ ของทัง้ ตลาดสูงขึน้ แสดง
ถึงความมุ่งมั่น ใส่ใจ ในความร่วมมือเป็นอย่างดี
“ปี 2561 นับเป็นปีที่ 13 ของการเป็นผู้ด�ำเนิน
โครงการฯ สมาคมฯ พบว่า กระบวนการท�ำงานที่ได้
รับการมีส่วนร่วม เป็นส่วนส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดธรรมา
ภิบาล ตาม 2 วัตถุประสงค์ส�ำคัญของการประเมินและ
น�ำไปสูก่ ารค�ำนวนดัชนีของตลาดทุนไทย คือ การเปิดเผย
ข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ” นายก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าว
นางวชิรา เปิดเผยด้วยว่า ส�ำหรับ
แนวทางการด� ำ เนิ น การของทาง
สมาคมส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย ได้ มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี
การเตรียมการ ด้านผู้ประเมินภาค
สนาม คือ บรรดาอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น ด้วยกิจกรรมติดอาวุธทาง
ปัญญา เพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำงาน
ภาคสนามและยกระดับความรู้ทาง
การลงทุนของตัวเอง ในฐานะของการ
เป็นนักลงทุนรายบุคคล
ขณะเดียวกันองค์กรที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง อย่ า ง สมาคมบริ ษั ท จด
ทะเบียนไทย ก็ได้ให้ความร่วมมือใน
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สรุป AGM Checklist ปี 2561
ได้คะแนนเต็ม 100 ถึง 139 บจ.
ฐานะผู้ถูกประเมินอย่างเต็มก�ำลัง ด้วยการเชิญชวนผู้บริหารที่ดูแลสายงาน
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมกิจกรรม “ติวเข้มให้เต็มร้อย” ซึง่ เป็นการ
ทบทวนแนวปฏิบัติตามแบบประเมิน ก่อนฤดูกาลการจัดประชุม จ�ำนวน 705
คน จากบริษัทจดทะเบียน 416 บริษัท (61%ของบริษจดทะเบียนทั้งตลาดฯ)
“และที่ส�ำคัญ การด�ำเนินโครงการ AGM Checklist มีการ ปรึกษา หารือ
แนวปฏิบัติ ระหว่างการท�ำงานของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้
ประเมิน และผู้บริหารของทุกบริษัทจดทะเบียน อย่างเข้มข้น ในการทบทวน
คะแนนการประเมินกันอย่างใกล้ชิด คะแนนที่ปรากฏจึงเป็นคะแนนที่มีความ
น่าเชื่อถือ ตามเกณฑ์การประเมินอย่างเคร่งครัด และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่ง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนได้อีกทางหนึ่ง ตามแนวปฏิบัติของการพบปะกัน
ประจ�ำปีระหว่างกัน คือ คณะกรรมการ-ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้น”
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อย่างไรก็ตาม พบว่า สถิติของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรอบ4 ปี ที่
ผ่านมา มีเพียงราวร้อยละ 5 ของจ�ำนวนผู้ถือ
หุน้ ทัง้ หมด ซึง่ มีอยูร่ าว 4.1 ล้าน รายชือ่ ดังนัน้
ในมุมมองของสมาคมฯ จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควร
ให้ความส�ำคัญติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทประหนึ่งการรักษาเงินลงทุนที่ตนเอง
ตัดสินใจเข้าไปลงทุน ย่อมเป็นการดี
นอกจากนี้ เทคโนโลยี จะมีส่วนส�ำคัญใน
การเข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวก ให้กับผู้ถือ
หุ้น ในการให้ความส�ำคัญกับข้อมูลข่าวสารใน
การใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน อย่างมี
นั ย ยะส� ำ คั ญ ซึ่ ง อาจต้ อ งรอข้ อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในระยะเวลาต่อไป
ส�ำหรับโครงการการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ซึ่ง
เป็นปีที่ 13 ด�ำเนินการโดย สมาคมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย ตามเกณฑ์การประเมิน ทีเ่ ห็นชอบ
ร่วมกัน กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงาน
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตามเกณฑ์
ดังนี้
1. แบบการประเมิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฉบับใหม่
2. ให้ความส�ำคัญ 2 ด้าน คือ การเปิดเผย
ข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้น
3. แบบฟอร์มการประเมิน แบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ Part A-ก่อนประชุม 45 คะแนน
Part B-วันประชุม 45 คะแนน และ Part
C-หลังการประชุม 10 คะแนน (ฉบับปรับปรุง
เริ่มใช้ในปี 2560 )
4. การประเมินภาคสนาม ในวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น สมาคมฯ มอบฉันทะ ให้อาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด�ำเนินการ
5. บริษัทจดทะเบียน มีการประเมินคะแนน
ด้วยตัวเอง เพือ่ น�ำมาเทียบเคียงกับคะแนนการ
ประเมินของสมาคมฯ เพื่อความโปร่งใสและ
เป็นที่ยอมรับผลคะแนนร่วมกัน
6.ผลคะแนน ของโครงการฯ จะน�ำส่งไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการประเมินดัชนีระดับ
ธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย ตามเกณฑ์ของ
ระดับสากล เป็นล�ำดับไป
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นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า เมือ่ วันที่ 4 ก.ค. ทีผ่ า่ นมา ก.ล.ต. ได้
ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
โทเคนดิจิทัลด้วยกระบวนการไอซีโอ และการให้
ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทลั ภายใต้พระราชก�ำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.)
