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ขอสงวนและขอจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห คําแนะนํา หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เปนความคิดเห็นของผูนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวเทาน้ัน มิไดเปนการแสดงวาสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เห็นพองดวยกับความคิดเห็นน้ัน ที่สําคัญ 
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ลวนมคีวามเส่ียง การตัดสินใจกระทาํการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกลาว ผูลงทนุ
ตองเปนผูรับความเสี่ยงดวยตนเองทั้งหมด 
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ความกังวลในเรื่องตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของไทย ยังคง
เปนประเด็นที่นาจับตามองสําหรับผูลงทุน เพราะแมวาภาครัฐจะพยายามสรางความ
เชื่อมั่นวา GDP ปนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโตมากกวารอยละ 3 ได

แตคงตองยอมรับเชนกันวา หนวยงานอิสระ สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจอื่นๆ 
ไดมีการปรับเปา GDP ปนี้ใหลดลงจากเดิม เนื่องจากความไมชัดเจนของปจจัยเสี่ยง 
ไมวาจะเปนเรื่องสงครามการคาสหรัฐฯ และจีน การแยกตัวออกจากยุโรปของสหราช
อาณาจักร หรือ Brexit หรือแมกระทั่งปจจัยดานการเมือง

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนทุกฝายจะยอมรับวา หากตองการให GDP ในปน้ีสูงกวา
รอยละ 3 น่ันหมายความวา การสงออกชวงที่เหลือของปน้ีจะตองมีทิศทางที่
กระเตื้องขึ้น โดยมูลคาการสงออกในชวงที่เหลือของปตองไดมากกวา 22,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอเดือน

ขณะที่ รัฐบาลชุดใหม ก็จะตองมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการกระตุน
กําลังซื้อของประชาชนระดับฐานรากที่ชัดเจนออกมาดวยเชนกัน แตหากยังคงมี
ปญหาเรื่องการทําหนาที่รัฐบาลชุดใหมกรณีคุณสมบัติรัฐมนตรี กรณีการถวายสัตย
ปฏญิาณ จนมีผลทาํใหมาตรการตางๆ ดานเศรษฐกิจยังไมคืบหนาไดอยางเปนรปูธรรม
แลว ความเชื่อมั่นก็ยอมจะไดรับผลกระทบตามไปดวยอยางชวยไมได

ขณะเดียวกัน ประเด็นที่คุณวิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) พูดในงาน “Board of the Year 2018” เกี่ยวกับเรื่องหนี้ครัวเรือน โดย
ระบุวายังมีสัดสวนสูงที่รอยละ 78.7 ของ GDPเปนผลมาจากคนไทยติดกับดักหน้ี
ครัวเรือนขณะที่ภาคธุรกิจสนับสนุนใหลูกคาซื้อของใชฟุมเฟอยและเกินความจําเปน 
ทําใหคนไทยมีหนี้เร็ว และเปนหนี้เสียตอนอายุยังนอย โดยรอยละ 60 ของคนอายุ 
30-35 ป เปนหนี้เสีย 1 ใน 5 ขณะที่มูลหนี้ก็มากขึ้น โดยคนไทยมีหนี้เฉลี่ยตอหัวอยูที่ 
150,000 บาท ในป 2560 เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาท ในป 2553 ซึ่งจํานวนนี้ยังไมรวม
หน้ีนอกระบบ หน้ีกองทนุกูยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.) และไมรวมหน้ีสหกรณออมทรพัย 
ซึ่งจะทําใหหน้ีครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกจนอาจเกิดปญหาสังคมได จึงถือเปนปญหาที่ตอง
รีบดําเนินการแกไข

แนนอนวาประเด็นหน้ีครัวเรือนท่ีสูงข้ึน ยอมจะมีผลตอการกระตุนกําลังซ้ือ
ภายในประเทศ และทําใหมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงครึ่งปหลังน้ี อาจจะ
ไมไดผลเต็มที่อยางท่ีคาดหวัง และทําใหบรรยากาศ รวมท้ังทิศทางของตลาด
หุนไทยในรอบเดือนที่ผานมาจึงสะทอนความกังวลใจของผูลงทุนอยางเห็นไดชัด

ดังน้ัน ในแงของผูลงทุนในสถานการณเชนน้ี ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองติดตาม
ขอมูลขาวสารใหชัดเจนสําหรับประกอบการตัดสินใจลงทุน สวนเรื่องที่มีประเด็น
เกี่ยวกับการเก็บภาษีกําไรซื้อขายหุนที่ปรากฏขาวออกมานั้น เชื่อวายังไมใชประเด็นที่
นากังวลในขณะน้ี เพราะสุดทายแลวในบรรยากาศของความจําเปนสําหรบัการกระตุน
เศรษฐกิจในภาพรวม การเก็บภาษีกําไรจากการซื้อขายหุนไมนาจะเปนเรื่องเรงดวนที่
ตองทาํในจังหวะน้ีแน ฉะน้ันอยาเพิง่ตระหนก รอดูไปกอนนาจะดีกวา เพราะการลงทนุ
ในเวลาเชนนี้ สติ กับขอมูล สําคัญที่สุดครับ 
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สติ และ ขอมูล
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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เผย 6 หุนคาปลีกไทย
ติดท็อป 10 ในอาเซียน
นางสาวปฐมาภรณ นิธิชัย ฝายวิจัย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลท.) เผยแพรบทวิจัยเรื่อง “หุนคาปลีกไทยอยู
อันดับไหนในอาเซียน?” ระบวุา เมือ่เมืองเติบโตขึน้ประชากรทีอ่ยู
อาศัยหรือทํางานในเขตเมืองยอมเพิ่มขึ้น ตลอดจนจํานวนนัก
ทองเทีย่วทีข่ยายตัวตอเน่ืองเปนปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธรุกิจ
คาปลีก อยางไรก็ตาม ชีวิตที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
สงผลใหธรุกิจคาปลีกตองปรบัเปล่ียนรปูแบบการใหบรกิาร ไมเพยีง
การขายสินคาอุปโภคบริโภคแบบเดิม แตตองตอบโจทยวิถีชีวิต
แบบใหมของผูบริโภคมากขึ้น เชน บริการอาหารพรอมรับประทาน 
บรกิารงานออกแบบและซอมแซม บรกิารดานการชาํระเงิน เปนตน 

