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ปีที่ 6 ฉบับที่ 37 เดือนสิงหาคม 2561**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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ความผันผวนที่เกิดข้ึนกับตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ต้อง
ถือว่าเป็นเรื่องที่หากนักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง ก็จะไม่รู้สึกวิตก
กังวลมากนัก เพราะปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าปัจจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ล้วนเป็น 
ส่ิงที่มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันมาก่อนแล้วในมุมมองของนักวิชาการ หรือ 
นักวิเคราะห์ในหลายๆ โบรกเกอร์

ที่น่าห่วงจริงๆ จึงเป็นเรื่องการเข้าไปลงทุนในเรื่องที่ความรู้ความชัดเจนยัง
ไม่เพียงพอ ก็คือกรณี Cryptocurrency หรือการเข้าไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ทั้งหลายน่ันแหละ ที่ยังคงระงมไปด้วยค�าเตือนว่าหากจะลงทุนควรจะต้องศึกษา
ท�าความเข้าใจให้ดีก่อน ที่ส�าคัญคือ เงินที่จะน�ามาลงทุนไม่ควรเป็นเงินร้อน หรือ
เงินระยะส้ัน เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน อย่ามองแต่ด้านบวกด้านเดียวว่าสกุล
เงินดิจิทัลจะต้องขึ้นอย่างเดียว เพราะที่ว่าแน่อย่างบิทคอยน์ ยังร่วงลงมาให้เห็น
เป็นตัวอย่างแล้ว

ดังน้ัน ปกฉบบัน้ีจงึเลือกท่ีจะนาํแง่คิดคาํเตอืนมาให้อ่านกัน อย่างน้อยอ่านไว้ 
เป็นข้อฉุกคิดหรือสะกิดใจบ้างก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก็ยังดี จึงอยากจะให้
สมาชิกสมาคมฯ และนักลงทุน ได้อ่านกันนะครับ

อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้สิทธิตาม มาตรา 100 ของพระราช
บญัญตับิรษิทัมหาชน ทีม่กีารปรบัปรงุแก้ไขโดยการใช้มาตรา 44 ให้ผูถื้อหุน้รวม
กันไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็น สามารถขอให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุน้ได้ หากคณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทเพกิเฉย ผูถื้อหุน้ก็สามารถทีจ่ะเรยีก
ประชุมเองได้ ซึ่งล่าสุดที่เพิ่งจัดไป เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ก็คือ บริษัท โพลาริส 
แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) หรือ Polar ซึ่งก็ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม
คิดเป็นสัดส่วนกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จ�าหน่ายได้ ท�าให้
มกีารลงมติเลือกคณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการ กันส�าเรจ็ในทีป่ระชมุ แม้
สุดท้ายจะติดปัญหาเรื่องการไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ก็ตาม เพราะอีกฝ่ายที่เป็นผู้บริหารปัจจุบันก็พยายามที่จะยับยั้ง

แต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจริงๆ กรณีของ Polar ถือเป็นกรณีศึกษาที่ส�าคัญ
ส�าหรับบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีการทยอยขายหุ้นออก
ไป จนในความเป็นจริงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกแล้ว ซึ่งนักลงทุนเรียกว่า เป็น
บรษิทัทีไ่ม่มีเจ้าของทีแ่ท้จรงิ บรษัิทแบบน้ีมอียู่จรงิในตลาดหลักทรพัย์ ซึง่หากว่า
ผูบ้รหิารปัจจุบนัสามารถบรหิารธรุกิจให้ยังคงมีก�าไร กิจการเติบโตได้ดี เป็นทีพ่อใจ
ของนักลงทุน มาตรา 100 ก็ไม่ใช่สิ่งน่าห่วง

แต่หากบรษัิทมผีลประกอบการไม่ดี มปัีญหาขาดทนุ นักลงทนุหรอืผูถื้อหุน้ราย
บคุคลมองไม่เหน็อนาคต แบบน้ีแหละทีน่่าเป็นห่วง เพราะผูถื้อหุน้สามารถจะเปิด
ประชุม และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้

ดังน้ัน จึงถือเป็นข้อเตือนใจได้เป็นอย่างดีว่า การบริหารกิจการบริษัทมหาชน 
อย่าคิดว่าจะท�าอะไรอย่างไรก็ได้ เพราะถ้าผู้ถือหุ้นรวมตัวกันได้ครบตามมาตรา 
100 อะไรก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน 

อย่าประมาทเป็นอันขาด 
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มาตรา 100 ที่ต้องระวัง
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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เชื่อมั่น ‘วิกฤติค่าเงินตุรกี’
มีผลกระทบต่อไทยจ�ากัด
วิกฤติค่าเงินลีราของตุรกีทีอ่่อนค่าเรว็และเกรงจะกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่ ส่งผลให้ตลาดหุน้

ทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยต่างพากันลดลงทั่วหน้า 
นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย

ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ติดตาม
สถานการณ์ในตลาดการเงินโลกอย่างใกล้ชิดจาก
เหตุการณ์ในประเทศตุรกี ความเชื่อมโยงทางการ
ค้า การลงทุน และการเงินของไทยกับประเทศ
ตุรกียังไม่สูงมาก ผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย
จึงอยู่ในวงจ�ากัด โดย ธปท.จะติดตามผลกระทบ
ต่อประเทศอื่น ๆ และช่องทางการส่งผ่านต่าง ๆ  
เพือ่ประกอบการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ 
ต่อไป

