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ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เอิรธ์ จ�ำกัด (มหาชน)
(EARTH) กับพวกรวม 17 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีรว่ มกันสร้างหนีเ้ ทียม
เพือ่ ให้ EARTH เข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูกจิ การ รวมทัง้ เบียดบังเอาทรัพย์สนิ ของ EARTH เป็น
ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และแจ้งอัยการฟ้องผู้กระท�ำผิด11 ราย กรณีใช้ข้อมูล
ภายในขายหลักทรัพย์ EARTH
กรณีนี้เกิดจากที่มีการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับหนี้สินจ�ำนวน 26,000 ล้านบาท ของ
EARTH ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินนี้เป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 10,349 ล้านบาท เป็นติดลบ 15,651 ล้าน
บาท และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ EARTH เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2560 ทาง ก.ล.ต. จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีอยู่และสถานะของหนี้สิน
ที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 26,000 ล้านบาท
ซึ่งต่อมาในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษกรรมการ EARTH รวม 11
ราย กรณีลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส�ำคัญในเอกสารเกี่ยวกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
จ�ำนวนดังกล่าว
ก.ล.ต.ยังได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และพบว่าในช่วงปี 2560 กรรมการและผู้บริหาร
หลักของ EARTH 7 ราย และกลุม่ เจ้าหนีแ้ ละผูร้ บั มอบอ�ำนาจของเจ้าหนี้ 10 ราย ได้รว่ มกัน
ด�ำเนินการ หรือมีส่วนรู้เห็นยินยอม และสนับสนุนการกระท�ำผิดในการสร้างหนี้เทียม ไม่ว่า
จะเป็นการที่ อดีตกรรมการและผู้บริหารของ EARTH แกล้งให้ EARTH เป็นหนี้ เพื่อจะ
ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งยังพบหลักฐานการน�ำทรัพย์สินของ EARTH ออก
จากบริษัท เพื่อให้เจ้าหนี้น�ำไปใช้ด�ำเนินการทางกฎหมายกับ EARTH
อีกทั้ง EARTH กับเจ้าหนี้บางรายยังได้ร่วมกันท�ำธุรกรรมต่าง ๆ หลายรายการ ซึ่งมีผล
เป็นการน�ำทรัพย์สินออกจาก EARTH ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปกติ ไม่มีความสมเหตุสมผล และเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหนี้บางรายเป็นพิเศษ ซึ่งเข้าข่าย
เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของ EARTH เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
และเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ก.ล.ต.แจ้งว่า ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือเจ้าหนีข้ อง EARTH ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการกระท�ำข้าง
ต้นสามารถเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้เสียหายโดยตรง
เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและของบริษัทต่อไป
ล่าสุด ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอให้อัยการฟ้องคดีบุคคลทั้ง 11 รายต่อศาลแพ่งแล้ว โดย
จะขอให้ศาลก�ำหนดช�ำระเงินค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระ
ท�ำความผิด รวม 183,268,831.70 บาท และห้ามผู้กระท�ำความผิดทั้ง 11 ราย ไม่ให้ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา 5 ปี และห้ามผู้กระท�ำ
ความผิดทั้ง 11 ราย เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัท
หลักทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี
น�ำมาเล่าเป็นเครื่องเตือนใจว่า หากเป็นกรณีที่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ร่วมมือกัน
ทุจริตแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้นสาหัสยิ่งนัก ดังนั้น ปัจจัยในเรื่องของ “คณะ
กรรมการ” และ “ผู้บริหาร” รวมทั้ง “การทุจริตคอรัปชั่น” ถือเป็นปัจจัยที่ไม่อาจจะมอง
ข้ามได้เลยในการตัดสินใจลงทุนยุคนี้

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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หนี้เทียม ของ EARTH

ส�ำนักงาน สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
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ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงในรอบ 5 เดือน
วิตกสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และดอกเบี้ย
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือน
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนใน
อีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ 113.73 ลดลงจากเดือนก่อน
ซึ่งอยู่ที่ 122.60 หรือปรับตัวลงร้อยละ 7.23 ลดลงเป็น
เดือนแรกในรอบ 5 เดือน และปรับตัวลดลงมาอยู่ในภาวะ
ทรงตัว จากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ที่ยังยืดเยื้อและไม่ชัดเจน รวมทั้งผลกระทบจากการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด) ซึ่งคาดว่าเฟด
จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในปีนี้ และ 3 ครั้ง ในปี 2562
ขณะที่ปัจจัยบวก คือ ความเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัท
จดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยหลักทรัพย์
ในกลุ ่ ม พลั ง งานและสาธารณู ป โภค น่ า ลงทุ น มากที่ สุ ด
ส่วนกลุ่มสื่อ สิ่งพิมพ์ เกษตร และเหล็ก ไม่น่าลงทุนมาก
ที่สุด
“ในระยะสั้นนักลงทุนก�ำลังติดตามผลการเลือกตั้งกลาง
เทอมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากพรรคเดโมแครตชนะการ
เลือกตัง้ ในสภาล่าง (ส.ส.) จะสร้างภาวะถ่วงดุลอ�ำนาจ ท�ำให้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผลักดันนโยบายที่สุ่มเสี่ยง