นอกจากน้ี ยังมีกลยุทธการจัดการรูปแบบสาขาและสินคาให
สอดคลองกับความตองการแตละพื้นที่ ตลอดจนการใชเทคโนโลยี 
big data analytic เพื่อพัฒนาสินคาและบริการตอบสนองความ
ตองการที่แตกตางกันของลูกคาแตละบุคคล รวมถึงการพัฒนา 
e-commerce และบริการขนสงสินคา ปจจัยทั้งหมดสงผลใหกําไร
สุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยในกลุมคาปลีกเติบโตเฉลี่ย 8% ตอ
ปในชวงป 2557-2561 และมีการจางงาน 170,000 คนในป 2561 
เพิ่มขึ้น 12.6% ตอปในชวงป 2557-2561

ธุรกิจคาปลีกไทยไมไดเติบโตเฉพาะในประเทศ ปจจุบันบริษัท
จดทะเบียนไทยในกลุมคาปลีกขยายธุรกิจในตางประเทศจํานวน
มากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน และมีแผนที่จะขยายธุรกิจใน
ตางประเทศอยางตอเนื่อง สําหรับในอาเซียน บริษัทมีรูปแบบการ
ขยายธุรกิจทั้งการเปดสาขาใหมเอง และรวมทุนกับบริษัททองถ่ิน 
เชน บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (BJC) เปดสาขา BigC ในเวียดนาม
และลาว บมจ.โรบินสัน (ROBINS) เปดสาขาโรบินสันในเวียดนาม 
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส (GLOBAL) เปดสาขาในกัมพูชา และ

รวมทุนกับบริษัททองถ่ินขยายสาขาในลาว และเมียนมา บมจ.
สยามแม็คโคร (MAKRO) เปดสาขาแม็คโครในกัมพูชา และ บมจ.
โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) เปดสาขาโฮมโปรในมาเลเซีย 
นอกจากน้ี หลายบรษัิทยังมีสาขาหรอืมีแผนขยายสาขานอกภูมภิาค
อาเซียน เชน อินเดีย

จากศักยภาพในการเติบโตดังกลาวสงผลใหหุนในกลุมคาปลีก
ของไทย 6 บริษัทติด 10 อันดับหุนคาปลีกอาเซียน1 ที่มีมูลคาหลัก
ทรัพยตามราคาตลาดสูงที่สุด โดย บมจ. ซีพี ออลล (CPALL) มี
ขนาดใหญที่สุดในอาเซียนทั้งดานมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
ที่ 24,316 ลานเหรียญสหรัฐ และรายไดที่ 15,742 ลานเหรียญ
สหรัฐ (ตารางที่ 1)

ตารางที ่1: 10 อันดับหุนคาปลีกอาเซียนท่ีมีมูลคาหลักทรพัย
ตามราคาตลาดใหญที่สุด

ธุรกิจคาปลีกเปนตัวอยางที่ดีของการปรับตัวตามความตองการ
ของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และสามารถประยุกตใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถเติบโต
อยางตอเนื่อง 

***
การวิเคราะหหุ นคาปลีกอาเซียนรวบรวมขอมูลจาก Bloomberg 

สําหรับหุนที่อยูในกลุมอุตสาหกรรม Retailing, Food & Stable Retail-
ing, Household & personal product ตามมาตรฐาน Global Industry 
Classification Standard แตไมรวมถึงหุนของบริษัทที่ผลิตสินคาอุปโภค
บริโภคที่ไมไดประกอบธุรกิจรานคาปลีก

Disclaimer: ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูและแนวคิดแก
ผูอาน มิใชการใหคําแนะนําดานการลงทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยมิไดใหการรับรองในความถูกตองของขอมูล และไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้ อนัเน่ืองจากการนําขอมลูไมวาสวนใดสวนหน่ึง
หรือทั้งหมดไปใชอางอิง หรือเผยแพรไมวาในลักษณะใด นอกจากน้ี 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไข 
เพิ่มเติมขอมูลไมวาสวนใดสวนหน่ึงหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑที่เห็น
สมควร
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ก.ล.ต.-ปปง.-ดีเอสไอ จับมือ
ยกระดับการบังคับใชกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดบรรลุขอตกลงในการจัดทําบันทึกขอ
ตกลง (MOU) แบบทวิภาคี จํานวน 2 ฉบับ ไดแก บันทึกขอ
ตกลงระหวาง ก.ล.ต. กับ ปปง. วาดวยการประสานความรวม
มือเพือ่ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
มุงเนนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงาน ประสาน
ความรวมมือโดยใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของทั้ง 2 หนวย
งาน ซึ่งจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และ
เปนการปองกันการใชผูประกอบธรุกิจภายใตการกํากับดูแลของ 
ก.ล.ต. เปนชองทางในการฟอกเงินหรอืสนับสนุนการกอการราย 
ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือและความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ
ของผูประกอบธรุกิจ และการทาํธรุกรรมตาง ๆ  ในตลาดทนุและ
ตลาดสินทรัพยดิจิทัลใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ในขณะที่บันทึกขอตกลงระหวาง ก.ล.ต. กับ ดีเอสไอ จะ
เปนการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคดีพิเศษ เพื่อการ
บังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีวัตถุประสงคที่จะ
ทําใหกระบวนการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็วและรัดกุม
ย่ิงขึ้น อีกทั้งครอบคลุมการใหความรวมมือดานการสนับสนุน
ดานบุคลากร องคความรู และเทคโนโลยี ระหวางกัน เพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมในการปองกันและปราบปรามการ
กระทําผิดในคดีพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 

การลงนามบันทึกขอตกลงครั้งน้ีสืบเน่ืองจากการหารือ
ระหวาง ก.ล.ต. กับ ดีเอสไอ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
และระหวาง ก.ล.ต. กับ ปปง. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กลาววา 
การลงนามใน MOU ทั้งสองฉบับถือเปนมิติใหมของ ก.ล.ต. ใน
กระบวนการบงัคับใชกฎหมายใหมปีระสิทธภิาพ เพือ่ปองปราม
การกระทําผิด ยกระดับความคุมครองผูลงทุนและสรางความ
เชือ่มัน่ในตลาดทนุ โดยเปนการขยายขอบเขตความรวมมือจาก
ขอตกลงฉบับเดิมที่จัดทําขึ้นกับ ปปง. และดีเอสไอในป 2559 
และ 2548 ตามลําดับ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมในลักษณะ
บูรณาการที่ครอบคลุม สอดคลองกับบริบทของกฎหมายใน