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในงานสัมมนา 
“ตามติดทิศทางค่าเงิน สถานการณ์เงินลงทุนและหุ้นเด่น” ว่า วิกฤติค่าเงินตุรกีมีผลกระทบทางอ้อมต่อ
ประเทศไทย เนื่องจากบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อตลาดเกิดใหม่ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศตลาด
เกิดใหม่ ซึ่งนักลงทุนอาจจะมีเทขายสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยง แต่เชื่อว่า
ผลกระทบคงไม่มาก เพราะนักลงทุนน่าจะมีการคัดกรองว่าประเทศใดมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีปัญหาขาดดุล 
บัญชีเดินสะพัดสูง หรือพึ่งพาเงินกู้จากสหรัฐอเมริกา เช่น ประเทศอาร์เจนตินา แต่ส�าหรับประเทศไทย 
ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว พื้นฐานเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง ซึ่งเชื่อว่านักลงทุนจะแยกแยะได้  

“อย่างไรก็ตาม เห็นว่าในวิกฤติยังมีโอกาส เพราะเม่ือนักลงทุนเทขายหุ้นและตราสารหน้ีราคาก็จะ 
ปรับตัวลง ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ยังมีผลประกอบการดีและตราสารหน้ีที่มีเรตต้ิงดีใน
ราคาถูกได้” 

นายกอบสิทธิ์ กล่าวว่า ผลกระทบทางอ้อมอาจ
เชื่อมโยงมาที่จีน เนื่องจากตุรกีอาจจะขอรับความ
ช่วยเหลือจากจีน และอาจเป็นการเพิ่มแรงกดดัน
ให้สหรัฐฯ กดดันจีน ซึ่งมีข้อพิพาททางการมากขึ้น 
อาจส่งผลให้เงินหยวนของจีนอ่อนค่าลงอีก 

ส่วนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ยัง 
เป็นปัจจัยเส่ียงที่ต้องติดตาม โดยคาดว่าในช่วง 
2-3 เดือน จะเห็นผลกระทบต่อการส่งออกจีน
ชัดเจนขึ้น หลังจากมาตรการทางภาษีการค้ามีผล 
บังคับใช้ ขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลการ
ประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนกันยายน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยได้ปรับมุมมองการข้ึน 
ดอกเบีย้ของเฟดเป็น 4 ครัง้ในปีน้ี จากเดิมคาด 3 ครัง้ เพราะในการประชมุล่าสุด เฟดไม่ได้กังวลผลกระทบ 
เรื่องสงครามการค้า และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวดี จึงเชื่อว่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ยังแข็งค่า ส่งผลให้
เงินบาทอ่อนค่าที่ 34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ แต่สิ้นปีเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าที่ 
33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามกรอบประมาณการเดิม 
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นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รงัสิต ประเมินว่า ผลกระทบน�า้ท่วม 
ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ สงคราม
การค ้าจีน-สหรัฐฯ และวิกฤติ
เศรษฐกิจตุรกีต่อตลาดการเงินโลก 
อาจส่งผลให้อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไตรมาส 3 ของไทย
ต�่ากว่าร้อยละ 4 แม้น�้าท่วมปีน้ี
จะไม่ได้เกิดขึ้นบริเวณศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของประเทศและเขตนิคม
อุตสาหกรรม เช่น ปี 2554 แต่ 
ผลกระทบของน�้าท่วมกระจายตัว
ในวงกว้างทั้งจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
เหนือและบางส่วนของภาคใต้ กระทบต่อพื้นที่ภาค
เกษตรกรรม ผลผลิตการเกษตรและการท่องเทีย่ว ท�าให้
ก�าลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบภัย
ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ความเสียหายทางเศรษฐกิจใน
ภาพรวมไม่น่าจะเกิน 0.3% ของจีดีพี 

ส่วนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับคู่ค้า
ส�าคัญ โดยเฉพาะจีนจะกระทบต่อมูลค่าการค้าโลกและ
ห่วงโซ่อุปทานโลก จะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกไทย
มากขึ้นตามล�าดับโดยเฉพาะสินค้าขั้นกลาง ประเทศ 
ต่างๆ อาจหันมาผลิตสินค้าขั้นกลางเองภายในประเทศ
มากขึ้น การลงทุนโดยตรงจากสหรัฐฯ มาไทยในช่วง

น�้าท่วม-สงครามการค้า-วิกฤติตุรกี
3 ปัจจัยเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจไตรมาส 3

ไตรมาสแรกของปีน้ีลดลงกว่าร้อย
ละ 27 และมีแนวโน้มจะชะลอตัว
ลงอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้  

ขณะทีปั่ญหาวิกฤติเศรษฐกิจตุรกี
น้ัน ไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาอัน
ส้ันและน่าจะยืดเย้ือ จะส่งผลต่อ
ความผันผวนปั่นป่วนในตลาดการ
เงินโลกและตลาดหุน้ไทยไปอกีระยะ
หน่ึง และน�าไปสู่การเคล่ือนย้ายเงิน
ทุนออกจากเศรษฐกิจ Emerging 
Markets มากขึ้น

นายพงศ์ศักด์ิ เหลืองอร่าม 
นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ นัก