แล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 ก.ค. 61
เนื่องจาก พ.ร.ก. ก�ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะออก
ไอซีโอต้องผ่านการคัดกรองจากไอซีโอพอร์ทัล ใน
ชั้นแรกภายหลังประกาศที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ
ก.ล.ต. จึงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทลั
ก่อน โดยผู้ยื่นขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทัล
จะต้องเป็นบริษัทไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต�่ำกว่า 5
ล้านบาท มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบงาน
ตลอดจนบุ ค ลากรที่ เ หมาะสมเพี ย งพอต่ อ การ
ประกอบธุรกิจ และมีความพร้อมในการท�ำหน้าทีค่ ดั
กรองผู้ระดมทุน ประเมินแผนธุรกิจและโครงสร้าง
การกระจายโทเคนดิจิทัล ตรวจสอบชุดรหัสทาง
คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นกระบวนการไอซี โ อ
(ซอร์สโค้ด) ให้ตรงกับข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ท�ำความรูจ้ กั
ตัวตนและสถานะของผู้ลงทุน ตลอดจนประเมิน
ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย งของผู ้ ล งทุ น
และเมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ก.ล.ต. จะเริม่ พิจารณาค�ำขออนุญาตออกและเสนอ
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ก.ล.ต.เปิดรับค�ำขอท�ำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

หลังเกณฑ์การออกและเสนอขายชัดเจน

ขายโทเคนดิจิทัลของผู้ประสงค์ออกไอซีโอ
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะออกไอซีโอต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ที่มี
แผนธุรกิจและข้อก�ำหนดสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ชัดเจน มีการเปิดเผย
ซอร์สโค้ด แบบแสดงรายการข้อมูล ร่างหนังสือชี้ชวน และงบการเงินที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกไอซีโอแต่ละครั้งสามารถเสนอขายต่อผู้
ลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (ultra high networth investors) นิตบิ คุ คล
ร่วมลงทุน (venture capital) กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ได้โดย
ไม่จ�ำกัดวงเงิน
ส่วนการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยในแต่ละครั้งจะจ�ำกัดวงเงินที่รายละไม่
เกิน 3 แสนบาท นอกจากนี้ วงเงินรวมที่ขายผู้ลงทุนรายย่อย ต้องไม่เกิน 4 เท่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด โดย
ผู้ออกไอซีโอสามารถรับช�ำระค่าโทเคนดิจิทัลเป็นเงินบาทหรือคริปโทเคอร์เรน
ซี ได้แก่ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin,
Ripple และ Stellar
นายรพี กล่าวว่า ก.ล.ต. ยินดีให้ผปู้ ระสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นไอซีโอพอร์ทลั
เข้ามาหารือกับ ก.ล.ต. ในรายละเอียดได้ทันที เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
ยื่นขอความเห็นชอบเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ และเมื่อมีไอซีโอพอร์ทัลที่ ก.ล.ต.