ไม่ได้ เช่น นโยบายสงครามการค้า จะช่วยลดความไม่
แน่นอนลงได้บา้ ง โดยยังเชือ่ ว่าตลาดหุน้ ไทยในช่วงปลายปีมี
แนวโน้มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นไทยไม่แพง ขณะที่ผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตได้ดี ประกอบ
กับจะมีการเลือกตั้งในประเทศ จะช่วยเสริมความมั่นใจของ
นักลงทุนให้ดีขึ้น” นายไพบูลย์ กล่าว
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นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้
บริหารสายงานวิจัย และหัวหน้าทีม
วิจยั เศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กล่าวว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
ไทยปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 4.2
ลดลงจากปีนี้ที่เติบโตร้อยละ 4.7
เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ประเทศพัฒนาแล้วเติบโตลดลง ส่ง
ผลให้ ก ารส่ ง ออกปี ห น้ า ขยายตั ว
ร้อยละ 5 ลดลงจากปีนี้ที่ขยายตัว
ร้อยละ 9 โดยเชื่อว่าแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ จะมาจากการลงทุ นภาค
เอกชนที่คาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.8
เพื่อขยายก�ำลังการผลิต และการ
เดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังคาด
การณ์วา่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือกนง. จะปรับ
ขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายในการประชุมปลายปีนร้ี อ้ ยละ 0.25
และปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.25 ในปี 2562 ท�ำให้ดอกเบีย้
นโยบายอยู่ที่ร้อยละ 2 ในปีหน้า เพื่อดูแลเงินเฟ้อ
ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เปิดเผยว่า ผลส�ำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
เดือนตุลาคม 2561 พบว่า ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็น
เดือน 2 นับตั้งแต่มิถุนายน 2561 มาอยู่ที่ระดับ 86.4
เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่ากังวลปัญหาสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีส่ ง่ ผลกระทบไปทัว่ โลก ปัญหา
การลดลงของนักท่องเทีย่ วจีนในไทย ปัญหาราคาสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว มันส�ำปะหลัง และยางพารา ยัง
ไม่สูง และปัญหาราคาน�้ำมัน ส่งผลให้กำ� ลังซื้อชะลอ
ตัวลง ซึ่งค่าดัชนียังคงอยู่ในระดับต�่ำกว่าปกติที่ระดับ
100 สะท้ อนให้ เ ห็ นว่ า ผู ้ บริ โ ภคยั ง มี ค วามกั งวลถึ ง
สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังฟื้นตัวขึ้นไม่มากนัก
ทัง้ นี้ ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคลดลง
คือ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เริ่มลดลงมาตั้งแต่เดือน
สิงหาคมจนถึงปัจจุบนั แต่ยงั มีสญ
ั ญาณว่านักท่องเทีย่ ว
จีนจะไม่ลดลงมากกว่านี้ ประกอบกระแสข่าวทัง้ 2 ผูน้ ำ�
ทัง้ สหรัฐและจีนเริม่ หันมาเจรจากันเพือ่ หาทางออกของ
ปัญหา คาดว่าหากผลการเจรจาออกมาดีน่าจะส่งผล
ให้การค้าของโลกจะกลับมาดีขนึ้ รวมถึงไทยด้วย คือการ
ส่งออกของไทยจะส่งออกได้ตามเป้าหมายทีค่ าดการณ์
ไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8 และนักท่องเทีย่ วจากจีนจะกลับ
มาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น
e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤศจิกายน 2561
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ผลด�ำเนินงาน บจ. ทั้ง SET และ mai
9 เดือนแรกโตทั้งยอดขายและก�ำไรสุทธิ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสาย
งานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET จ�ำนวน 507
หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.30% จากทั้งหมด 532 หลัก
ทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิก
ถอน หรือ NC และบริษทั ทีแ่ ก้ไขการด�ำเนินงานไม่ได้ตาม
ก�ำหนด หรือ NPG) น�ำส่งผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือน
แรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า หลักทรัพย์
ที่รายงานผลก�ำไรสุทธิมี 412 หลักทรัพย์ คิดเป็น 81%
ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�ำส่งงบการเงินทั้งหมด สูง
กว่า 75% ของช่วงเดียวกันในปีก่อน
ผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2561 หลักทรัพย์
จดทะเบียนมียอดขายรวม 8,620,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
11.82% โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงาน 871,003 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 16.95% และมีกำ� ไรสุทธิ 759,129 ล้านบาท เพิม่
ขึ้น 13.27% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ส�ำหรับดัชนีชี้วัด
ความสามารถท�ำก�ำไร พบว่ามีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นที่ 22.14%
ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน แต่มีอัตราก�ำไรจากการ
ด�ำเนินงานและอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.10%
และ 8.81% ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้น
ไตรมาส 3/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของหลักทรัพย์
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จดทะเบียนยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) 1.28 เท่า
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.15 เท่า
“หมวดธุรกิจที่มีมูลค่าก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มบริการ
ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขัน
สูง ซึ่งรวมถึงหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ หมวดการแพทย์”
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลัก
ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน
(บจ.) ใน mai จ�ำนวน 148 บริษทั คิดเป็น 94% จาก 157
บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) น�ำส่งผลการ
ด�ำเนินงานรอบ 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561 พบว่า บจ. ที่รายงานผลก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 104
บริษัท คิดเป็น 70% ของบริษัทที่น�ำส่งผลการด�ำเนิน
งานทั้งหมด มียอดขายรวม 126,625 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 14.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ต้นทุนรวม
99,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.82% ท�ำให้อัตราก�ำไร
ขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 22.21% มาอยู่ที่ 21.04%
อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีก�ำไรสุทธิรวม 4,412 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 51.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
“ภาพรวม 9 เดือนแรกของปีนี้ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
มียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า แม้จะได้รับผลกระทบ
จากราคาน�ำ้ มันที่ปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ และ
ต้นทุนการขายสูงขึ้น ส่งผลต่อความ
สามารถในการท� ำ ก� ำ ไร แต่ บจ. ก็
สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริ ห ารได้ ดี ส่ ง ผลให้ ก� ำ ไร
สุทธิรวมเติบโตขึ้น 51.66% โดยกลุ่ม
ที่มีการเติบโตของก�ำไรสุทธิโดดเด่น
ได้แก่ กลุม่ บริการ กลุม่ เทคโนโลยี กลุม่
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ
กลุม่ ทรัพยากร และเมือ่ พิจารณาฐานะ
ทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม
261,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.45%
จากสิ้นปี 2560 ขณะที่โครงสร้างเงิน
ทุนรวมยังอยูใ่ นเกณฑ์ทแี่ ข็งแรง โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.10 เท่า
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วเล็กน้อย ” นาย
ประพันธ์กล่าว
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กรมสรรพากรคาดเก็บภาษีปี 62
จะท�ำได้ตามเป้า 2 ล้านล้านบาท
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร
กล่าวระหว่างการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากร
ทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ
2562 ตามยุทธศาสตร์ D2RIVE หวังยกระดับประสิทธิภาพ
การจัดเก็บให้ทนั สมัย รวดเร็ว และเป็นธรรม ด้วยการเชือ่ มโยง
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้เสียภาษีผ่านระบบ
ดิจิทัล รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียภาษี
อย่างรวดเร็ว หวังเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี เพราะระบบ
เทคโนโลยีจะช่วยแยกคนเสียภาษีถูกต้องออกจากผู้หลีก
เลี่ยงภาษีได้ชัดเจน จึงคาดว่าจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2562 ได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ กรมสรรพากรจะเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมาย E-Business เพื่อจัดเก็บภาษีผ่าน
ออนไลน์ ซึ่งเป็นกฎหมายส�ำคัญมาก เพราะปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เติบโตสูงมาก
และมีแนวโน้มซื้อผ่านโซเชียลมากขึ้น ประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ได้น�ำ
กฎหมายดังกล่าวมาควบคุมดูแล และได้หารือกับผู้ให้บริการออนไลน์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทั้งอาลี
บาบา เฟซบุค๊ และรายอืน่ ต่างพร้อมด�ำเนินตามกฎหมายไทยหากออกมาบังคับใช้ เพือ่ ให้เกิดความ
เป็นธรรมในการค้าขาย โดยเฉพาะการออกกฎหมาย E-Payment
“แนวทางดังกล่าวไม่ได้ออกมาเพื่อไล่ล่าตามเก็บภาษีจากรายย่อยรายเล็ก แต่เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกการค้าขาย ลดขั้นตอนการท�ำเอกสาร และให้ธนาคารช่วยเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย กรม
สรรพากรจะเป็นผู้ติดตามดูแลให้เกิดความเป็นธรรม”
นายเอกนิติ กล่าวด้วยว่า ส่วนข้อมูลโครงการช้อปช่วยชาติ เปิดให้ประชาชนซื้อสินค้า 3 กลุ่ม
หลัก เพื่อน�ำใบเสร็จมายื่นหักลดหย่อนภาษี เพราะไม่ต้องการให้เสพติดการออกมาตรการกระตุ้น
การใช้จา่ ยท้ายปี ท�ำให้การซือ้ ขายหยุดชะงัก เนือ่ งจากประชาชนมักจะรอการซือ้ สินค้าจากมาตรการ
รัฐ จึงช่วยเหลือเพียงบางกลุ่มที่จ�ำเป็น ประกอบด้วย 1. ยางรถยนต์ผลิตในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นยี่ห้อใด ทั้งในและต่างประเทศ หากใช้น�้ำยางในประเทศ เข้าร่วมโครงการได้ โดยจะน�ำหลักการ
ผลิตยางมาเปรียบเทียบ หากเป็นล้อรถยนต์ธรรมดา 1 เส้นใช้ยางพาราผลิตล้อยาง 2 กิโลกรัม ยาง
ล้อรถบรรทุก 1 เส้นใช้ยางพารา 12 กิโลกรัม เพื่อก�ำหนดโควตาให้รับซื้อยางพาราเพิ่มเติม และรับ
สติกเกอร์ไปติดกับผลิตภัณฑ์รองรับเข้าโครงการช้อปช่วยชาติ เพราะการผลิตในช่วง 1-2 เดือนนี้
เอกชนคงด�ำเนินการผลิตล้อยางไม่ทันเวลาการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
2. การส่งเสริมซือ้ สินค้าโอทอป เพือ่ ช่วยเพิม่ ตลาดให้กบั สินค้าชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพือ่
น�ำไปใช้เป็นของฝาก ของขวัญให้กบั ญาติ ลูกค้า เพียงน�ำใบเสร็จทีร่ ะบุชอื่ ผูซ้ อื้ ผูข้ าย รายการสินค้า
และทีอ่ ยูช่ ดั เจน ไม่จำ� เป็นต้องจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ สามารถน�ำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะจะ
ท�ำให้ชุมชนได้ประโยชน์ และ 3. การซื้อหนังสือ รวมถึง E-Book แต่ไม่รวมหนังสือพิมพ์ วารสาร
เพราะเป็นการซื้อเป็นประจ�ำอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น ส�ำหรับ