วิชาการ สถาบนัวิจัยป๋วย อึง๊ภากรณ์ แถลงร่วมกัน “เรือ่ง
ต้นทุนทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมือง 
ในประเทศไทย” ว่า ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ทั่้วโลกเริ่ม 
ให้ความส�าคัญ ความไม่แน่นอนทางการเมืองมากขึ้น  
เพราะกระทบหลายส่วนต่อการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
จึงได้ท�าการวิจัยข้อมูลด้วยการน�าปัจจัยหลายด้านมา
ประมวลจากเหตุการณ์ประท้วง ชุมนุมทางการเมือง จน 
ถึงการท�ารัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 พบว่า 
ความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลงอย่างมาก หลังจาก
ท�าการปฎิวัติรัฐประหาร เพราะไม่มีการชุมนุมทางการ
เมือง ไม่มีการประท้วง  

แต่ยอมรับว่าการบริโภคสินค้าคงทนมีผลจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง และ
หากประท้วง ชุมนุมรุนแรง
จะกระทบต่อดัชนีหุ ้นไทย
อย่างมาก ยอมรับว่าความไม่
แน่นอนทางการเลือกต้ังยังมี
อยู่ นักวิชาการผู้ท�าวิจัยมอง
ว่าแม้จะมีการเลือกต้ังผ่าน
ไปแล้ว การปฏิรูปโครงสร้าง
ทางการเมืองยังอาจมีความ
ไม่แน่นอน เพราะรัฐบาลชุด
ใหม่จะแก้ไขกฎกติกาเข้าข้าง
ตนเอง จึงยังมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในการเมืองไทย 
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บริจาคอย่างไร ได้บุญ และได้หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปัจจุบันน้ีการจัดงานเล้ียงครบรอบปีในวาระโอกาสต่างๆ  
เช่น ครบรอบวันเกิด ครบรอบปีที่ระลึกถึงผู้วายชนม์ ครบ
รอบก่ีปีที่จัดต้ังบริษัท เป็นต้น ส่วนใหญ่จะไม่รับซองหรือ
ดอกไม้ ของขวัญ แต่ขอให้ผู้มาร่วมงานช่วยบริจาคเพื่อช่วย
เหลือสาธารณกุศล โดยจะมีองค์กรการกุศลที่ไปติดต่อมา 
ต้ังโต๊ะรบับรจิาคกันหน้างาน ทาํให้ผู้ร่วมงานได้ทัง้ความสุข
ในการร่วมงาน ได้บญุจากการบรจิาค และสุดท้ายใบเสรจ็
รบัเงนิจากการบรจิาคยังอาจนาํไปหกัลดหย่อนภาษเีงินได้
ถึง 2 เท่าอีกด้วย

ล่าสุดผูเ้ขยีนได้ไปร่วมงาน “ก้าวเข้าสู่ปีที ่3 ของนิตยสาร  
Bangkok Wealth & Biz” ซี่งเป็น Free Magazine ที่
มีปณิธานว่า “มุ่งม่ันก้าวต่อไป ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยม” 
นอกจากพลังของทีมงานในการท�างานที่มีคุณภาพแล้ว ยัง
เป็นสะพานบุญให้เกิด พลังบุญอันย่ิงใหญ่ต่อผู้ร่วมงาน 
ทกุท่าน ส่งเสรมิให้เกิดพลังทีแ่ขง็แกร่งต่อไป โดยให้ทกุท่าน
ร่วมบรจิาคสมทบทนุ “โครงการสานต่อทีพ่่อให้ท�า เพือ่ผูป่้วย
มะเรง็ด้อยโอกาส” ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึง่เป็นองค์กร

ที่ได้รับการประกาศ กําหนดเป็นองค์การ สถานสาธารณ
กุศล สถานพยาบาลและสถานศกึษา ตามประกาศกระทรวง 
การคลัง ล�าดับที่ 917 ท�าให้ผู้บริจาคสามารถน�าไปลดหย่อน
ภาษีได้ 2 เท่า (รอกฎหมายประกาศ)

ปกติการที่จะได้สิทธิประโยชน์สําหรับใบเสร็จรับเงิน
จากการบริจาคให้กับผู้รับที่กรมสรรพากรอนุญาตเท่าน้ัน 
โดยบุคคลธรรมดาหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของ
เงินได้สุทธิ ส่วนนิติบุคคลหักได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2% ของ
ก�าไรสุทธิ ปัจจุบันสิทธิประโยชน์จากการบริจาคให้สถาน
ศึกษา โดยผู้บริจาคสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 
เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได ้
สุทธิของบุคคลธรรมดา หรือก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายการ
กุศล สาธารณประโยชน์ของนิติบุคคล ส�าหรับการบริจาคให้
โรงพยาบาลจะหักได้หนึ่งเท่า แต่ในปี 2561 นี้การบริจาค
ให้โรงพยาบาลจะได้สิทธิประโยชน์ 2 เท่าเช่นกัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 
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จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง  
กล่าวว่า มติดังกล่าวเป็นมาตรการ 
ทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค 
ให้แก่สถานพยาบาล โดยมีสาระ 
ส�าคัญ คือ บุคคลธรรมดาหรือ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ให้แก ่
สถานพยาบาล ซึ่งด�าเนินงานโดย 
กระทรวง ทบวงกรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย
และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศก�าหนด 
โดย 