ปจจุบัน และแนวโนมการประกอบธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท รองเลขาธิการ รักษา
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ ปราบปราม
การฟอกเงิน กลาววา ในปจจุบันโลกไดกาวสูยุคดิจิทัล ทําให
ผลิตภัณฑในดานการเงินการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงไป
อยางมาก โดยเทคโนโลยีไดเขามาชวยใหการทาํธรุกรรมมีความ
สะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ อยางไรก็ตาม การใชเทคโนโลยีดังกลาว
ก็เปรียบเสมือนเหรียญสองดาน เพราะอาชญากรเองไดมี
พัฒนาการในการเรียนรูการใชชองโหวของเทคโนโลยีในการ
กระทาํความผดิมากย่ิงขึน้เชนเดียวกัน ดังน้ัน ปปง. และ ก.ล.ต. 
ในฐานะหนวยงานผูกํากับดูแลจําเปนตองมีขอมูลและความรู
เทาทนักับอาชญากรดังกลาว จึงตองยกระดับความรวมมือและ
การประสานงานกันระหวางสองหนวยงานอยางใกลชิดมาก
ย่ิงขึน้ เพือ่ใหมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของประเทศมีความ
เขมแข็งและไดรับการยอมรับมาตรฐานสากล

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศเมือง อธบิดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ กลาว
วา ตลอดระยะเวลากวา 15 ป ที่ทั้งสองหนวยงานไดปฏิบัติ
งานรวมกัน ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
ตามกฎหมายหลักทรัพยฯ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับ
ตลาดทุน ซึ่งถือเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนจํานวนมาก ภายใตกรอบ
บันทึกขอตกลงการประสานความรวมมือฉบับป 2548 โดย
ภายใตกรอบบนัทกึขอตกลงความรวมมอืฉบบัปรบัปรงุน้ี ทัง้สอง
หนวยงานจะใหความสาํคัญในเรื่องของวธิปีฏิบัติในการปองกนั
และปราบปรามการกระทําความผิด โดยเนนการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในทุกประเภทความผิดที่อยูภายใตการกํากับของ ก.ล.ต. 
ใหมากขึน้ รวมถึงการสนับสนุนแลกเปล่ียนขอมลูและการหารอื
ระหวางกันต้ังแตในชั้นกอนที่จะเปนคดีจนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
เพือ่ใหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมในตลาดทนุเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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ภาษียอมรับงบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

งบการเงิน ตามปกติทั่วไปจะเปนงบการเงินที่จัดทําและแสดงคาเปน
เงินบาท ตอมามีมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 
กําหนดใหกิจการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมีธุรกรรมเปนเงินตราตางประเทศเปน
หลัก สามารถบันทึกและจัดทําบัญชีโดยใชสกุลเงินตราตางประเทศได ซึ่ง
สอดคลองกับประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องการจัดทําบัญชีที่ระบุวา 
“รายการในบญัชทีีเ่ปนจํานวนเงินตองเปนหนวยเงินตราไทย เวนแตในกรณี
ทีมี่มาตรฐานการบญัชกํีาหนดใหแสดงเปนหนวยเงินตราสกุลอืน่ได จะเลือก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีก็ได” แตกิจการเหลานี้จะมีปญหากับการเสีย
ภาษี เนื่องจากกฎหมายภาษีบังคับใหลงบัญชีเปนเงินบาท โดยใหแปลงคา
เงินตราตางประเทศเปนเงินบาททุกครั้ง ทําใหกิจการที่ตองใชมาตรฐานการ
บญัชน้ีี จําเปนตองจัดทาํบญัชทีัง้ทีเ่ปนสกุลเงินตราตางประเทศ และสกุลเงินบาทเพือ่การเสียภาษี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมี พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 ให
นิติบุคคลใชสกุลเงินตราตางประเทศเสียภาษีได ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 2562 โดยไดเพิ่มบทบัญญัติเหลานี้ในประมวลรัษฎากร

“มาตรา 76 ตรี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นนอกจากเงินตราไทย ตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน จะแจงตออธิบดี 
เพื่อใชเงินตราสกุลดังกลาวในการจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน หรือบัญชี
รายรับ กอนหักรายจาย รวมถึงการคํานวณกําไรสุทธิหรือยอดรายรับกอนหักรายจายใด ๆ  และการ
คํานวณ จํานวนภาษีเงินไดที่ตองเสียก็ได

เม่ือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลไดแจงตออธิบดีแลว ใหใชเงินตราสกุลที่ใชในการดําเนิน
งานนั้น เพื่อการตามวรรคหนึ่งตั้งแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีที่ไดแจง และตองใชตลอดไป
จนกวาจะไดรับ อนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปลี่ยนแปลงได 

การแจงตามวรรคหน่ึงและการอนุมัติตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่อธบิดี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

การประเมนิเงินภาษีและการแจงจํานวนภาษีทีต่องชาํระ ตองชาํระเพิม่เติม หรอืไดรบัคืน รวมทัง้
การคํานวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และการปฏิบัติการอื่นใดของเจาพนักงานประเมินกับบริษัทหรือ 
หางหุนสวนนิติบคุคลทีใ่ชเงินตราสกุลอืน่นอกจากเงินตราไทยเปนสกุลเงินทีใ่ชในการดําเนินงาน ให
ดําเนินการโดยใชเงินตราสกุลที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 76 จัตวา เมื่อบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นนอกจาก เงินตราไทย
เปนสกุลเงินทีใ่ชในการดําเนินงาน ไดแจงหรอืไดรบัอนุมติัจากอธบิดีตามมาตรา 76 ตร ีแลว ในการ
คํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ ในงบการเงิน ในวันสิ้นรอบ 
ระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชีที่ใชสกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเปนสกุลเงินที่ใชใน 
การดําเนินงาน หรือจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน และบรรดารายการอื่นใด
รวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (12) ที่ใชในการคํานวณภาษีเงินไดท่ีเหลืออยู ณ วันนั้น 
ใหคํานวณคาหรือราคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ดังนี้

(1) เงินตรา ทรัพยสิน หนี้สิน และรายการอื่น ๆ  ในงบการเงิน ใหคํานวณคาหรือราคา ตามหลัก
เกณฑตามวิชาการบัญชีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน ราชกิจ
จานุเบกษา

(2) บรรดารายการอื่นใดรวมทั้งผลขาดทุนสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (12) ที่ใชในการคํานวณ
ภาษีเงินได ใหคํานวณคาหรือราคาตามอัตราถัวเฉลี่ยระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ ธนาคาร
พาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลา
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บัญชีที่ใชสกุลเงินอื่นนอกจากเงินตราไทยเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงาน หรือของรอบระยะเวลาบัญชี กอนที่ไดรับ
อนุมัติใหเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน แลวแต
กรณี 