E-Book เมื่อซื้อผ่านออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ หากมีเอกสารหลักฐานชัดเจนในการซื้อขายน�ำมา
หักลดหย่อนได้ โครงการช้อปช่วยชาติก�ำหนดให้เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561–15 มกราคม
2562 โดยน�ำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม น�ำมาหักลดหย่อนภาษีได้ วงเงินไม่เกิน 15,000
บาท
“ขอย�้ำว่าหากซื้อสินค้าภายในปี 2561 ยื่นภาษีช่วงต้นปี 2562 และหากซื้อเดือนมกราคม เพราะ
ยอดซื้อยังไม่ครบวงเงินที่ก�ำหนดน�ำไปใช้ยื่นภาษีปี 2563”
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ก.ล.ต.เตือนระวังถูกชวนลงทุน
ผ่านทั้งเว็บไซต์ และ Facebook
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเบาะแสจาก
ผู้ลงทุน กรณีเว็บไซต์ fxprimus.com (FXPRIMUS) มีข้อความเชิญชวนให้ผู้ลงทุนเข้าไปซื้อขาย
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง หรือ Contract For Difference (CFD) ที่อ้างอิงกับราคาสินทรัพย์หลาย
ประเภท อาทิ ทองค�ำ น�้ำมัน หุ้น ดัชนีหุ้น ธุรกรรมท�ำแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น
ของ FXPRIMUS ซึ่งพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวด�ำเนินการโดยนิติบุคคลต่างประเทศมีการแปลเนื้อหา
บนเว็บไซต์ที่ใช้ในการให้บริการเป็นภาษาไทย เพื่อชักชวนผู้ลงทุนให้เข้าไปใช้บริการผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการลงทุน
ส่วนกรณี Facebook ทีใ่ ช้ชอื่ ว่า “สอนมือใหม่เล่นหุน้ ” ทีม่ กี ารแจ้งเตือนสัญญาณการซือ้ ขายหุน้
ต่าง ๆ ในกลุ่มที่สมัครเรียนกับผู้โพสต์ โดยการเข้ากลุ่มเรียนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม เพื่อจะได้รับ
แจ้งเตือนว่ามีหุ้นใดเกิดสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายให้ผู้สมัครเรียนทราบทุกวัน รวมถึงมีการตั้ง
กลุ่มเพื่อสอนเล่นหุ้นแล้วเก็บค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ ก.ล.ต.ขอแจ้งให้ทราบว่าทั้งเว็บไซต์ fxprimus.com และ Facebook ที่ใช้ชื่อ “สอนมือ
ใหม่เล่นหุ้น” ไม่ได้เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ธุรกิจสัญญา
ล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั อนุญาต จึงขอให้ผู้
ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้
ลงทุน เนื่องจากอาจไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการ
ก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต.
ส�ำหรับ Facebook ดังกล่าว
ก.ล.ต. แจ้ ง ให้ ยุ ติ ก ารชั ก ชวนผู ้
ลงทุนลักษณะดังกล่าวแล้ว และ
ขึ้นรายชื่อบุคคลทั้ง 2 ว่ามิใช่ผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ
ดูแลของ ก.ล.ต.บนเว็บไซต์ www.
sec.or.th ในหัวข้อ Investor Alert หากผูล้ งทุนได้รบั การติดต่อชักชวนให้ลงทุน ขอให้ตรวจสอบก่อน
ว่าผู้ชักชวนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หัวข้อ License Check & Investor Alert
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยว่า บริษัท Q Exchange จ�ำกัด ที่ระบุว่าท�ำธุรกิจแนะน�ำบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีนั้น ยังไม่ได้เป็น
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวัง
หากถูกชักชวนให้รับบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้แจ้งให้บริษัท Q Exchange จ�ำกัด ยุติการประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชน
ลักษณะดังกล่าวแล้ว พร้อมก�ำชับให้บริษัทใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายถูกพิจารณาว่า
กระท�ำผิดตามพระราชก�ำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
นอกจากนี้ หากผูล้ งทุนได้รบั การติดต่อชักชวนให้รบั บริการเกีย่ วกับธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ขอให้
ตรวจสอบก่อนว่าผู้ชักชวนเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือ
ไม่ ในกรณีที่พบการด�ำเนินการที่น่าสงสัย โปรดติดต่อ SEC Help Center โทร. 1207 เพื่อ ก.ล.ต.
จะได้ด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป
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แนะพัฒนาระบบซื้อขายกองทุนรวม
พร้อมเร่งหากองทุนใหม่มาแทน LTF
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนา”
Regulating by market forces” ว่าปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์
(บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) มีการเก็บค่า
ธรรมเนียมการซื้อ-ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยเฉพาะ
การซื้อ-ขายกองทุนรวมบางประเภท ที่คิดอัตราค่าธรรมเนียมใน
ระดับที่สูงเช่น กองทุนบริหาร
เชิงรุก (Active ) ที่อยู่เกือบ
ร้อยละ 2 สูงกว่าค่าธรรมเนียม
กองทุนแบบอิงดัชนี (Index
Fund) อยู่ที่ร้อยละ 0.50 แต่
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ ก ลั บ ท� ำ ได้
ไม่ดีเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น
อีกทั้งบางรายยังไม่สามารถ
ให้บริการด้านข้อมูลและการ
ให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้า ถือว่า
ไม่มีความเป็นธรรมในการให้
บริการเมื่อเทียบกับอัตราค่า
ธรรมเนียมที่ลูกค้าจ่ายไป
“ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ประกอบการทั้งบล.และบลจ.ควรคิดค่า
ธรรมเนียมการซือ้ -ขายทีเ่ ป็นธรรมกับลูกค้า และพัฒนาการบริการ
ให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยที่ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก
(Investor First) และขณะเดียวกันนักลงทุนต้องสนใจสอบถาม
ว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปจะได้บริการอะไรบ้าง” เลขาธิการก.ล.ต.
