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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด

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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กรณทีีต่ลาดหลักทรพัย์ฯ ประกาศเพกิถอนหุน้สามัญของบรษิทั เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ 
จ�ากัด (มหาชน) (EARTH) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ด้วยเหตุที่บริษัทไม่
สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการไม่น�าส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดย
ให้มีผลในวันที่ 20 กันยายน 2562 

ถือเป็นประเด็นทีผู้่ลงทนุ และผูถื้อหุน้ให้ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากหุน้ EARTH 
เป็นหุน้ทีมี่ผูล้งทนุรายบคุคลเข้าไปลงทนุกันเป็นจ�านวนมาก รวมทัง้ต้องยอมรบัว่าทีผ่่าน
มาหุ้น EARTH จัดอยู่ในประเภทหุ้นเก็งก�าไรที่ได้รับความสนใจสูงอีกด้วย

การประกาศเพิกถอนหุ้น EARTH ท�าให้ทาง บมจ. เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ มีการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งก็มีผู้ถือ
หุ้น EARTH ไปร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก

ประเด็นหลักๆในการประชมุ ประการแรกก็คือ ทางอดีตผูบ้รหิาร EARTH พยายาม 
ทีจ่ะชีแ้จงและให้ข้อมูลว่า บรษัิทไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากสถาบนัการเงินทีใ่ช้บรกิาร
อยู่ ซึ่งก็คือธนาคารกรุงไทย โดยพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งกันของผู้บริหารธนาคาร  
พร้อมกับยืนยันว่าเหมืองถ่านหินมีจริง และมีมูลค่าสูง ไม่ใช่มีค่าเป็น 0 บาทอย่างที่ถูก
ประเมิน รวมทั้งมีการชี้แจงประเด็นเรื่องหนี้ของบริษัท พร้อมกับยืนยันว่าจะพยายาม
แก้ปัญหาเพื่อที่จะได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งให้ได้

แต่ที่น่าคิดก็คือ กรณีมีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระพิเศษ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและสรรพเอกสารให้แก่ผู้ถือหุน้ท่ีต้องการ
จะฟ้องด�าเนินคดีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุม
โดยเสียงข้างมากก็ลงมติอนุมัติตามที่ขอ

ถือเป็นเรื่องที่น่าคิดไม่น้อยว่า เมื่อได้รับการอนุติจากที่ประชุมเช่นน้ีแล้ว สุดท้าย
ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะด�าเนินการอย่างไร และได้ผลเพียงใด รวมทั้งค่าใช้จ่าย 100 
ล้านบาทที่บริษัทจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวนั้น บริษัทจะได้รับประโยชน์ใดๆ กลับ
มาบ้าง

แต่ส่ิงหน่ึงที่สังเกตเห็นจากการประชุมด้วยความไม่สบายใจนักก็คือ กรณีที่มีผู้ถือ
หุน้ทีถ่อืหุน้อยูจ่�านวนมากพอสมควร ซึง่เข้าใจได้ว่าย่อมมคีวามรูส้กึกบัเรือ่งของบริษทั 
ค่อนข้างสูงตามจ�านวนเงินลงทุนไปด้วย แต่การแสดงออกในลักษณะของการ
พยายามรอนสิทธิของผู้ถือหุน้รายอ่ืนๆ ทีแ่สดงความเหน็ไม่ใช่อย่างทีต้่องการให้เป็น
นั้น ถือเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ถือหุ้นที่ขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ตลอด
จนสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าอะไรสามารถท�าได้ท�าไม่ได้ อะไรเหมาะสมอะไร
ไม่เหมาะสม

กรณีการประชุมผู้ถือหุ้น EARTH จึงเป็นกรณีที่น่าคิดว่าท�าอย่างไร จะให้ผู้ถือหุ้น
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นน้ันเท่าเทียมกันโดยกฎหมาย ไม่ว่า
จะถือหุ้นมากหรือถือหุ้นน้อย การต้ังกติกาใดๆในการประชุมที่มาจากอารมณ์ความ
รู้สึกนั้นหลายสิ่งเป็นสิ่งที่ท�าไม่ได้ รวมทั้งบางกรณีอาจจะเป็นการผิดกฎหมายได้ด้วย