(1) บุคคลธรรมดาให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่ารวม 
หักได้ 2 เท่าของจ�านวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับการบริจาค
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของ 
เงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ 
แล้ว

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ห้กเป็นรายจ่ายเพิ่ม 
อีก 1 เท่ารวมหักได้เป็นจ�านวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค 
ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เม่ือรวมกับรายจ่ายที ่
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพือ่สนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายทีก่�าหนด
แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อ 
การกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่าย
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

(3) ให้ยกเว้นภาษเีงินได้ ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์ให้แก่บุคคล ธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล ส�าหรับเงินได้ที่่ได้ร้บจากการโอนทรัพย์สิน หรือการ
ขาย สินค้าหรือ ส�าหรับการกระท�าตราสารอันเน่ืองมาจากการ
บริจาคข้างต้น ทั้งนี้้ีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด และ
ส�าหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่่่ 1 มกราคม 2561 เป็น 
ต้นไป   

ณ ปัจจุบันถึงวันที่เขียนต้นฉบับ ผู้เขียนยังไม่เห็นประกาศ 
เป็นกฎหมายที่ให้หักได้ 2 เท่าส�าหรับการบริจาคให้โรงพยาบาล  
หากยังไม่ประกาศเป็นกฎหมายก็จะหักได้ตามปกติ คือหักได้ 1 
เท่า และให้สังเกตว่า บุคคลธรรมดาต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น 
แต่นิติบุคคลสามารถบริจาคได้ทั้งเงินและทรัพย์สินซึ่งเป็นกรณี
เดียวกับการบริจาคให้กับการศึกษา 

อย่างไรก็ดี หากต้องการทําบุญกุศลจริง ๆ แล้ว ก็ขอให ้
บริจาคกันเถอะ ไม่ต้องสนใจว่าการบริจาคน้ันจะหักภาษ ี
ได้ไหม หักได้กี่เท่า หากคิดได้อย่างนี้ท่านจะได้บุญมหาศาล
เลยทีเดียว

ส�าหรับการบริจาคการศึกษาซึ่งหัก ได้ 2 เท่ามานานแล้วนั้น    

ล่าสุดได้มีพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 655) เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ
ผู้รับ (ซึ่งมีเพิ่มขึ้นจากเดิม) ดัง
ต่อไปนี้

- สถานศึกษาของ ทางราชการ
- สถานศึกษาขององค์การ

ของรัฐบาล
- โรงเรยีนเอกชนทีต้ั่งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน 
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
-สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
อนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามค�าส่ังหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29//2560 เรื่อง การส่งเสริม
การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่าง
ประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560

โดยได้ก�าหนดการหักเป็นค่าใช้จ่าย ได้ 2 เท่าต้ังแต่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไปดังนี้

“1) ส�าหรบับคุคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรบัเงินได้
พงึประเมินหลังจากหกัค่าใช้จ่ายและ หกัค่าลดหย่อนตามมาตรา 
47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็น 
จ�านวนสองเท่า ของรายจ่ายทีจ่่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่สนับสนุน
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน หลัง
จากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้น

2) ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษี
เงินได้ส�าหรบัเงินได้เป็นจ�านวนเงิน หรอืมูลค่าของทรพัย์สินเป็น 
จ�านวนสองเท่าของรายจ่ายทีจ่่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่สนับสนุน
การศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิก่อนหักราย
จ่ายเพือ่การกุศลสาธารณะหรอืเพือ่การสาธารณประโยชน์ และ
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่ง
ประมวลรัษฎากร”

ด้วยเหตุน้ีหากต้องการบรจิาคแล้วสามารถหกัลดหย่อนได้ 2 
เท่า ก็ต้องเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่สรรพากรประกาศก�าหนด ก็จะ
ท�าให้ผู้บริจาคได้ทั้งบุญกุศล และได้ประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีเงินได้อีกด้วย  

31 สิงหาคม 2561          
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นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่าน
มาพบว่ามีการหลอกลวงโดยอ้างถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
หลายกรณ ีซึง่น�าไปสู่ความเสียหายของผูล้งทนุในมูลค่าสูง จึงเป็น
ที่มาของการจัดท�า พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 
2561 เพือ่ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลให้ผูอ้อกโทเคนดิจิทลั และ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกได้

“กรณทีี่ถกูชักชวนให้ซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิทรัพย์ดจิทิัล โดยม ี
ผูแ้สดงตนเป็นตัวกลาง ไม่ว่าจะในฐานะศูนย์ซือ้ขาย นายหน้า หรอื
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น  ก.ล.ต.ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายชื่อผู้ที่
ติดต่อชักชวนบนเว็บไซต์ ก.ล.ต.ก่อน” 

ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต�ารวจกองปราบปรามจับกุมผู ้
ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงิน โดยผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุน
ประกอบธุรกิจประเภทซื้อ-ขาย สกุลเงินดิจิทัล และผู้เสียหาย 
หลงเชื่อโอนเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ คิดเป็นเงินไทยกว่า 797 
ล้านบาท ในชั้นน้ี ก.ล.ต. อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต�ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และจะน�ามาพิจารณาว่า
มีการกระท�าส่วนใดที่เป็นการกระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ หากพบว่ามี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต.จะด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