กล่าว
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การซื้อ-ขายหลักทรัพย์และกองทุนรวมถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้
ประกอบการที่ให้บริการจัดเก็บกับลูกค้า แต่ตลท.ต้องการพัฒนา
ระบบการซื้อขายกองทุนรวมครบวงจรโดยเป็นแพลตฟอร์มการ
ซื้อ-ขาย กองทุนรวมที่รวบรวม บลจ.และตัวแทนขายอยู่ในระบบ
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เดียวกัน หรือ Fund Connect และมีการน�ำข้อมูลต่างๆใส่เข้าไป
ในระบบเพื่อท�ำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และ
ท�ำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น พร้อมกับท�ำให้ผู้ประกอบการ
ในตลาดมีการแข่งขันกัน พัฒนาคุณภาพการบริการ
นอกจากนี้ในงานสัมมนา ยังเสนอผลงานการวิจัย ยอดเยี่ยม
ประจ� ำ ปี เ รื่ อ งพฤติ ก รรมการลงทุ น และลั ก ษณะผลตอบแทน
ของกองทุนรวมหุ้นในประเทศ
ไทย ซึ่ ง เป็ น ผลงานของ
ผศ.ดร. คณิสร์ แสงโชติ และ
ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น พบ
ว่ า กองทุ น รวมหุ ้ น ที่ มี ค ่ า
ธรรมเนียมบริหารจัดการสูงมี
แนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทน
น้อยกว่าตลาด และผลการ
ด�ำเนินงานทีไ่ ด้อาจไม่คมุ้ กับค่า
ธรรมเนียม โดยพบว่ากองทุน
รวมหุ ้ น ในไทยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี
ลักษณะเชิงรุกในการบริหาร
จัดการ (Active) และได้ผล
ตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม จึงมีข้อสังเกตว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจได้รับประโยชน์มากกว่าหากลงทุนในกองทุนที่
มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน (Passive) และกองทุนรวมหุ้นในไทยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่
ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีที่สูงและเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมสูง
คือหุ้นที่มีผลตอบแทนในอนาคตในทิศทางเดียวกับผลตอบแทน
ในอดีต แต่ผลการด�ำเนินงานของกองทุนไม่ได้สูงเหมือนผล
ตอบแทนของหุ้นที่กองทุนเข้าซื้อ ซึ่งสะท้อนว่ากองทุนอาจเป็น
ผู้เข้าซื้อหรือขายจนเป็นการไล่ราคาหุ้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้
ประโยชน์อย่างเต็มที่
งานวิจัยยังสะท้อนว่าค่าธรรมเนียมเป็นข้อมูลส�ำคัญเพราะมี
ผลต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบ
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อัตราค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนและสามารถปรึกษา
ผู ้ แ นะน� ำ การลงทุ น เพื่ อ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น
นโยบายการลงทุนการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนเงื่อนไขการลงทุนและการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความ
เสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน
ทัง้ นี้ นายภากร ได้มกี ารเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้มี
การตัง้ เป้าเพิม่ ฐานนักลงทุนหน้าใหม่ 100,000 รายต่อปี โดย
จะร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุน การออมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยระยะยาว
ส่วนการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF นั้น
นายภากร คาดว่าจะไม่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ดั ช นี
เนื่องจากมีสัดส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับมูลค่าการ
ซื้ อ ขายรวมของตลาด
ซึ่ ง แรงซื้ อ LTF จะ
กระจุกตัวในช่วงเดือน
ธั น วาคมโดยแรงซื้ อ
LTF จะอยู ่ ป ระมาณ
30,000 -40,000 ล้าน
บาทต่อเดือน เมือ่ เทียบ
กั บ มู ล ค่ า การซื้ อ ขาย
รวมที่ 50,000-60,000
ล้านบาทต่อวัน ท�ำให้ไม่
น่าจะส่งผลกระทบมาก
นัก ขณะเดียวกันเงิน
LTF ที่ จ ะขายได้ ต ้ อ ง
ครบก�ำหนดตามเกณฑ์ก่อน ท�ำให้เงินที่อยู่ในกองทุน LTF
จะค่อย ๆ ลดลงและใช้เวลาหลายปี และเชื่อว่าจะมีเม็ดเงิน
จากกองทุนใหม่เข้ามาแทนเม็ดเงิน LTF ได้
ส�ำหรับเรือ่ งเกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
หรือ LTF ถือว่าเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากได้ลดหย่อนภาษีแล้วยังได้ผลประโยชน์จากการ
ลงทุนเนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้น โดยปัจจุบันเม็ด
เงินของ LTF ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยประมาณปีละ 70,000
ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งแม้ในปี 2559 กระทรวงการคลังจะมีการต่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของ LTF อีกรอบ และยืดอายุกองทุนไปเป็น
7 ปีปฏิทิน จึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้
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พึงประเมินเฉพาะส่วนไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะสิ้นสุด
ในปี 2562 ซึ่งขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจะไม่มีการต่อายุ
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุน LTF อีก จึงเท่ากับว่าสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีของ LTF จะสิน้ สุดลงในปี 2562 เป็นต้นไป
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย (FETCO) กล่าวว่า FETCO เห็นด้วยกับการที่จะไม่ต่อ
อายุใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุน LTF เพราะมองว่าเป็น
มาตรการใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึงควรที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
การลงทุนใหม่ เน้นดึงผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย
เข้าสู่ตลาดทุน ซึ่งรวมไปถึงจะเป็นการผลักดันให้ประชาชน
ทุกระดับใส่ใจการลงทุนระยะยาว เพราะมองว่าซือ้ LTF เอือ้