เห็นชอบแล้ว ก.ล.ต. ก็พร้อมจะพิจารณาอนุญาตการออกไอซีโอต่อไป
ทั้งนี้ แม้เกณฑ์ที่ออกมาจะช่วยสร้างมาตรฐานในการออกไอซีโอ และเพิ่ม
กระบวนการคัดกรองเพื่อป้องกันผู้ลงทุนจากการถูกหลอกลวง แต่การได้รับ
อนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั จาก ก.ล.ต. ก็ไม่ได้เป็นการรับประกันความส�ำเร็จ
ของโครงการที่ระดมทุน ราคา หรือผลตอบแทน ผู้ลงทุนยังมีโอกาสขาดทุนหรือ
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อาจมีช่องทางการเปลี่ยนมือโทเคนดิจิทัลที่จ�ำกัด ผู้ลงทุน
จึงควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและแน่ใจว่า สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจลงทุน
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายรพี ได้มีการเปิดเผย
ว่า ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชก�ำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมี
ผลใช้บังคับในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ส�ำหรับประกาศนี้ใช้บังคับผู้ที่จะประกอบธุรกิจเป็นศูนย์
ซื้อขาย นายหน้า และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งภายใต้
พ.ร.ก. ข้างต้นระบุให้ตอ้ งเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง โดย ก.ล.ต. มี
หน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผูใ้ ห้บริการมีระบบทีม่ คี วามพร้อม เช่น โครงสร้างการบริหาร
จัดการ ระบบงานต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญให้ลูกค้า
ทราบ การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
โดยต้ อ งมี ก ารทดสอบเจาะระบบ การตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท�ำงบการเงิน วิธีการติดต่อ
และให้บริการลูกค้า ซึ่งต้องระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า
หรือผูร้ บั ประโยชน์ทแี่ ท้จริง มีการประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุนของลูกค้า และปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าให้เป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การแนะน�ำ ไม่ท�ำให้ส�ำคัญผิดและไม่เร่งรัดให้ลูกค้าตัดสิน
ใจ รวมทัง้ เงือ่ นไขเฉพาะศูนย์ซอื้ ขายและผูค้ า้ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
เช่น กรณีที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เป็นต้น
นายรพี กล่าวว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจมีบทบาทส�ำคัญในตลาด
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ก.ล.ต.จึงออกประกาศรองรับเพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจ
ศึกษารายละเอียด โดย ก.ล.ต.ยินดีให้ค�ำปรึกษาผู้ที่สนใจ
ประกอบธุรกิจตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมาตรฐาน
ทีก่ ำ� หนดแต่ละด้าน ซึง่ จะเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การยื่นขอรับใบอนุญาตเมื่อประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยว
กับการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผล
บังคับใช้ในอนาคต
ทั้งนี้ แม้เกณฑ์ที่ออกมาจะช่วยสร้างมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ที่
จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้องทราบว่าการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงและมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุน
มีโอกาสขาดทุน หรืออาจมีช่องทางการเปลี่ยนมือสินทรัพย์
ดิจิทัลที่จ�ำกัด
นอกจากนี้ พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มี
ผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 การเสนอ
ขายหรือชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจะท�ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่ได้รับความ
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เห็ น ชอบเป็ น ไอซี โ อพอร์ ทั ล และอนุ ญ าตให้ เ สนอขาย
โทเคนดิจิทัล
ดังนั้น ผู้ที่ฝ่าฝืนจะเข้าข่ายท�ำผิดกฎหมายมีโทษทาง
อาญาและทางแพ่ง อีกทั้งการชักชวนให้ลงทุนที่อ้างผล
ตอบแทนสูงเกินจริงในเวลาอันรวดเร็ว อาจเป็นการหลอกลวง
ผู้ลงทุน ก.ล.ต.จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนความระมัดระวังและ
ตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน มิเช่นนั้น อาจ
สูญเสียเงินจ�ำนวนมาก
และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ก.ล.ต. ได้เปิดรับค�ำขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว เนื่องจาก
ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบ
ธุรกิจมีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นค�ำขอรับ
ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขาย นายหน้า หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
ต่อ ก.ล.ต. ได้
ทัง้ นี้ ผูย้ นื่ ขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ต้องมี
คุณสมบัติส�ำคัญ ดังนี้ 1) เป็นบริษัทไทยที่เป็นบริษัทจ�ำกัด