“ตามที่ปรากฏเป็นข่าว อาจเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนจนมี
ผู้ได้รับความเสียหาย อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์
ดิจิทัล หรืออาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งผิดกฎหมาย
อาญาด้วยก็ได้ ซึ่ง ก.ล.ต. จะได้ประสานงานกับต�ารวจ โดยพร้อม
ร่วมมือเต็มที่”

นายรพี กล่าวว่า ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนหากถูกชักชวนให้
ลงทุนควรศกึษาข้อมลูใหเ้พียงพอ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของผู้ชักชวนหรือผู้ให้บริการก่อน อย่าหลงเชื่อโดยไม่ตรวจสอบ 
เพราะมีโอกาสเสียหายสูง รวมทั้งอาจเป็นการหลอกลวงโดยอ้าง
ว่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งที่ไม่มีการลงทุนจริงก็ได้ 

ส�าหรับผู ้ที่สามารถประกอบธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจุบันได้ต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนวันที่ 14 
พฤษภาคม 2561 หากมายื่นขออนุญาตภายในวันที่ 14 สิงหาคม 

จะลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 
ต้องระวัง และเช็คให้ชัวร์
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2561 จะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะถูกส่ังห้าม 
ส่วนผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหม่จะ
ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะเริ่มประกอบธุรกิจได้ หากพบ
ว่าผู้ที่มาติดต่อชักชวนไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ขอให้ผู้ลงทุน
ใช้ความระมัดระวังอย่างมาก

ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีผู้ประกอบธุรกิจราย
เดิมทีย่ื่นขออนุญาตตามบทเฉพาะกาล ซึง่จะสามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้ 7 ราย ประกอบด้วย 

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) 5 ราย ได้แก่  
บริษัท บิทคอยน์ จํากัด (BX) เว็บไซต์ : bx.in.th  บริษัท บิท
คับ ออนไลน์ จํากัด (BITKUB) เว็บไซต์ : bitkub.com บริษัท 
แคชทูคอยน์ จํากัด (Cash2coin) เว็บไซต์ : cash2coins.
com บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (TDAX) เว็บไซต์ : 
tdax.com และบริษัท คอยน์ แอสเซท จํากัด (Coin Asset) 
เว็บไซต์ : coinasset.co.th

และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) 2 ราย ได้แก่ บริษัท 
คอยส์ ทีเอช จํากัด (Coins TH) เว็บไซต์ : Coins.co.th และ
บรษิทั ดิจทัิลคอยน์ จํากัด (ThaiWM) เว็บไซต์ : thaiwm.com 

นอกจากนี้ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีก 2 ราย ที่ได้ย่ืนค�าขออนุญาตตาม
บทเฉพาะกาล เพือ่ยืนยันว่าได้มกีารประกอบธรุกิจอยู่ก่อนวันที่ 
14 พฤษภาคม 2561 หรือไม่ และจะเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ก.ล.ต. www.sec.or.th/digitalasset ต่อไป

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบว่าผู้ที่เสนอขายหลักทรัพย์ได้
รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ ได้ที่ www.sec.or.th และหาก 
ผูล้งทนุถูกชกัชวนให้ลงทนุในโทเคนดิจิทลั หรอืมเีบาะแสเก่ียว
กับการด�าเนินการที่น่าสงสัยหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรด 
แจ้ง Help Center ของ ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207”

นายรพ ีกล่าวว่า การลงทนุในสินทรพัย์ดิจิทลัมีความเส่ียงสูง  
ผู้ที่สนใจลงทุนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถรับความเส่ียง
ในการสูญเงินลงทุนได้ และในกรณีที่มีผู้มาชักชวนให้ลงทุน ผู้
ลงทนุควรตรวจสอบว่าเป็นผูป้ระกอบธรุกิจตามรายชือ่ที ่ก.ล.ต. 
เปิดเผยไว้หรือไม่ 

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงคดีฉ้อโกง 
โดยอ้างการลงทุนในบิทคอยน์ ว่า เท่าที่ทราบ
คดีทีเ่กิดขึน้เป็นการใช้บทิคอยน์เป็นช่องทางใน
การหลอกลวง โดยน�าเงินไปใช้ผดิวัตถุประสงค์ 
ไม่ใช่การโกงที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายเงิน
ดิจิทลั ซึง่ ธปท. ได้ย�า้เตือนการลงทนุในเงินสกุล
ดิจิทลั ว่านักลงทนุต้องเข้าใจตราสารทีจ่ะลงทนุ
ว่ามีความเส่ียงอะไรบ้าง โดยเฉพาะคริปโต 
เคอร์เรนซี่มีความเส่ียงสูงมาก เพราะมีความ

ผันผวนสูง และยังมีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี คนที่จะลงทุน
ต้องศึกษาเข้าใจอย่างละเอยีด รวมทัง้เงินทีจ่ะใช้ลงทนุต้องเป็น
เงินส่วนเกินที่ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้ หรือเงินเย็น

นายสถาพน พัฒนะคูหา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Block Chain, 
กรรมการผู้จัดการ SmartContract thailand และกรรมการ
สมาคมฟินเทค กล่าวว่า การลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล ผู้ลงทุน
ต้องท�าความเข้าใจถึงส่ิงที่จะลงทุน อย่าลงทุนตามกระแส 
ต้องศึกษาข้อมูลจากแผนเสนอการขายของบริษัทที่ระดมทุน 
ด้วยเงินดิจิทัล (White Paper) ความน่าเชื่อถือของบริษัท 
โครงการที่จะน�าเงินไปลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  
หากมีการการันตีผลตอบแทนสูงและอ้างคืนทุนเร็วให้ระมัด 
ระวังเพราะมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน 