มาตรา 76 เบญจ มิใหนํามาตรา 65 ทวิ (5) มาใชบังคับกับ
การคํานวณคาหรือราคา ของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหน้ีสิน
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นเปน
สกุลเงิน

ที่ใชในการดําเนินงานตามมาตรา 76 ตรี แตใหคํานวณคา
หรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือ หนี้สินดังกลาวเปนสกุล
เงินที่ใชในการดําเนินงาน ดังนี้

(1) การคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือหนี้
สินทีเ่หลืออยูในวันสุดทายของ รอบระยะเวลาบญัช ีใหเลือกใช
วิธีการคํานวณอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(ก) ใชอัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซื้อและอัตราขายของ
ธนาคารพาณิชยที่ธนาคาร แหงประเทศไทยไดคํานวณไว แต
ในกรณมีีสวนใดทีไ่มอาจคํานวณตามอตัราดังกลาว ใหขออนุมติั
ตออธิบดี เพื่อใชอัตราอื่นเฉพาะสวนนั้นได 

(ข) ใชวิธีการอื่นซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑตามวิชาการ
บัญชีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใชวิธีการใดในการคํานวณคา
หรอืราคาดังกลาวแลว ใหใชวิธกีารน้ันตลอดไป เวนแตจะไดรบั
อนุมัติจากอธิบดีจึงจะเปล่ียนแปลงได การขอและการอนุมัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใน ราชกิจจานุเบกษา 

(2) การคํานวณคาหรือราคาของเงินตรา ทรัพยสิน หรือ
หน้ีสินที่รับมาหรือจายไปในระหวาง รอบระยะเวลาบัญชี ให
คํานวณคาหรอืราคาตามราคาตลาดในวันทีร่บัมาหรอืจายไปน้ัน

มาตรา 76 ฉ การชําระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ และมาตรา 
68 และการคืนเงินภาษี ในกรณีของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ใชเงินตราสกุลอื่นเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนิน
งาน ตามมาตรา 76 ตร ีใหใชเงินตราไทย โดยใหคํานวณคาตาม
อัตราถัวเฉล่ียระหวางอัตราซื้อและอัตราขาย ของธนาคาร
พาณิชยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดคํานวณไวในวันทําการ
สุดทายกอนวันชําระภาษีหรือ กอนวันที่ผูมีอํานาจอนุมัติใหคืน
เงินภาษี 

มาตรา 76 สัตต ผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 
หรือจากการคํานวณคาของสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานเปน
เงินตราไทย เพือ่ชาํระภาษีของบรษัิทหรอืหางหุนสวนนิติบคุคล
ที่ใชเงินตราสกุลอื่นเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ตาม
มาตรา 76 ตรี ไมใหถือเปนรายไดหรือรายจายในการคํานวณ
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ” 

สรุปไดวาปจจุบัน กิจการที่บันทึกบัญชีดวยเงินตราตาง
ประเทศ สามารถใชบัญชีนั้นเพื่อการเสียภาษีไดแลว 

31 กรกฎาคม 2562

นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.) กลาววา ตลท.รวมกับกรมสรรพากร ใหบรกิารรบัชาํระ
อากรแสตมปทางอเิล็กทรอนิกสสําหรบัตราสารอเิล็กทรอนิกสเปนรายแรก 
โดยรวมพัฒนาเชื่อมตอระบบการนําสงขอมูลตราสารอิเล็กทรอนิกสทาง 
API ทีม่ปีรมิาณขอมลูจํานวนมาก เพือ่ใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ ซึง่ ตลท.
มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับตลาดทุนยุคดิจิทัล โดยบริษัท ฟนเน็ต 
อินโนเวชั่น เน็ตเวิรค จํากัด (FinNet) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ตลท.เปดให
บริการชําระอากรแสตมปเปนตัวเงินสําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกสเปน
รายแรก ชาํระอากรแสตมปดวย Application Programming Interface ซึง่
ความรวมมอืครัง้น้ีเปนตนแบบการเปนพนัธมิตรระหวางภาครฐัและเอกชน 
(public private partnership) เพือ่อาํนวยความสะดวกทางธรุกิจ โดย ตลท.
จะขยายความรวมมือไปยังหนวยงานราชการอื่น เพื่อเปนสะพานเชื่อมให
เปนประโยชนแกทุกภาคสวน

ทั้งนี้ ระบบทํางานของ FinNet จะเชื่อมตอกับกรมสรรพากร เมื่อผูใช
บริการชําระคาอากรแสตมปแลว จะไดรหัสรับรองการชําระอากรแสตมป
ผานระบบออนไลน เพื่อใชอางอิงในเอกสารสัญญาเพื่อใหสัญญามีผลทาง
กฎหมาย โดยเริ่มเปดใหบริการสําหรับธุรกรรม 3 ประเภท ไดแก 1. การ
มอบฉันทะเขาประชุมผูถือหุน 2. การเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย และ 
3. การกูยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย เบื้องตนจะมีคาธรรมเนียม
ประมาณ 1 บาทตอธุรกรรม และเตรียมจะขยายไปยังธุรกรรมทุกประเภท
ป 2563 เพื่อใหบริการในตลาดทุนลดการใชกระดาษและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กลาววา กรม
สรรพากรเพิ่มการใหบริการชําระอากรแสตมปทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ตราสารอิเล็กทรอนิกส 5 ตราสาร ไดแก การจางทําของ การกูยืมเงินหรือ
การตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ใบมอบอํานาจ ใบมอบฉันทะ
สําหรับใหลงมติในที่ประชุมของบริษัท และคํ้าประกัน โดยที่สามารถยื่นขอ
ชําระอากรไดทางเว็บไซตของกรมสรรพากร และทาง Application Pro-
gramming Interface (API) ผูเสียอากรสามารถย่ืนขอชาํระอากรดวยตนเอง 

หรือผานผูใหบริการ (Service 
Provider) ใหเปนผูชําระอากร
แทนก็ได โดยเปดใหบรกิารชาํระ
อากรแสตมปทางอเิล็กทรอนิกส
สําหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
เปนตนไป ซึ่งจะสามารถชําระ
อากรไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการจัดทําเอกสาร
ดวยกระดาษ ลดปญหาการ
คํานวณมูลค าอากรแสตมป
ผิดพลาด สงเสริมใหการทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนไป
อยางสมบูรณครบวงจร 