ผลประโยชน์แก่ผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงมากกว่า
“ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การศึ ก ษาตั้ ง เป็ น กอง
ทุ น ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ร ายได้
ปานกลางและรายได้
น้อยให้เข้าสู่การออมใน
ตลาดทุนมากขึน้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับสังคมผูส้ งู
อายุที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้ คาดว่าจะ
มีความมีชัดเจนก่อนที่
จะน�ำเสนอต่อกระทรวง
การคลั ง และรั ฐ บาล
ได้ พิ จ ารณาภายในปี
2561”
ส� ำ หรั บ กองทุ น ใหม่
ที่มาทดแทน LTF อาจ
มี เ งื่ อ นไขที่ ล ดน้ อ ยลง
เข้าใจง่ายในการลงทุน แต่อาจมีสทิ ธิประโยชน์ทางภาษีทนี่ อ้ ย
กว่าเดิมเล็กน้อย (แต่สิทธิต่างๆ ดีกว่ากองทุนเปิดทั่วๆ ไป)
ก็อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ท�ำให้ประชาชนสามารถลงทุน
ในหุ้นไทยอีกทางได้ รวมทั้งต้องเตรียมลู่ทางที่จะรองรับเม็ด
เงินของ LTF กว่า 390,000 ล้านบาท ทีจ่ ะไหลออกจากตลาด
หุ้นไทยด้วย โดยอาจแปลงไปเป็นกองทุนใหม่ เพื่อลดผล
กระทบจากเงินไหลออกจากตลาดได้
“สมาคมเองก�ำลังศึกษากองทุนที่ให้ประชาชนได้ลงทุน
แทนที่ LTF โดยก� ำลังปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมไปถึ ง สมาคมบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้” นายไพบูลย์
กล่าว
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ธปท.ชี้ใช้เงินดิจิทัลแทนเงินสด
ขึ้นอยู่กับความพร้อมประชาชน

นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณี นางคริสติน ลาการ์ด ผู้
อ�ำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แนะ
ให้ธนาคารกลางทั่วโลกพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การออกสกุลเงินดิจิทัลในอนาคต เพื่อลดการใช้เงินสด
ว่า การใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นการทั่วไปกับประชาชนนั้น
ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เนื่องจากมีความซับซ้อน รวม
ถึงความพร้อมของคนในสังคม กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีที่
ต้องมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะกับประเทศเกิดใหม่ หรือ
ประเทศก�ำลังพัฒนา เรื่องนี้คงต้องใช้เวลา และคงไม่
ได้เกิดขึ้นเร็วในช่วง 3-5 ปีนี้
“สิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ ตอนนี้ คื อ ระบบ อี - เพย์ เ มนท์ ให้ มี
ประสิทธิภาพที่ดี พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการใช้
เงินสด เพราะการออกเงินสกุลดิจทิ ลั ยังเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ใช้เวลา ดูตวั อย่างประเทศสวีเดน ทีม่ กี ารใช้อ-ี เพย์เมนท์
เกือบทั้งหมด ยังมองว่า การใช้เงินดิจิทัลแทนเงินสด
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอยู่ที่ความพร้อมของประชาชนเป็น
หลัก” นายวิรไท กล่าว
อีกทั้งในปัจจุบัน ธปท. ยังไม่ได้เปิดใช้ Central Bank
Digital Currency กับประชาชนเป็นการทั่วไป แต่อยู่
ระหว่างการทดสอบกับระบบการช�ำระเงินระหว่างสถาบัน
การเงิ น โดยใช้ ส กุ ล เงิ น ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การภายใต้
โครงการอินทนนท์ โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินการได้
ภายในไตรมาสแรกของปี 2562 ขณะเดียวกัน ธปท.ยัง
อยู่ระหว่างการทดสอบการน�ำระบบเทคโนโลยีประมวล
ผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology
หรือ DLT) มาใช้กับการจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
รัฐบาลแบบไร้ใบตราสาร ซึง่ ปัจจุบนั จะต้องใช้เวลาด�ำเนิน
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การถึง 15 วันท�ำการ ซึง่ หากน�ำระบบดังกล่าวมาใช้ได้ จะ
ลดเวลาการท�ำธุรกรรมเหลือเพียง 2 วันท�ำการเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นายวิรไท ก็ได้มกี ารเตือนถึงภัยทีม่ าจาก
การหลอกลวงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มิจฉาชีพจะ
ใช้วธิ หี ลอกถามข้อมูลส่วนตัว ดังนัน้ ประชาชนต้องรักษา
ข้อมูลส่วนตัว Username และ Password เป็นความ
ลับ และ ต้องมีการเปลี่ยน Password บ่อย ๆ พร้อม
ทั้งห้ามให้เลข OTP ที่ธนาคารพาณิชย์ส่งมา เพื่อยืนยัน
ในการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กบั บุคคลอืน่ เด็ดขาด
นอกจากนี้ ประชาชนทีใ่ ช้โมบาย แบงก์กงิ้ ยังสามารถ
ตั้งค่าในแอปพลิเคชั่นด้วยตนเอง จ�ำกัดวงเงินในการ
โอนเงินแต่ละครั้ง แต่ละวัน ไม่ให้สูงเกินไป เช่น อาจ
จะก�ำหนดว่าโอนเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ จ�ำกัด
จ�ำนวนการโอนแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งขอให้ประชาชนหมั่นเช็คระบบ
แจ้งเตือนของสถาบันการเงิน ซึง่ ปัจจุบนั สถาบันการเงินมี
การแจ้งเตือนหลายช่องทาง ทัง้ SMS ,Line และ e-mail
“การท�ำธุรกรรมโมบาย แบงก์กิ้ง ประชาชนต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจเทคโนโลยีทางการเงิน และต้องรักษา
username และ password เป็นความลับ ต้องเปลี่ยน
บ่ อ ยๆ และอย่ า ท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น โดยใช้ ไ วไฟ
สาธารณะ เพราะอาจจะมีความเสีย่ ง” ผูว้ า่ ฯ ธปท. กล่าว
นายวิรไท กล่าวว่า ได้เน้นย�้ำให้สถาบันการเงินให้
ความส�ำคัญกับระบบไอที ต้องมีความปลอดภัย มีระบบ
ป้องกันการเจาะข้อมูล ระบบตรวจสอบ และก�ำชับให้
ธนาคารพาณิชย์ยกระดับการดูแลและเยียวยาลูกค้า โดย
เฉพาะกรณีที่มีการโอนเงินผิดพลาดต้องโอนเงินคืนให้
ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง
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สสว.จับมือธนาคารไทยพาณิชย์
สนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าตลาด mai