ดังน้ัน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ ควรจะต้องมคีวามเข้าใจในบรบิทของกฎหมายในการประชมุ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้วยก็จะดี จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งตามมาในภายหลัง 
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แง่คิดจาก EGM หุ้น EARTH
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4 e-magazine วารสาร TIA เดือนกันยายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ก.ล.ต. เปิด
โครงการ One-Stop Service ภายใต้กลยุทธ์ของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive 
Inclusive Growth” บูรณาการการท�างาน สร้างแพลตฟอร์ม
ให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจเข้า
ถึงแหล่งระดมทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าว
ว่า ก.ล.ต. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทย โครงการ One-Stop Service เป็นหน่ึงใน 
โครงการที่ ก.ล.ต. ท�างานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
บูรณาการ เป็นผลจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้ค�ามั่นว่าจะ
สานต่อโครงการต่าง ๆ  ทีเ่ป็นข้อตกลงร่วมกันต้ังแต่ช่วงไตรมาส 
1 ให้เกิดสัมฤทธิผ์ลอย่างรวดเรว็ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะระดมทุน ลดความซ�้าซ้อนและ
ภาระในการติดต่อเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ส�าหรบั
โครงการนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดแนวทางการ
ท�างานร่วมกันและจัดตั้งทีมงานในการให้ค�าปรึกษา เพื่อมุ่งหวัง
การพัฒนาบริการให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก ก.ล.ต.
เปิดตัว One-Stop Service
ระดมทุนครบจบในที่เดียว

การพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการท�างาน
ร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creat-
ing Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการขับเคล่ือนการพัฒนาตลาดทุนไทย 
ล่าสุดร่วมเปิดโครงการ One-Stop Service เพื่อให้บริการแก่บริษัท
จดทะเบียน (บจ.) บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษา
ทางการเงิน แบบครบวงจร เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนที่ซ�้าซ้อน 
และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการให้บริการครอบคลุมการให้ค�า
ปรึกษาค�าแนะน�าเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาย
หลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพ บจ. โดย บจ. และบริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถติดต่อมายังตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง (relationship manager) 
ตามแต่ละหมวดธุรกิจ (sector) นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยัง
เปิดให้บริการตอบค�าถามเก่ียวกับการระดมทุนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย

โครงการ One-Stop Service เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 24 กันยายน 2562 ส�าหรับ บจ. บริษัทที่สนใจระดมทุน และ
ที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2009 9888 
นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
บจ. ต่อเนื่องผ่านระบบ SET Link ซึ่งรวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ประกาศ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บจ. เป็นต้น 
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FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่น
3 เดือนข้างหน้าขยับมาทรงตัว

นายไพบลูย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธรุกิจ
ตลาดทนุไทย เปิดเผยดัชนีความเชือ่มัน่นักลงทนุ (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�าเดือนกันยายน 2562 
ว่า ดัชนีความเชือ่ม่ันนักลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้าปรบัตัว
ลดลงจากเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) มาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว 
(Neutral) โดยลดลง 21.70% มาอยู่ที่ระดับ 102.74 โดย 
ผลส�ารวจพบว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อม่ันนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่นัก
ลงทุนคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของ
สหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน

ส�าหรับหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวด
พาณิชย์ (COMM) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 
(ENERG) และหมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) 
มากที่สุด ขณะที่หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) 
หมวดธนาคาร (BANK) และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
(ETRON) ไม่น่าสนใจมากที่สุด

ทัง้น้ี ในช่วงเดือนสิงหาคม ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ ปรบั
ตัวเคล่ือนไหวลดลงค่อนข้างมากจากระดับสูงสุดช่วง 1,700 
จุด ในต้นเดือน เคล่ือนไหวลดลงสลับกับการพกัตัวมาอยู่ที่
ระดับต�า่สุดของเดือนน้ีที ่1,590 จุด ในช่วงกลางเดือน ก่อน
ฟื้นตัวและทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวในระดับ 1,640 
-1,650 จุดในข่วงปลายเดือน

ส�าหรับทิศทางการลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัย
หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด คือ นโยบายทางการ
เงินของธนาคารสหรัฐฯ จากการคาดหวังการลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมอีกในปี 2562 และ 2563 รอง

ลงมาคือ นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ จากการทยอย
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ที่การประกาศตัวเลขการส่ง
ออกดีกว่าที่คาด

นอกจากน้ีนักลงทุนยังกังวลว่าการทวีความรุนแรงของ
สงครามการค้าที่จะเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากที่สุด รองลงมา คือความกังวลเก่ียวกับผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ส�าหรับปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ยังต้องติดตาม ได้แก่ 
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรฐั ธนาคารกลาง 
ของกลุ่มประเทศอียู ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายทางการเงิน 
รวมถึงมาตรการ QE จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
ทศิทางการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรฐัฯ แนวโน้ม 
Brexit ที่มีก�าหนดเส้นตายในวันที่ 31 ต.ค. 62