ตลท.จับมือกรมสรรพากร
สงเสริมตราสารอิเล็กทรอนิกส
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Provincial Infrastructure Fund 
โอกาสที่นาสนใจในการลงทุน
การพัฒนาเมืองที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน คือการพัฒนาเมืองขอนแกน ที่เรียกวา “ขอนแกน 

โมเดล” ถือเปนโครงการที่ทาทายเปนอยางย่ิง ทั้งในเรื่องของวิธีคิด การดําเนินการ ตลอดจนรูปแบบในการ
พัฒนาดานตางๆ เพื่อใหจังหวัดขอนแกน เปนหนึ่งในจังหวัดนํารองของการเปน Smart City (อานรายละเอียด
ในหนา 10–11)

ซึ่งในการพัฒนาโครงการระดับเมกะโปรเจ็กต ส่ิงสําคัญประการหน่ึงก็คือเรื่องของ 
“ทุน”ที่จะดําเนินการ เพราะโครงการระดับหม่ืนลานบาท หากจะรอเงินงบประมาณ
จากรัฐเพียงอยางเดียว โครงการคงไมสามารถที่จะคืบหนาไปไดรวดเร็วสอดคลองกับ
สถานการณอยางแนนอน

ในโอกาสที ่วารสาร TIA ไดรวม กิจกรรม อาสาฯ Outing ประจําป 2562 @ ขอนแกน 
ของชมรมอาสาพทิกัษสิทธผิูถือหุน สมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย จึงไดรบัทราบขอมูลทีน่า
สนใจจากนายกมลพงศ สงวนตระกูล ประธานหอการคา จังหวัดขอนแกน เปดเผยกับ 
TIA วา สืบเนื่องระบบการบริหารของประเทศไทยเปนแบบรวมศูนย (Centralization) 
การพัฒนาเมืองในแตละทองถิ่นตองอาศัยงบประมาณของทางภาครัฐสวนกลาง ซึ่งไม
เพยีงพอในการพฒันาระบบโครงสรางพืน้ฐานในแตละจังหวัด ดังน้ัน ในสวนของจังหวัด
ขอนแกนจึงไดมีการพูดคุยกันทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา วา ควรจะรวมตัวกัน 
เพื่อบูรณาการหาทางออกในการพัฒนาทองถิ่นของคนขอนแกนทุกคน 

“จึงเปนทีม่าของทมีขอนแกนพฒันาเมือง ทีเ่รามคีวามต้ังใจจะสรางกระเปาสตางคของทองถ่ิน โดยการพฒันา
กองทุนโครงสรางพื้นฐานประจําจังหวัดขอนแกนขึ้นมา ซึ่ง project แรกคือ รถไฟรางเบา (Light Rail Transit: 
LRT) ระยะทาง 26 กิโลเมตร เพื่อเปนระบบขนสงมวลชนในจังหวัดขอนแกน ในมูลคาการลงทุนประมาณ 
15,000-20,000 ลานบาท” 

ทั้งน้ี โครงการรถไฟรางเบาขอนแกน ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลในการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ใหทางจังหวัดขอนแกน เปนผูพัฒนาและบริหารจัดการไดเอง 
ดังน้ัน ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดแกเทศบาลที่สายรถไฟว่ิงผาน จึงไดจัดต้ังบริษัท ขอนแกน 
ทรานซิท ซิสเต็ม จํากัด (KKTS) ขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งเปนความรวมมือกันของ 5 เทศบาล ใน 
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จ.ขอนแกน ตามมาตรา 57 ทวิ แหง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึง่ถือวาเกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศไทย นับต้ังแต พ.ร.บ.เทศ
บาลฯ เพื่อดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟรางเบาสายดังกลาว

ในสวนของทนุ 15,000-20,000 ลานบาทน้ัน จะนําไปใชในการผลิตรถไฟรางเบารวมถึงการกอสรางทางรถไฟในรปูแบบ 
Technology Transfer ซึ่งสามารถผลิตไดภายในจังหวัดขอนแกน และสถานีระยะทาง 26 กิโลเมตร พรอมกับการพัฒนา
พื้นที่ TOD (Transit Oriented Development) ควบคูกันไปดวย

“ในการลงทุนนั้น จะเปนการระดมทุนผานกองทุนโครงสรางพื้นฐานประจําจังหวัด ในสวนหนึ่งเราจะเนนใหประชาชน
ชาวขอนแกนทุกคนมีสิทธิสามารถเปนเจาของระบบขนสงมวลชนในจังหวัดไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อการมีสวนรวมเปน
เจาของ รวมกันใช รวมกันรักษาระบบขนสงมวลชนในจังหวัดของเรา สรางโอกาสใหชาวขอนแกนทุกๆคนรูจักตลาดทุน 
ลดความเหลื่อมลํ้า และสรางการเรียนรูของคนขอนแกนไปพรอมๆกันและไมทิ้งใครไวขางหลัง”

นายกุลพงศ กลาวดวยวา ในสวนที่เหลือกําลังอยูระหวางการศึกษาในการออกพันธบัตรหรือหุนกู รวมถึงนําเสนอผล
ตอบแทนแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศในลําดับถัดไป

“เราชาวขอนแกนเชื่อวารถไฟฟารางเบาในจังหวัดขอนแกนน้ี ไมเพียงแตแกปญหารถติดเทาน้ัน แตยังเปนการสราง
อุตสาหกรรม New S-Curve ใหแกกลุมจังหวัดในภาคอีสานตอนกลาง (รอยแกนสารสินธุ) ใหเปน Railway Innopolis ใน
การสรางและพัฒนาระบบรถไฟรางเบาขึ้นในประเทศ ซึ่งโครงการนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
ไดอนุมัติการลดหยอนภาษีนิติบคุคล 50% เปนระยะเวลา 5 ปในการลงทนุอตุสาหกรรมรางในเขตจังหวัดขอนแกนอกีดวย”

นายกุลพงศ กลาววา ประชาคมทกุภาคสวนของขอนแกนคาดหวังวาขอนแกนโมเดล จะเปนตนแบบการ กระจายอาํนาจ
สูภูมิภาค และเปนตัวอยางการบริหารจัดการเมืองดวยตนเองอยางยั่งยืน เพิ่ม market cap ในตลาดทุนไทย ไมตองพี่ง
พาภาครัฐ ไมเปนภาระตอหนี้สาธารณะของประเทศ ลดความเหลื่อมลํ้าอยางเปนรูปธรรม 

“และส่ิงสําคัญที่สุด คือ การทําดีเพื่อบานเกิด สงมอบเมืองที่มีสภาวะแวดลอมที่ดีใหแกลูกหลานรุนตอไป” นายกุล
พงศกลาว