หรือบริษัทจดทะเบียน 2) มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วตามที่
ก�ำหนด 3) มีความพร้อมด้านระบบงาน ฐานะทางการเงิน
การควบคุม และการปฏิบัติงานที่ดี 4) ไม่ประสบปัญหาทาง
การเงิน 5) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้อง
ขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้าม
6) ในกรณีประกอบธุรกิจอื่นอยู่ก่อนแล้ว ต้องเป็นกิจการ
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เว้นแต่จะมีระบบป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ มีงบการเงินประจ�ำปีงวด
ปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ส�ำนักงานให้
ความเห็นชอบ และสามารถด�ำรงเงินกองทุนและกันเงิน
ส�ำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทีค่ วบคุมการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทนั้น
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวใช้บงั คับกรณีผขู้ อรับใบอนุญาต
ที่เป็นรายใหม่ และผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั อยูเ่ ดิม
ตั้งแต่ก่อนที่พระราชก�ำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลมีผลใช้บังคับในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา
“ก.ล.ต. มีหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพือ่
ให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีระบบที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่อง
การบริหารจัดการ ระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และระบบ
การพิจารณารับและประเมินความเหมาะสมของลูกค้าซึ่ง
มีความส�ำคัญมากเนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง
โดยหากพิจารณาแล้วพบว่า มีความพร้อมและมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ก.ล.ต. ก็จะเสนอความเห็นเพื่อ
ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังพิจารณาออกใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจต่อไป” นายรพีกล่าว
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ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวขึ้น
มั่นใจหุ้นไทยยากเข้าภาวะหมี

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2561) ปรับตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10.55 อยู่ที่ระดับ 101.33 จากระดับ 91.66 ใน
ครั้งก่อน เป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน
ดัชนีอยู่ในภาวะทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยนัก
ลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นดีขึ้นมาก เนื่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขยายตัวร้อยละ 4.4 และเชื่อมั่นผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนยังมีอัตราก�ำไรในทิศทางที่ดี
ขณะที่ความกังวลสถานการณ์การเมืองในประเทศ
เป็นปัจจัยฉุดความชื่อมั่นมากที่สุด นักลงทุนให้ความ
สนใจการก�ำหนดวันเลือกตั้งที่คาดว่าจะเลือกตั้งในช่วง
ต้นปี 2562 และการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ ถือ
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนติดตามมากที่สุด โดยตั้งแต่
ต้นปีจนถึงปัจจุบันต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยแล้ว 5,537
ล้านเหรียญสหรัฐ สวนทางกับตลาดพันธบัตรที่เงินทุน
ต่างชาติยังซื้อสุทธิ 3,548 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เชื่อว่า
แรงขายของต่างชาติน่าจะลดลง เนื่องจากราคาหุ้นไทย
ปรับตัวลดลงมามาก จนถือว่าราคาค่อนข้างถูก โดยหมวด
ธุรกิจที่น่าสนใจ คือ หมวดธนาคาร และหมวดที่ไม่น่า
สนใจที่สุด คือ ธุรกิจเหล็ก
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้
อ�ำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน กล่าวว่า ผล
ส�ำรวจความเห็นนักวิเคราะห์และผูจ้ ดั การกองทุน คาดว่า
ดัชนีหนุ้ ไทยระยะสัน้ เป็นไปในทิศทางบวก ดัชนีสนิ้ เดือน
กรกฎาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 1,629 จุด ปัจจัยที่มีผลต่อหุ้นไทย
ระยะสั้น คือ ปัญหาสงครามการค้า ผลการด�ำเนินงาน
ไตรมาส 2 กระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนต่างชาติ และ
การลงทุนของกองทุน โดยคาดหุ้นไทยจะกลับมาดีขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561
ส่วนเป้าหมายดัชนีหนุ้ ไทยสิน้ ปี 2561 อยูท่ ี่ 1,795 จุด
ลดลง 65 จุด จากการส�ำรวจเมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีค่ าดว่า
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ดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,860 จุด โดยดัชนีหุ้นไทยมีจุด
ต�่ำสุดที่ 1,557 จุด และมีจุดสูงสุดที่ 1,798 จุด และการ
คาดการณ์ก�ำไรสุทธิ คาดว่าเติบโตร้อยละ 10.78 ลดลง
จากครั้งก่อนที่ร้อยละ 11.04
ขณะที่ก่อนหน้า ในเวทีเสวนา “จะลงทุนอย่างไรใน
ตลาด Bear Market” จัดโดย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ระบุวา่ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2561 ตลาด
หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นสูงสุดประมาณ 1830 จุด และขาลง
ต�ำ่ สุด 1590 จุด หรือลดลงประมาณร้อยละ 13-14 โดย
อัตราดังกล่าวถือว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะตลาด
หุ้นขาลงหรือตลาดหมี ซึ่งปกติภาวะดังกล่าวจะต้องมี
การลดลงของดัชนีมากกว่าร้อยละ 20
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจากปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจ
ขณะนี้จะเป็นไปยากที่ตลาดหุ้นไทยจะเข้าสู่ตลาดหมี
หรือหากจะเกิดขึน้ จริงก็จะเป็นแค่หมีตวั เล็ก ๆ โดยปัจจัย
บวกทีเ่ ชือ่ ว่าจะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจะเป็นเรือ่ งของดัชนี
เศรษฐกิจด้านต่างๆ ทั้งการบริโภคภายในประเทศ ผล
ประกอบการบริษทั จดทะเบียน การส่งออกยังเป็นปัจจัย
บวกที่เกื้อหนุนภาวะเศรษฐกิจไทย ส่วนปัจจัยสงคราม
การค้า เชื่อว่าแม้จะส่งผลกระทบให้จีดีพีไทยลดลงบ้าง
แต่เชื่อว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้าจะไม่ส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจไทยมากนัก
ขณะที่นายสมบัติ นราวุฒิชัย กล่าวว่า ปัจจัยส�ำคัญ
ทีจ่ ะมีผลต่อตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีเ่ หลือปีนจี้ ะมีทงั้ ปัจจัย
ต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย และที่ส�ำคัญความชัดเจน
เรื่องโรดแมปที่เดินสู่การเลือกตั้ง ต้องดูว่ายังจะเป็นไป
ตามก�ำหนดเดิมหรือไม่ ซึง่ จะส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของ
นักลงทุนระยะยาว
ทัง้ นี้ ในเวทีเสวนามีคำ� แนะน�ำส�ำหรับการลงทุนตลาด
หุ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ระบุว่า
หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริโภค
ในประเทศยังมีอัตราการเติบโตที่ดี นักลงทุนสามารถ
ลงทุนได้
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TIIP : (Thai Intelligent Investors Program )
TIIP Club ครั้งที่ 5/2561 – MONO : สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย พาสมาชิก TIIP Club น�ำทีมโดย อาจารย์
บรรจง จิตต์แจ้ง – ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้ารับฟังค�ำ
บรรยายสรุป จากทีมผู้บริหารระดับสูง อาทิ คุณ
ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,
คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอล ช่อง MONO 29 และ คุณกัญญภัทร
สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
การนี้ ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ จากครอบครัว
TIIP CLUB ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของMONO
คือ คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (TIIP-10) ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ คุณปิติฤดี
ศิริสัมพันธ์ (TIIP-10) เลขานุการบริษัท และ ผู้
อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการ เมื่อวันพฤหัสที่
19 กรกฎาคม 2561 ณ โมโน ทเวนตี้ไนน์ สตูดิโอ
STAGE 1 ถนนชัยพฤกษ์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
อันเป็นกิจกรรมครั้งที่ 5 ของกิจกรรม TIIP Club
ประจ�ำปี 2561 ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเครือข่าย อันทรง
พลังระหว่าง “TIIP2TIIP” ด้วยกัน
e-magazine วารสาร TIA เดือนกรกฎาคม 2561
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My Company
My Company ครั้งที่1/2561 – CPL : สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม My Company พาคณะผู้ถือหุ้น
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภัณฑ์เซฟตี้ และ กระบวนการ
ฟอกหนัง ของ บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป - CPL ณ โรงงานผลิต 2
แห่ง คือ ทีท่ ำ� การ อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และ ทีท่ ำ� การ
ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต�ำบลบางปู
ใหม่ อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ
โดยมี คุณภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีม
ผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ
ณ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

แถลงข่าวผลคะแนน AGM Checklist 2561
คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมแถลงข่าวกับ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เรื่อง ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561” โดยมีบริษัทจดทะเบียน ที่
สามารถท�ำคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้จ�ำนวน 139 บริษัท (ปี2560 คะแนนเต็ม
100 คะแนน จ�ำนวน 114 บริษัท) นับเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น อันน�ำไปสู่แนวโน้ม
ที่ดี ตามเกณฑ์ของการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ณ ห้องเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
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อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