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิด
เผยว่า สสว. ได้ด�ำเนินการร่วมมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบ
การเอสเอ็มอี (SMEs) ปี 2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุนและพัฒนาผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ซึง่ เนือ้ หา
ความร่วมมือประกอบด้วย การเสริมสร้างโอกาส การส่งเสริม
ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงบริการของ
สสว. และธนาคาร รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกและการ
พัฒนาขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผปู้ ระกอบ
การเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิก สสว. โดยความร่วมมือครั้งนี้
ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยจัดให้มีที่ปรึกษา
ธุรกิจ (Business Coach) ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับองค์ความรู้ในการท�ำธุรกิจ
มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
ท�ำธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงู สุด (High Value) ซึง่ จะครอบคลุม
ไปถึ ง การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ฐานรากให้ เ ข้ ม แข็ ง และการ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการในระดับชุมชน (Community-based)
หรือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) เพื่อความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจรากฐานต่อไป
“ในระยะแรก สสว. จะน�ำผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั รางวัลสุด
ยอด SME แห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-ครั้งที่ 10 ที่สนใจและ
มีความพร้อมจ�ำนวน 19 กิจการ จากหลากหลายประเภท
ธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ธนาคารเป็นผู้จัด เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ MAI เพือ่ ยกระดับ
ธุรกิจและการหาแหล่งเงินทุนสู่การขยายและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้กับกิจการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ สสว. ใน
การส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้มคี วามเข้มแข็งและเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ”
นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร
สูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภายใต้
ความร่วมมือของ สสว.กับธนาคารไทยพาณิชย์ ทางธนาคาร
เองได้มีการตั้งเป้าหมายผลักดันสมาชิกในเครือข่าย สสว.
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เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 30 ราย ภายในปี
2562 แบ่งเป็น เอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอี
แห่งชาติ 19 ราย และเอสเอ็มอี สมาชิก สสว.อีก 11
ราย และธนาคารยังพร้อมน�ำศักยภาพด้านอื่น ๆ ช่วย
สนับสนุนผู้ประกอบการเอสขนาดเล็กทุกกลุ่ม อาทิ การ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ Know-how ตลอดจนการ
ใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเครือข่ายของธนาคารไทย
พาณิชย์ที่มีอยู่หลากหลายมาตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบ
การได้อย่างครบวงจร
อีกทั้งธนาคารจะจัดท�ำหลักสูตรพิเศษอบรมให้ความรู้
เอสเอ็มอีในเครือข่ายของ สสว. แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
เอสเอ็มอีขนาดกลาง ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมระดับ
หนึ่งแล้ว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเตรียมความพร้อม
ธุรกิจเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึง
การวางแผนด้านภาษีส�ำหรับธุรกิจ กระบวนการควบรวม
และการซื้อกิจการ และยังมีการให้ความรู้ทางการเงิน
อื่น ๆ เช่น การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล เป็นต้น คาด
ว่าโครงการจะเริ่มต้นได้ครั้งแรกเดือนมกราคม 2562
ส�ำหรับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เอสเอ็มอีในเครือข่าย สสว.
รายย่อย 1,000 คน เนื้อหาหลักสูตรจะให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน และการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ สร้างพืน้ ฐานความรูแ้ ละ
เปิดมุมมองใหม่ ๆ ทางด้านการเงินที่จะเป็นทางเลือกให้
เอสเอ็มอีมองหาทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจของตนเอง
อย่างคุ้มค่าที่สุด
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สศช.ระบุ ‘ส่งออก-ท่องเที่ยว’ ลดลง
ส่งผลให้ต้องปรับ GDP ลงเหลือ 4.2
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 3/2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอ
ลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวถึงร้อยละ 4.6
เนื่องจากการส่งออกชะลอลงเติบโตเพียงร้อย
ละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 12.3
ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยกลุ่มสินค้า
ส่งออกที่มีมูลค่าลดลง คือ แผงวงจรรวมและชิ้น
ส่วนอุปกรณ์สอื่ สารโทรคมนาคม ชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้
ไฟฟ้า ยางพารา โดยตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และ
ออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง
นอกจากนี้ รายได้จากการท่องเทีย่ วต่างประเทศ
อยู่ที่ 474,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
0.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 13.7 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีน ซึ่ง
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 และนักท่องเที่ยวยุโรป
รัสเซีย มาเที่ยวไทยน้อยลง อย่างไรก็ตาม สศช.