ทั้งนี้ ตามขอมูลประชาสัมพันธของจังหวัดขอนแกน มีการระบุวา บริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด (KKTT) จึงถือ
เปนแนวคิดในจัดต้ังบรษัิทขึน้มาดําเนินธรุกิจทีเ่ก่ียวของกับการพฒันาเมืองโดยไมรองบประมาณจากรฐั ของกลุมนักธรุกิจ
ในจังหวัดขอนแกน กวา 20 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 200 ลานบาท มีจุดประสงครวมกันที่จะพัฒนาขอนแกน
ใหสามารถเติบโตไดอยางถูกทิศทางและยั่งยืนรองรับการเติบโตจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต

สําหรับรูปแบบการลงทุน (Investment Model)แบงเปน 3 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนแรก เปนการใชเงินจากทุน 200 
ลานบาทของบริษัท KKTTเทานั้น ซึ่งเปนเงินลงทุนที่มาจากกลุม 20 บริษัทนั่นเอง

ในข้ันตอนท่ี 2 จะเปนการลงทนุหลังจากไดรบัสัญญาอนุญาตจากภาครฐั จะระดมทนุจากบคุคล-นิตบิคุคลในขอนแกน 
และจากบุคคล-นิติบุคคลในประเทศไทย ในลักษณะของ คลาวน ฟนดิ้ง (Crowd Funding) 

สําหรับขั้นตอนที่ 3 เมื่อสรางเสร็จ และเปดดําเนินการแลว 2 ปแรก ก็จะนําโครงการเขาไปจดทะเบียนระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพยในรูปแบบของ “กองทุนโครงสรางพื้นฐานประจําจังหวัดขอนแกน” ซึ่งถือเปนครั้งแรกในประเทศไทย

ขอนแกนโมเดล และรปูแบการระดมทนุ รวมทัง้กองทนุโครงสรางพืน้ฐานท่ีจะเกิดข้ึนจงึถือวานาสนใจย่ิงสําหรบั
บรรดาผูลงทุนทั้งหลาย จึงควรจะศึกษาขอมูลไวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคตนั่นเอง 
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ปญหาของจังหวัดขอนแกน ไมไดแตกตางไปจากปญหาของ
ประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ นั่นคือ ปญหาในเรื่องปากทอง
และชีวิตความเปนอยูของประชาชน เพราะถึงแมวาประเทศไทย
จะถูกจัดอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางมากวา 40 ปแลว แต
ก็ยังไมสามารถหลุดจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income 
Trap) ได เน่ืองจากในการพัฒนาเมือง พัฒนาจังหวัดที่ผานมา
ยังคงพึ่งพาระบบงบประมาณจากสวนกลาง

ทําใหมีกลุมคนในจงัหวดัขอนแกน เกิดแนวคิดที่จะขับเคลื่อน 
“ขอนแกนโมเดล” โดยใชกรอบคิด smart city ซึ่งครอบคลุม
การพัฒนามนุษย เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม การปกครอง ความ
เปนอยู และระบบขนสง เพื่อเปนการแกไขปญหาของจังหวัด
ขอนแกนอยางยั่งยืน

ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนที่
เก่ียวของในจังหวัดขอนแกน อาทิ มหาวิทยาลัย เทศบาล 
องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรภาคธุรกิจ NGO รวมทั้งภาค
ประชาชน ทาํใหเกิดการประสานความรวมมือเพือ่ทีจ่ะขบัเคล่ือน
ขอนแกน โมเดล ใหเปนความจริงขึ้นมา เพื่อรวมกันพัฒนาเมือง
ขอนแกนนั่นเอง

ขอนแกน โมเดล จึงถือเปนการขับเคลื่อนเมืองในสเกลใหญ 
ซึง่จําเปนตองอาศัยการพรอมใจมีสวนรวมของหลายภาคสวนตาม
แนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ไดแก การเคลื่อนไหวทาง
สังคม การสนับสนุนองคความรู และการเชื่อมตอทางนโยบาย
กับภาครัฐ 

โดยมหาวทิยาลัยขอนแกน ซึง่ไดวางรากฐานความรูเรือ่งการ
เคล่ือนไหวทางสังคมมากวา 10 ป รวมทัง้ศึกษาการออกแบบเมือง
เพือ่ใหการพฒันาในอนาคตเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

ขณะที ่เทศบาล 5 แหงในจังหวัดขอนแกน ประกอบดวย เทศบาล
นครขอนแกน เทศบาลตําบลสําราญ เทศบาลเมืองศิลา 
เทศบาลตาํบลเมืองเกา และ เทศบาลตาํบลทาพระ รวมตัวกัน
เขามามีสวนรวมและไดรับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให
รวมกันจัดต้ัง บริษัท พัฒนานคร จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 
5 ลานบาท เพื่อดําเนินกิจการระบบขนสงมวลชนแบบรางเบา
สายเหนือ-ใต ซึ่งการจัดต้ังบริษัทครั้งน้ีถือวาเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศไทย นับตั้งแต พ.ร.บ.เทศบาลฯ ประกาศบังคับใช

ขณะเดียวกันก็ไดมีการจดทะเบยีนบรษิทั ขอนแกนทรานซิต
ซิสเทม จาํกัด (KKTS) ในรปูแบบวิสาหกิจของกลุมเทศบาล เพือ่
กํากับนโยบายในระยะยาวและทําหนาที่บริหารจัดการรายไดจาก
การดําเนินโครงการรถไฟฟารางเบาในอนาคต 

อีกทั้งยังมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ นอก
พื้นที่อีกหลายแหง เชน ความรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนับสนุนแผน smart city ความรวม
มือกับ CAT เพื่อวางโครงสรางพื้นฐานการส่ือสารที่ทันสมัย 
ความรวมมือกับเครือขายไอโอทีแหงประเทศไทย (Thailand IoT 
Consortium) เพือ่วางแนวทางใหเมืองขอนแกนใชระบบ Internet 
of Things เพือ่บรหิารจัดการ 3 โครงการ คือ การจอดรถอจัฉรยิะ 
การติดต้ังเซ็นเซอรตรวจวัดมลภาวะทางอากาศของรถบัส และ
การปองกันแกไขน้ําทวม รวมถึงความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแหง

สําหรับ การพัฒนาระบบการขนสง (mobility) เปนเรื่องใหญ
และหนักหนาอยางย่ิงในบรรดาการพัฒนา smart city ดังน้ัน
จึงไดมีการจดทะเบยีนจัดต้ัง บรษิทั ขอนแกนพฒันาเมือง จาํกัด 
(KKTT) ขึ้นมาเพื่อดําเนินการ ดวยทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท

‘ขอนแกน โมเดล’
มิติใหมความรวมมือพัฒนาเมอืง
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บริษัท KKTT ถือเปนบริษัทของชาวขอนแกน เกิดจากการ
รวมตัวของกลุมธรุกิจชัน้แนวหนาของจังหวัดขอนแกน ทัง้หมดกวา 
20 บริษัท ที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของจังหวัด
ตนเองในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อยางถูกหลักวิชาการ 
เพื่อใหเมืองขอนแกน เติบโตอยางถูกทิศทาง ใหสมเปนเมือง
ศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน และเมืองในอนาคต

ทัง้น้ี โครงการทีท่างบรษัิท KKTT ตองการทีจ่ะพฒันา ประกอบ
ดวย การขนสงมวลชน ระบบรางเบา การพัฒนาพื้นที่อยาง
เหมาะสมในแนวสายรถไฟฟารางเบา ซึ่งรวมเรียกวา Transit 
Oriented Development หรือ การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชยโดย
ใชขนสงมวลชนเปนตัวนํา การพฒันาศูนยประชมุนานาชาติ นิคม
อุตสาหกรรมสีเขียว Inland Container Depot หรือทาเรือบก
เพือ่ใชในการขนสงออกสินคาดวยระบบราง รวมไปถึงการบรหิาร
จัดการนํ้า การศึกษา งานวิจัย และอื่นๆที่จะทําให ดัชนีความสุข
ของผูคนในจังหวัดขอนแกนสูงขึน้ โดยบรษัิทไดเริม่ตนดวยการทาํ
โครงการขนสงมวลชนระบบรางเบารถไฟฟาสายสีแดง การพฒันา
พื้นที่เชิงพานิชย และ ศูนยประชุมนานาชาติ

ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ไดมีการประชุมคณะ
กรรมการกํากับการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะในเขตจังหวัดขอนแกน (รถไฟฟา LRT) และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุมอาคารสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กรุงเทพมหานคร โดย
มีนายชัยวัฒน ทองคําคูณ ผอ.สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนสงและจราจร (สนข.)ในขณะน้ัน เปนประธานการประชุม 
เพือ่พจิารณาการรายงานการศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 

และการบริหารโครงการ ศึกษาความเหมาะสมของระบบขนสง
สาธารณะของเมืองขอนแกน (รถไฟฟา LRT) รวมทัง้รายงานการ
ศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม และออกแบบรายละเอียด
โครงการนํารอง จํานวน 1 เสนทาง (สําราญ-ทาพระ) ระยะทาง 
22.8 กิโลเมตร รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA 
(Environmental Impact Assessment) ซึ่งคณะกรรมการ มีมติ
เห็นชอบโครงการ

สําหรับปจจุบัน เมืองขอนแกนมี Smart Bus จํานวน 6 สาย 
20 คัน ใหบรกิารภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนและชมุชนใกลเคียง 
และกําลังเดินหนาวางโครงสรางรถไฟฟารางเบาจํานวน 21 สถานี 
ครอบคลุมพื้นที่ 5 เทศบาลแลว

ที่นาสนใจ ก็คือ ความเปล่ียนแปลงของขอนแกนยังสงผล
ในระดับนโยบาย โดยในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบบัที ่12 ระบถึุงจังหวัดขอนแกนดานทีเ่ปนจังหวัดนํารอง
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนแบบรางเบา และคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ซึ่งมีบทบาทดานการสรางสนามทดลองทดสอบ
โมเดลและนวัตกรรมตางๆ (regulatory sandbox & experiment 
platform) ไดยกกรณีศึกษาของขอนแกนในดานการลงทุนระบบ
ขนสงมวลชนโดยไมใชงบประมาณจากรัฐ

ทาํใหขณะน้ี “ขอนแกนโมเดล” ไดถูกพดูถึงอยางมาก รวมทัง้
ยังไดจุดประกายใหทองถ่ินหลายแหงจัดต้ังบริษัทพัฒนาเมือง 
โดยแตละแหงมีจุดเนนในการพัฒนาที่แตกตางไปตามบริบทของ
ชุมชน ส่ิงสําคัญคือ มีการรวมกลุมกันเปนเครือขายเพื่อแลก
เปลี่ยนบทเรียนและชวยเหลือกันอยางใกลชิด 

ที่มา : การเยี่ยมชมจังหวัดขอนแกน จากกิจกรรมอาสาฯ Outing ประจําป 2562 @ ขอนแกน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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อาสาฯ Outing 2562 @ขอนแกน
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษสิทธผิูถือหุน สมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย เขารวมกิจกรรมอาสาฯ 

Outing ประจําป 2562 เพื่อประมวลและประเมินการทํางานภาคสนาม เดินทางโดยเสน
ทาง ไป-กลับ รถไฟ และมีกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแกน อาทิ รับฟง วิสัยทัศน “การวาง
โครงสรางขั้นพื้นฐาน ในอีก 5 ป ขางหนา”- วิสัยทัศนจาก CEO ของทั้ง 4 บริษัทจดทะเบียน 
(CHO-KSL-KCM-RPH) ที่ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน - เยี่ยมชม บริษัท โรงงานพัฒนาการ
เกษตรขอนแกน จํากัด - ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ขอนแกน–KICE - Mice 
City - “ขอนแกน-เมืองการคา และการลงทุน” - “ตลาดตนตาล”  ทัศนศึกษาที่ “พิพิธภัณฑ
ไดโนเสารภูเวียง” กิจกรรมน้ีเกิดขึน้ระหวางวันที ่25-28 กรกฎาคม 2562 ทีผ่านมา ไดรบัความ
รู และประสบการณรวมกันโดยทั่วหนา
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ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
(mai) จัดงาน mai FORUM 2019 
: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 
ภายใตธีม “20 ป mai เติบโตดวยกัน 
สรางสรรค ยั่งยืน” สมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย รวมจัดบูธประชาสัมพันธ 
เชิญชวนผูลงทุนรายบุคคล เขารวม
ใน กิจกรรมจิตอาสา ดวยการอุทิศตน
ทําหนาที่ “อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 
ณ หองบางกอกคอนเวนชัน่เซนเตอร 
ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด 
แอท เซน็ทรลัเวิลด เม่ือวันเสารที ่13 
กรกฎาคม 2562

กิจกรรมอาสาพิทักสิทธิผูถือหุน
อบรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน รุนที่ 28
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เปดหลักสูตร 

อบรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ประจําป 2562 
รุ  น ที่  2 8  ใ น
วันที่  4 และ8 
กรกฎาคม 2562 
เพือ่เตรยีมพรอม
สําหรับ AGM 
และ EGM ป  
2562 - 2563 ณ หองประชุม 702-703 ชั้น 
7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

โดยมี คุณภูวนารถ ณ สงขลา ประธาน
ชมรมอาสาพทิกัษสิทธผิูถือหุน สมาคมสงเสรมิ

ผูลงทนุไทย เปน
ประธ านมอบ
วุฒิบัตรใหกับผู
ผานการอบรมฯ

Mai Forum 2019
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 6/2562 @OSP
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษสิทธิผู ถือหุ น 

สมาคมสงเสริมผู ลงทุนไทย เขาเย่ียมชม 
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) - OSP 
โดยมีทีมผูบริหาร - คุณสุธิดา เสียมหาญ , 
คุณจิตอาภา อมราลิขิต และทีมงาน ใหการ
ตอนรับ ณ หอง Battle Ground ศูนย
การเรียนรู  โอสถสภา อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทรที่ 15 
กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา
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อาสาฯ Visit ครัง้ที ่7/2562 @JKN
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือ

หุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เขา
เย่ียมชม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) – JKN โดย
มีทีมผู บริหาร – คุณจักรพงษ จักรา
จุฑาธิบด์ิ ใหการตอนรับคณะ ณ หอง
ประชุม Meeting Room 4 และเยี่ยม
ชม Studio CNBC ,Studio JKN หอง
พากยเสียง (Dubbing Room),Central 
Apparatus Room (CAR)ณ บริษัท เจ
เคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อ
วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา
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ชวงตนเดือนมิถุนายน คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย (ก.ล.ต.) คนใหม ไดมกีารกลาวถึงนโยบายที ่ก.ล.ต.จะเรงดําเนินการ
ในดานตางๆ อาท ิการออกกฎเกณฑ (Preventive regulations) การตดิตามดูแล (Monitoring)
การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และมาตรการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อเสริม
ประสทิธิภาพใหงานกาํกบัดแูลตลาดทุนบรรลเุปาหมายไดดยีิง่ขึ้น เชน สงเสริมดานการใชสทิธิ
ผูลงทุนใหเขมแข็งข้ึน โดยใหความรูเก่ียวกับสิทธิของผูลงทุนผานการดําเนินกิจกรรมและส่ือ
ตาง ๆ แกไข กฎหมายใหผูถือหุนมีสิทธิหรือมีสวนในการฟองรองมากขึ้น โดยจะผลักดันการใช
กฎหมายรวมฟองหรือ Class Action ที่จะเปนเครื่องมือที่ผูลงทุนจะเรียกรองคาเสียหายได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการเขาไปสนับสนุนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ในการทําหนาที่
คุมครองนักลงทุน โดยเฉพาะการดําเนินการโดยใชพระราชบัญญัติการดําเนินคดีแบบกลุม 
(Class Action) 

ดังน้ันในแงของสมาคมฯเอง ก็คงจะตองมกีารใหความสําคัญกับเรือ่ง Class Action ทีเ่ก่ียวกับ
ตลาดทุนไทยดวยเชนกัน เพราะที่จริงก็ไมใชกฎหมายใหมเสียทีเดียว ในตางประเทศอยาง
สหรัฐอเมริกา หรือในยุโรป บางประเทศมีการบังคับใชมานานแลว ขณะที่ในไทยอาจจะถือเปน
เรือ่งใหมทีต่องศึกษาทาํความเขาใจ เพราะไดมีการแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา
ความแพง (ฉบบัที ่26) พ.ศ.2558 เมือ่วันที ่8 เมษายน 2558 ซึง่มผีลใชบงัคับหลังจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาไปแลวตั้งแตเดือนธันวาคม 2558

การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) คือการดําเนินคดีซึง่เกิดจากบคุคลทีไ่ดรบัความเสียหาย
ในเรือ่งเดียวกัน แตความเสียหายน้ันอาจจะมากหรอืนอยแตกตางกัน มารวมกลุมกันเพือ่ฟองรอง
ความเสียหายตอศาล โดยมีทนายเปนผูรวบรวมขอมูลเพื่อวาความใหทุกคนในกลุม โจทกจะเปน
ผูดําเนินการแทน ผูเสียหายคนอื่นๆ ไมตองเขามาเปนคูความในคดีและไมตองมอบอํานาจให
โจทกดําเนินคดีแทน ศาลจะจัดใหโจทกเหลาน้ันแตงต้ังโจทกคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผู
แทนในการดําเนินคดีก็ได

ทัง้น้ี กฎหมายระบวุา การดําเนินคดีแบบกลุม ตองเปนกรณทีีม่สีมาชกิกลุมจํานวนมากทีไ่ดรบั
ความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก (1) คดีละเมิด (2) คดีผิดสัญญา และ (3) คดีเรียกรองสิทธิ
ตามกฎหมายตางๆ เชน กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม การคุมครองผูบรโิภค แรงงาน หลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพย การแขงขันทางการคา (ม.222/8)

ขอดีของ Class Action คือ ผูลงทุนไมตองฟองคดีดวยตนเอง ประหยัดเวลาและคาใชจาย
เพราะทุกคนที่อยูในกลุมมีสิทธิเรียกรองมีสิทธิไดรับการชดเชย ขณะที่หากผลักดันจนไดรับการ
ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ก็นาจะชวยปองปรามใหผูที่คิดจะกระทําผิดตองไตรตรองใหหนักวาคุม
หรือไมที่จะกระทําความผิด ขณะเดียวกันกระบวนการคุมครองสิทธิของผูลงทุนก็จะเขมแข็ง
มากขึ้น

ดังน้ัน กรณทีีเ่หน็วาไดรบัผลกระทบโดยตรง ไมวามากหรอืนอย ตอไปน้ีไมควรน่ิงเฉย หากสามัคคี
กันรวมมือกันปกปองสิทธิของตนเอง ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะอยางนอยกระบวนการนี้
จะทําใหใครก็ตามที่คิดจะเอาเปรียบผูลงทุนจะตองยับย้ังชั่งใจใหมากขึ้น แตส่ิงที่ควรระวังก็คือ 
ไมใชวาเอะอะก็จะฟองอยางเดียว ควรศึกษาใหดีกอนวาเราเสียผลประโยชนจริงหรือไม 

Last article

Class Action กับตลาดทุนไทย
โดย : เกงกลา รักเผาพันธุ
  นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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