นอกจากน้ี หากมีคนกลางมาชักชวนให้ลงทุนในเงินดิจิทัล 
โดยอ้างว่าเน้นเฉพาะคนใกล้ชิดวงในต้องระมัดระวังให้มาก 
เพราะเป็นช่องโหว่ที่หลายคนโดนหลอก เน่ืองจากนักลงทุน
กลัวว่าจะตกรถ กลัวลงทุนไม่ทันจะไม่ได้ก�าไร โดยขอให้ผู้
ลงทุนใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่จัดให้มี 
pre-sale ก่อนเสนอขายจริง เพราะอาจยังไม่มี White Paper 
ให้ศึกษา และผู้ลงทุนต้องประเมินตนเองว่าเหมาะสมหรือรับ
ความเสี่ยงได้แค่ไหน 

“ปัจจุบันราคาเงินสกุลดิจิทัลปรับลดลงมาก เช่น บิทคอยน์ 
ราคาลดลงจาก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 6,300 ดอลลาร์

สหรัฐต่อบิทคอยน์ ซึ่งราคาเงินสกุลดิจิทัลขึ้น 
อยู่กับความนยิมของตลาดและนักลงทุน ขณะที ่
การระดมทุนด้วยเงินสกุลดิจิทัล หรือ ICO มี
จ�านวนไม่มาก เนื่องจากโครงการหลายโครงการ
ไม่ประสบความส�าเร็จ” นายสถาพน กล่าว 
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นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน 
การตลาดผู ้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET จ�านวน 554 หลักทรัพย์ หรือ
คิดเป็น 95.18% จากทั้งหมด 582 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์จด
ทะเบียนใน mai บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และ
บริษัทที่แก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าส่งผล 
การด�าเนินงานงวดครึ่งแรกปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 พบ
ว่า หลักทรัพย์ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 459 หลักทรัพย์ คิดเป็น 
83% ของหลักทรพัย์จดทะเบยีนทีน่�าส่งงบการเงินทัง้หมด สูงขึน้เล็กน้อย
จากค่าเฉลี่ยปี 2560 ที่ 82%

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนม ี
ยอดขายรวม 5,884,081 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.01% มกี�าไรขัน้ต้น 1,382,837 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.58% และมีก�าไรสุทธิ 550,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
7.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี หลักทรัพย์จดทะเบียนมี 
อัตราก�าไรขั้นต้นที่ 23.49% เพิ่มขึ้นจาก 23.16% ของช่วงเดียวกันใน 
ปีก่อน

“ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนเกือบทุก 
กลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขายเติบโตดีตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงได้
อานิสงส์จากราคาน�้ามันดิบซึ่งปรับสูงขึ้นมากกว่า 30% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนมาอยู่ที่ 70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
ยกเว้นในกลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ผันผวนในช่วงต้นปี”

ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิโดดเด่นกลุ่ม
แรก คือ กลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน�้ามัน ทั้งหมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ กลุ่มที่สองคือกลุ่มบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจในกลุ่ม Well-being ที่ประเทศไทยมีศักยภาพการ
แข่งขันสูง ซึ่งรวมถึงหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยว
และสันทนาการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และกลุ่ม
ที่สามคือกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากการ
เติบโตตามการขยายสินเชื่อ ได้แก่หมวดธนาคาร และ
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์

“อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 สภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจไทยมีส่วนช่วยให้ยอดขายยังคง
เติบโตได้ดี ขณะทีท่ศิทางทีไ่ม่แน่นอนของราคาน�า้มันและ
อตัราแลกเปล่ียนอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน 
ผู้ประกอบการจึงควรให้ความระมัดระวังในการบริหาร
กิจการมากขึ้น” นางสาวรุ่งทิพย์กล่าว

ในด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ ส้ินไตรมาส 
2/2561 พบว่า โครงสร้างเงินทุนของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนยังคงแข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่
รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ทรงตัวเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 
2560 ที่ 1.15 เท่า 

บจ.โชว์ก�าไรสุทธิครึ่งแรกปี 61
5.51 แสนล้านบาท เพิม่ขึน้ 7.61%
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ บรษัิท R3 และธนาคารพาณชิย์ 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด ด�าเนินโครงการอินทนนท ์ทดสอบ
การน�าเทคโนโลยีประมวลผลแบบ กระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินไทย โดยผู้ที่เก่ียวข้องจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบของการโอนเงิน
ระหว่างสถาบัน การเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจ�าลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Wholesale Central Bank Digital 
Currency: Wholesale CBDC) บนแพลตฟอร์ม Corda ซึ่งเป็นระบบ DLT ที่พัฒนาโดยบริษัท R3 

ส�าหรบัผลทดสอบทีไ่ด้จากโครงการฯ จะน�าไปใช้ประกอบการวางแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานกลางทาง การเงินของ
ประเทศในอนาคต  ซึ่งธนาคารกลางหลายประเทศ อาทิ ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลาง ฮ่องกง หรือธนาคาร
กลางสิงคโปร์ ได้ด�าเนินการลักษณะเดียวกัน 