เชื่อว่า จีดีพีไตรมาส 4/2561 จะมีทิศทางดีขึ้น
กว่าไตรมาส 3 โดยเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะฟื้นความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาท่องเที่ยว
ไทยเหมือนเดิม ด้วยการออกแผนกระตุ้นท่อง
เที่ยว 4 มาตรการ เช่น การฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว
21 ประเทศ
ส่วนอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2561
สศช.ปรับลดคาดการณ์ลงจากโตร้อยละ 4.5 มา
ที่เติบโตร้อยละ 4.2 หรืออยู่ที่กรอบล่างของคาด
การณ์เดิมที่ร้อยละ 4.2-4.7 เนื่องจากปรับลดการ
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ส่งออกทัง้ ปีเหลือขยายตัวร้อยละ 7.2 จากเดิมคาด
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 10 ส่วนการน�ำเข้าคาดว่า
จะเติบโตร้อยละ 16.2 จากเดิมคาดไว้ที่ร้อยละ
15.4 โดยที่ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ร้อยละ 4.7 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.6
ส�ำหรับเศรษฐกิจปี 2562 คาดจะเติบโตในกรอบ
ร้อยละ 3.5-4.5 หรือค่ากลางที่ร้อยละ 4 โดยการ
ส่งออกน่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 และน�ำเข้าจะ
เติบโตร้อยละ 6.5 โดยคาดว่าการใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคจะขยายตัวในเกณฑ์ดตี อ่ เนือ่ งทีร่ อ้ ย
ละ 4.2 ส่วนการลงทุนโดยรวมเร่งตัวขึ้น ขยาย
ตัวร้อยละ 5.1 โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่จะ
มีความคืบหน้าโครงการที่ส�ำคัญ และการลงทุน
ภาคเอกชนที่จะมีการขยายอัตราการใช้ก�ำลังผลิต
สูงขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของ
บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย เพื่อลดผลกระ
ทบของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจหลัก
ส่ ว นปั จ จั ย เสี่ ย งที่ กั ง วลมากที่ สุ ด คื อ
สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ซึ่งหากมีความรุนแรงขึ้น จะกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจประเทศก�ำลังพัฒนาทีพ่ งึ่ พิงการส่งออก
สูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้เศรษฐกิจโลก
และปริมาณการค้าโลกต�่ำกว่าที่ประเมินไว้
โดยคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2562 ขยายตัว
ร้อยละ 3.8 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4
ในปี 2561
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สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย TIIP (Thai Intelligent Investors Program )
พิธปี ดิ TIIP 19 - นางวชิรา ณ ระนอง, นางสาวสิรพิ ร สงบธรรม, นายบรรจง จิตต์แจ้ง
และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ร่วมพิธีปิดการเรียนหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวัน
เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้
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TIIP CLUB
ครั้งที่ 9/2561 - สมาชิก TIIP Club
เข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง
โดย คุณนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารด้าน-BGRIM เมื่อวันพุธที่ 14
พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท บี.กริม เพา
เวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้า ต�ำบลหนอง
ไม้แดง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อาสาพิทักสิทธิ์ผู้ถือหุ้น
อบรม อาสาพิทักษ์สิทธิ รุ่นที่ 26 วัน
จันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน
2561 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคาร
B ตลท.
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อาสาฯ Visit
ครั้งที่ 9/2561 - CBG : สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม ขบวนการผลิต และรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัท คาราบาว
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุณกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ ณ โรงงาน
ผลิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมสมาคมฯ
ร่วมออกบูธในงาน SET IN THE CITY
2018 ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561
ณ ชั้น 5 สยามพารากอน ฮอลล์
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Last article

CG บริษัทจดทะเบียนไทย
โดย : วชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี Minority Shareholders Watch Group ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการของประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
งานนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ยกย่องความมุง่ มัน่ ของบริษทั จดทะเบียนในอาเซียนทีม่ กี ารน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ที่น่าภาคภูมิใจก็คือ บริษัทจดทะเบียนของไทย ยังคงเป็นผู้นําที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดตาม
มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 85.73 คะแนน รองลงมา คือ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.41 และ 78.45 ตามลําดับ
ซึง่ จากผลการส�ำรวจปี 2017 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและการให้ความส�ำคัญเรือ่ งการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ทั้งจากหน่วยงานก�ำกับดูแล และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทยเอง ก็มีบทบาทในการให้ความส�ำคัญ และสนับสนุนให้เกิด CG ขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทย
ผ่านการด�ำเนินการในเรื่องของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น นั่นเอง
นอกจากบริษัทไทยได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งแล้ว เมื่อมาพิจารณาดูบรรดาบริษัทจด
ทะเบียนของอาเซียนที่มีคะแนนสูงสุด 70 อันดับแรก ก็จะพบว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยยัง
คงจ�ำนวนสูงสุดที่ 19 บริษัท ซึ่งน�ำ มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่มี 18 และ 16 บริษัท ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้มคี วามเห็นว่า จากผลส�ำรวจท�ำให้เห็นประเด็น
ที่บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปรับปรุงและปฏิบัติให้ดีขึ้นได้ ซึ่ง ก.ล.ต.จะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
แนวทางสนับสนุนให้ยังคงรักษาความเป็นผู้นํา CG ในภูมิภาคอาเซียน และมีพัฒนาการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์ ASEAN ที่น่าลงทุนต่อไป
ขณะที่ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวว่า ปีนี้ถือ
เป็นอีกปีที่ ASEAN CG Scorecard มีพัฒนาการด้านหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
โน้ม CG สากล นอกจากนี้ ยังมีการปรับแนวทางการพิจารณาให้คะแนน การเปลี่ยนแปลงน�้ำหนัก
รายหมวดและรายข้อ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการประเมิน จึงน่าชื่นชมที่บริษัทจด
ทะเบียนไทยยังสามารถรักษาความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนได้
ทั้งนี้ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum เกิด
จากการสนับสนุนของ ก.ล.ต.ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อท�ำการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
โดยด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555
ในฐานะที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความส�ำคัญกับเรื่องของ CG มาโดยตลอด จึงถือเป็น
เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของไทย ตลาดหลักทรัพย์ของไทย และผู้ลงทุนไทย
ทุกคนค่ะ
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