1) อาสาฯ Visit ครั้งที่ 2 @Q-CON
และ ครั้งที่ 3 @DDD : สมาชิกชมรม
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และ รับฟัง
บรรยายสรุปวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับ
สูง - คุณกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ ณ บริษัท
ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน) Q-CON ซึง่ โรงงานตัง้ อยูภ่ ายใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
ในภาคบ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมชม และ
รับฟังบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ระดับสูง - คุณปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ณ
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหาชน) –DDD
ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
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Last article

มาตรฐาน IFRS9 ที่จ�ำเป็น
โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรณีคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard
Board IASB) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ทีน่ ำ� มาใช้ทดแทนมาตรฐานการบัญชี IAS39 โดยมีการปรับปรุง
หลักการและวิธีการบัญชีส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน ท�ำให้สะท้อนความเสี่ยงของกิจการมากขึ้น
ซึง่ เดิมประเทศไทยก�ำหนดไว้วา่ จะเริม่ บังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2562 แต่กม็ เี สียงสะท้อนในเรือ่ งของ
ความพร้อมความไม่พร้อม และความจ�ำเป็นในการที่จะเลื่อนการเริ่มบังคับใช้ไปอีกระยะดีหรือไม่
ท�ำให้แต่ละองค์กร ต่างก็มกี ารประมวลความคิดเห็นบรรดาผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
บัญชี IFRS9 ว่ามีความเห็นอย่างไรควรจะเลื่อนหรือไม่ มาน�ำเสนอแลกเปลี่ยนกัน
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ระดมความเห็นในเรื่องนี้ และได้มีมติในการ
ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการบังคับใช้ออกไป
เหตุผลขององค์กรทีไ่ ม่อยากให้เลือ่ นก็คอื เพือ่ ให้รายงานทางการเงินของธุรกิจมีการรับรูแ้ ละวัดมูลค่า
ของเครื่องมือทางการเงินสะท้อนความเสี่ยงของกิจการ มีความถูกต้องและโปร่งใสเชิงเศรษฐกิจ
และเพื่อให้งบการเงินของกิจการในประเทศไทยสามารถเปรียบเทียบกันได้กับในระดับนานาชาติ
อันจะช่วยท�ำให้ผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุนสามารถน�ำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันก็มองว่าหากเลื่อนการบังคับใช้อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและความสามารถการแข่งขัน
และภาคธุรกิจก็ได้มกี ารเตรียมการและท�ำความเข้าใจในการเปลีย่ นแปลงมาระยะเวลาหนึง่ แล้ว หากสามารถ
ด�ำเนินการผ่านปีแรกได้ ในปีต่อๆไป เชื่อว่าปัญหาในทางปฏิบัติน่าจะลดลงไปมาก
ทั้งนี้ FETCO มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น คือ 1. พิจารณาก�ำหนด
แนวปฏิบตั ิ (Guideline) แต่ละอุตสาหกรรมให้มมี าตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมีแนวปฏิบตั ิ
ในการบันทึกบัญชีเหมือนกัน โดยอาจให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นตัวกลาง 2. พิจารณาก�ำหนดวิธีปฏิบัติให้
ง่ายขึ้นส�ำหรับการน�ำมาปฏิบัติใช้ในช่วงแรก เช่น ลดการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เป็นต้น 3. เร่งท�ำความเข้าใจร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่อให้เห็นพ้องกันถึงวิธี
การบันทึกบัญชี รูปแบบงบการเงิน และระบบที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของความพร้อมของทุกฝ่ายเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งรับฟังร่วมกัน ซึง่ ก็ปรากฏว่า คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ได้มีมติให้เลื่อนการ
บังคับใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 9 ออกไป 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ทีต่ อ้ งการให้เลือ่ นการบังคับใช้ออกไป 1-2 ปีกอ่ น เพราะ
ต้องการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
ดังนัน้ เป็นอันว่า ประเทศไทยยังมีระยะเวลาเตรียมพร้อมเพือ่ ใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 เพิม่ ขึน้ อีกอย่าง
น้อย 1 ปี ซึง่ ระหว่างนีแ้ ต่ละภาคส่วนยังจ�ำเป็นในเรือ่ งของการเตรียมพร้อม เพือ่ ในอนาคตเมือ่ มีการบังคับ
ใช้จะได้สามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น
ก็ถือโอกาสน�ำมาเล่าสู่กันฟังกับสมาชิกและนักลงทุนทุกคนว่า แม้วันนี้มาตรฐาน IFRS9 จะเลื่อน
การบังคับใช้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ดังนั้น จึงยังจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ท�ำความเข้าใจเอาไว้
ล่วงหน้า ถึงเวลาจะได้น�ำมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
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