นอกจากนี้ ธปท.ยังอยู่ระหว่างการ ทดสอบน�าเทคโนโลยี DLT มาใช้กับการจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลแบบ
ไร้ใบตราสาร (scripless) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการท�าธุรกรรมและการตรวจสอบข้อมูลให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพ
ขึ้นด้วย 

ขอบเขตของโครงการอินทนนท์ระยะแรกจะครอบคลุมการออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงิน
ระหว่างสถาบันการเงินผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัลจ�าลองที่ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่งจะมีกลไกการจัดการสภาพคล่อง
และการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญรวมอยู่ด้วย 

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ ระยะแรกจะเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2562 ในระยะต่อไป ธปท. ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ และบริษัท R3 มีแผนร่วมกันที่จะขยายงานส่วนนี้ให้กว้างขึ้น รวมถึงการโอนเงินส�าหรับลูกค้าและการโอน
เงินระหว่าง ประเทศด้วย

ส�าหรับบริษัท R3 เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอรม์ DLT ชื่อ Corda โดยมีประสบการณ์ในการให้
ค�าปรึกษาและด�าเนินโครงการลักษณะเดียวกับโครงการอินทนนท์แก่ธนาคารกลางชั้นน�าในหลายประเทศ

เบื้องต้นโครงการอินทนนท์ จะแก้ปัญหาเรื่องระบบช�าระราคา หรือ Interbank ระหว่างธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาจะต้องท�าเวลาธนาคารเปิดท�าการเท่านั้น จึงมีปัญหาเวลาเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินต่างประเทศ 
ท�าให้เกิดต้นทุนของธนาคารสูงขึ้น และประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่อินทนนท์ จะน�าระบบเทคโนโลยี Blockchain 
มาใช้ช�าระราคาระหว่างกันตลอด 24 ชัว่โมง จึงท�าให้เกิดประสิทธภิาพในการช�าระราคาดีขึน้ และลดต้นทนุของธนาคาร 
จึงหวังให้เป็นรากฐานใหม่ท�าให้การช�าระราคาระหว่างกันดีขึ้น และรวมไปถึงเรื่องการช�าระราคาข้ามประเทศ อีกทั้ง 
ยังเตรียมน�ามาใช้กับการออกพันธบัตร เพื่อที่นักลงทุนจะได้รับพันธบัตรได้ไวมากขึ้น ซึ่งปกติการรับพันธบัตรจะใช ้
เวลาถึง 15 วัน แต่ถ้าหากน�าเทคโนโลยีมาใช้จะเหลือแค่ 2 วัน ซึ่งเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย และลดค่าใช้จ่ายระหว่าง
การออกพันธบัตรได้อีกด้วย 

ธปท.จับมือ 8 แบงก์พาณิชย์
ท�า ‘คริปโตบาท-อินทนนท์’
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TIIP : Thai Intelligent Investors Program
พิธีเปิด หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 
รุ่นที่ 18 (TIIP 18)

TIIP–รุ่นที่ 18 : หลักสูตร นักลงทุนผู้ทรง
คุณวุฒิ รุ่นที่ 18 (Thai Investors Intelligent 
Program-TIIP18) โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุน 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 
4 สิงหาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ 
ห้อง Grand Hall ชั้น 28 The Bangkok Club 
อาคารสาทรซิตี้  

TIIP : Thai Intelligent Investors Program
TIIP CLUB ครั้งที่ 6/2561 “TIIP2TIIP” 
เยี่ยมชมกิจการ บมจ. ลํ่าสูง (ประเทศไทย)–LAMSOON

สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย พาสมาชกิ 
TIIP Club น�าทีมโดย คุณวชิรา ณ  
ระนอง นายกสมาคมฯ และอาจารย ์
บรรจง จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ 
เดินทางเข้าเย่ียมชมขบวนผลิตน�้ามัน 
ปาล์มและสวนปาล์มแปลงใหญ่ ของ  
บมจ.ล�่าสูง โดยมีผู ้บริหารระดับสูง  
อาทิ คุณปิยธิดา สุขจันทร ์กรรมการ 
บรหิาร, คุณสุพจน์ เพง็จันทร์ ผูจั้ดการ 

โรงงานฯ, ดร.ศรุต ชลธาร – บมจ. สหอุตสาหกรรมน�้ามัน
ปาล์ม และ คุณวิวฒัน์ ฮ่างเตก็ หวัหน้ากลุ่มวิสาหกิจชมุชน
ผู้ผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน กลุ่มสิเกา-วังวิเศษ

การน้ี ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัว TIIP 
CLUB ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.ล�่าสูง-LST คือ  
คุณปิยธิดา สุขจันทร์ (TIIP-1) กรรมการบริหาร เม่ือวัน 
อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มดิบ 
99/9 หมู่ 2 ถนนสิเกา-ควนกุน ต�าบลกะลาเส อ�าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

อันเป็นกิจกรรมครั้งที่ 6 ของกิจกรรม TIIP Club ประจ�า
ปี 2561 ที่ได้ไปเย่ียมเยือนเครือข่าย อันทรงพลังระหว่าง 
“TIIP2TIIP” ด้วยกัน  
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 9/2561 : 
“หมากล้อม กับ การลงทุน : เรื่องเดียวที ่
เคี่ยวควบกันได้” สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์
สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาครั้งที่ 
9/2561 โดยมีวิทยากรคู่ดูโอ คุณประพาส 
บญุชืน่ ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ลิฟว่ิง 
เอเลเม้นท์ จ�ากัด และ คุณนัฐพล กิติไพศาล 
นนท์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท รากโพธิร่์มไทร 
จ�ากัด มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ 
ในหวัข้อ “หมากล้อม กับ การลงทนุ : เรือ่ง
เดียวทีเ่ค่ียวควบกันได้” ณ ห้องประชมุ 701  
ชัน้ 7 อาคาร B ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 7 
สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
ติดอาวุธทางปัญญา

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งท่ี 10/2561 : 
“ทศวรรษใหม่ของธุรกิจแบงค์พาณิชย์”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้น   
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 10/2561 ได้รับ
เกียรติจาก คุณรัชฎา อนันตวราศิลป ์Senior 
Financial Sector Specialist World Bank  
มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ในหัวข้อ  
“ทศวรรษใหม่ของธุรกิจแบงค์พาณิชย์” ณ  
ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูต
จีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ 
ผ่านมา 
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11/2561
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาครั้งที่ 10/2561 ได้รับเกียรติจาก 
ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแบ่งปันความรู้ เรื่องการแสวงหา
เครื่องมือใหม่ๆ ในการลงทุน ด้วย “สมองกล” มาช่วยวางแผน ในหัวข้อ 
“สมองกล : เครื่องมือเทรดหุ้นในอนาคต” ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 
7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  
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Outing อาสาฯ
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่ง

เสรมิผูล้งทนุไทย เดินทางไปท�ากิจกรรมสมาชกิสัมพนัธ์, 
ประมวลผล และกระชับยุทธการสร้างเครือข่าย งาน
ภาคสนามของ “โครงการ การประเมินคุณภาพการจดั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561” ณ The Pine 
Resort จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 29-พฤหัสบดีที่  
30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา 
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ผลศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุค่อนข้างเร็ว แถมยังพบว่า ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะสูงวัยหรือว่าแก่ก่อนที่จะรวย ทั้งยังม ี
การเกษียณอายุที่ค่อนข้างเร็ว คือ ตั้งแต่อายุ 45 ปี ซึ่งมองว่าน่าคิดเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมุม
ของนักลงทุน

คุณณัคนางค์ กุลนาถศิร ิ เศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. ให้ข้อมูล 
ผลการศึกษาสังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย ว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ปี 2543 โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 14 ในปี 2565 และเป็นร้อยละ 20 ในปี 2578 ซึ่งเป็นสังคมผู้สูงอายุรุนแรงเหมือนประเทศ 
ญี่ปุ่น 

และจากการศึกษาประเทศไทยเป็นประเทศทีแ่ก่เรว็ สัดส่วนคนไทยสูงอายุเพิม่เป็น 2 เท่า โดยใช้ 
เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เวลาร่วม 100 ปี นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุ
ไทยมีรายได้และการศึกษาน้อยกว่าประเทศอื่น มีแนวโน้มคนไทยแก่ก่อนรวยสูง 

ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากพอหากเทียบ
กับประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

คุณปภัสสร แสวงสุขสันต์ เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจมหภาคและพยากรณ์ ฝ่ายเศรษฐกิจ
มหภาค ธปท. ก็ระบุว่า พบว่าคนไทยเริ่มออกจากตลาดแรงงานค่อนข้างเร็ว เกษียณอายุกันตั้งแต่อายุ 
45 ปี โดยเฉพาะผู้หญิง เนื่องจากออกมาดูแลท�างานบ้าน เลี้ยงลูก ซึ่งมี 5.8 ล้านคน 

และพบว่า คนไทยอายุ 45-60 ปี ที่ก�าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ 20 ล้านคน จะท�างานอยู่นอกระบบ โดย
เฉพาะภาคเกษตร ค้าขาย อาชีพอิสระ ซึ่งมีความเสีย่งด้านรายได้ที่ไม่มั่นคง และโอกาสเข้าถึงสทิธิ์การ
รักษาบริการทางการแพทย์น้อยลง 

ทีส่�าคัญ หากคนไทยออกจากตลาดแรงงานเรว็ ก็อาจจะมีผลกระทบท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน
ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ

โดยจากการศึกษาของสหประชาชาติ พบว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือ ปี 2571 หากแรงงานหายไป 
ร้อยละ 1.5 จะกระทบท�าให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงร้อยละ 1.5 เช่นกัน เพราะแรงงานถือเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจ 

ทีบ่อกว่าเป็นข้อมูลทีน่่าสนใจก็เพราะปัจจุบนัพบว่า มีนักลงทุนทีอ่อกจากงานเพือ่มาเป็นนักลงทุน
เต็มเวลาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับนักลงทุนเต็มเวลาก็คือ ควรจะสร้างหลักประกันให้กับ
ชีวิตในอนาคต ด้วยการลงทุนอย่างมีคุณภาพ ให้มีฐานะทางการเงินมากเพียงพอที่จะดูแลตนเองใน
วัยสูงอายุได้

เพราะหากเข้าข่ายผลการศึกษาของ ธปท.ที่บอกว่า สูงวัยหรือแก่ก่อนรวย จัดเป็นความเส่ียงที่น่า
กังวลอย่างมาก

นักลงทุนที่ใช้ความรู้อย่างชาญฉลาดในการลงทุน จึงควรจะต้องรวยก่อนแก่ให้ได ้

ควรต้องรวยก่อนแก่
โดย : วชิรา ณ ระนอง
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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