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน
(กนง.) รอบเดือนกันยายนนี้ อยู่ที่ระดับ 44 ลดลงเล็กน้อย
จากครั้งที่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปล่ียนแปลงไป
จากปัจจุบัน (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาด
ว่าการประชุมกนง. ในเดือนกันยายนน้ี จะคงดอกเบี้ย
นโยบายอยู่ที่ 1.50% ต่อไป โดยมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง อัตราเงินเฟ้อที่ยังต�่ากว่ากรอบ 
เป้าหมาย และ Fund flow จากต่างชาติที่ลดลง เป็นปัจจัย
ก�าหนดที่ส�าคัญ 
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ยุคดิจิทัลต้องปรับตัวอย่างไรให้มีความสุข
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ฉบบัน้ีขอคุยเรือ่งเบาๆ เพือ่คลายเครยีดจากเรือ่งหนักๆ เก่ียว
กับเศรษฐกิจ การบ้านการเมือง แต่ไม่รูว่้าย่ิงคุยจะย่ิงเครยีดหรอื
ไม่ ปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่าประเทศก�าลังเดินหน้าไปสู่ยุคดิจิทลั ดงัที่
กล่าวกันว่าเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังพดูกันเล่นๆ ว่า คนใน
ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในยุค 0.4 หรือไม่ เพราะเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ท�าให้มบีางคนยังตามไม่ทนั ผดิกับบาง
ประเทศทีค่นในประเทศทกุระดับชัน้เชีย่วชาญในเทคโนโลยีสมัย
ใหม่กันแล้ว ดังน้ันท�าให้ผูท้ียั่งตามไม่ทนั อาจมคีวามหวาดระแวง 
ไม่มีความสุขกับการใช้เครื่องมือ หรือแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้น

ยุคดิจิทลัจึงเป็นยุคการท�างานของ E 
(อี) กับ AI (อ้าย) ข้อมูลทุกอย่างจะถูก 
เก็บเป็นข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ (Electron-
ics) การจัดท�าและน�าส่งทางอินเทอร ์
เน็ต (E-filing) การจ่ายเงินก็จ่ายผ่าน
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) 
เอกสารหลักฐานจะเป็นธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) มากขึ้น เช่นการที่สรรพากรจะ
ให้จัดท�าใบก�ากับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) หรือ
ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Receipt) เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันก็มีการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ด้วยโปรแกรม
หรอืเครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีท่นัสมยั สะดวกรวดเรว็ขึน้ โปรแกรมหรอื 
เครื่องมือเหล่าน้ีถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยปัญญาที่ชาญฉลาด ที่
เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อการน�า
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา หรือการใช้เพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจ�าวันที่ทุกอย่างเป็นอีเล็กทรอนิกส์หมด ที่เรียกกันว่า 
Internet Of Things (IOT) หากเรารู้จักใช้เครื่องมือ AI ก็จะ
ท�าให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น�ามาใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้น 
ซึ่งผู้ประดิษฐ์คิดรูปแบบก็คือ มนุษย์ที่เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์
คิดค้นนั่นเอง 

ดังน้ัน AI จะตอบโจทย์ได้หรอืไม่ข้ึนอยู่กับความเชีย่วชาญ 
ช�านาญของผู้ประดิษฐ์แต่ละท่านนั่นเอง มองในแง่ดี อย่าง
น้อยก็ท�าให้ชีวิตสะดวก สบาย มีความสุขมากข้ึนได้ไม่มาก
ก็น้อย

ตัวอย่างที่ท�าให้เครียดเก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็น
ได้ชัดคือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกรรมพิเศษ ที่ธนาคารต้อง
รายงานให้สรรพากร ส�าหรับรายการการรับโอน หรือฝากเข้า
บญัชธีนาคารทีจ่�านวนรายการเกินส่ีร้อยครัง้ต่อปี และจ�านวนเงิน 

เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี หรือจ�านวนรายการเกินสามพันครั้ง
ต่อปี ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนเงินเท่าใดก็ตาม รายการเหล่านี้จะถูก
ส่งเข้าถังข้อมูลสรรพากร ถามว่าแล้วสรรพากรจะน�าไปใช้ท�า
อะไร ก็คงไม่พ้นจากการที่จะใช้ AI วิเคราะห์ ประเมินเพื่อการ
จัดเก็บภาษี แม้สรรพากรจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์นั้น
ก็ตาม แต่ประชาชนเริม่มีความรูสึ้กหวาดหว่ัน ไม่มีความสุข ไม่รู้
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากบัญชีของตนถูกรายงานไป 

ถ้าเป็นนิติบุคคลยังมีการจดบันทึก จัดท�าบัญชี แต่หาก
เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยจดบันทึกเลยก็ต้องปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ด้วยการใช้ปัญญามนุษย์
แบบง่าย ๆ จัดการกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให ้
ชีวิตมีความสุขมากขึ้น น่ันคือ การจด
บันทึกเพื่อสรุปข้อมูลที่เข้าบัญชี ว่ามา
จากแหล่งใดบ้าง เป็น่ข้อมูลทีเ่ป็นรายได้ 
ทีต้่องเสียภาษี หรอืไม่ต้องเสียภาษี หรอื
รับโอนจากบัญชีตนเอง หรือรับโอนมา
จากการกู้ยืมเงินเป็นต้น 

เมื่อถึงเวลาที่ใครก็ตาม โดยเฉพาะสรรพากร ถามถึงที่ไป
ทีม่าของเงนิทีร่บัโอนรบัฝากเข้าบญัชก็ีสามารถชีแ้จงได้ ไม่มี
ปัญหา หรือถ้าใครสามารถน�า AI มาช่วยก็จะได้ประโยชน ์
มากขึ้น ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

ในองค์กรธุรกิจเองก็ต้องปรับเปล่ียนไปตามยุดสมัยเช่นกัน  
ตั้งแต่การจัดท�ากลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ ต้องให้รองรับการเป็น
ยุคดิจิทัล ความคิดของบุคลากร กระบวนการท�างาน ต้องมี
การปรับปรุงทั้งในด้านการวัดผลการท�างาน การรายงานให้
สอดคล้องกับการที่เป็นยุคดิจิทัล การท�างานจะต้องเป็นการ 
บูรณาการให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ต้องให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Governance) มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม (Risk Management and Control) มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) 
มีจริยธรรมจรรยาบรรณ (Ethics) เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กรอย่างย่ังยืน ทั้งน้ีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทและความส�าคัญมากขึ้นอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

สรปุได้ว่าทกุองค์กร ทกุคนต้องปรบัตวัให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลให้
ได้ไม่ว่าการเปล่ียนแปลงน้ันจะต้องใช้เงินทุนมากน้อยเพียง
ใด ต้องปรบัปรงุองค์กรขนาดไหนก็ตาม ทัง้น้ีเพือ่ให้สามารถ
ก้าวข้ามเข้าสู่ยุดดิจิทัลได้อย่างอยู่รอดปลอดภยั และมีความ
สุขกันถ้วนหน้า 

    2 ตุลาคม 2562
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ขยายเวลาภาษีมูลค่าเพิ่ม
เก็บร้อยละ7ต่อไปอีก1ปี
ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีเม่ือวันที ่10 ก.ย.2562 มีมติเหน็ชอบ

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการลดอัตราภาษมูีลค่าเพิม่ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... (มาตรการ
ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการ
คลังเสนอ โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 
7 (รวมภาษีท้องถิ่น) ส�าหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือ
การน�าเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ี 
ส�าหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้าง
ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ท�าให้
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวว่า ก่อนหน้าน้ียอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปรับลดลง 
สาเหตุส�าคัญมาจาก 2 ส่วน คือ มูลค่าการน�าเข้าที่ลดลงจาก 
เงินบาทแขง็ค่า และอกีส่วนมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจใน 
ประเทศ แต่จากทีไ่ด้รบัรายงานล่าสุดของกรมสรรพากร พบว่า
สิ้นเดือนสิงหาคม รายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 ซึ่งเป็นสัญญาณที่เห็น

ว่าการบริโภคในประเทศเริ่มกลับมาแล้ว
นายเอกนิต ินิตทัิณฑ์ประภาศ อธบิดีกรมสรรพากร กล่าวว่า 

กรมสรรพากรร่วมกับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) 
จัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮ
กกาแทก) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level 
Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. 
Real impact.” เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยรวมพลคน
ดิจิทัล Senior-Level ของสตาร์ทอัพชั้นน�ามาเข้าร่วมระดม
สมองน�าเทคโนโลยีดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาบริการ
ภาครัฐทางภาษี เพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษี จึงเชิญสตาร์ท
อัพรุ่นใหญ่สายฟินเทค ท�าโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” 

“เมื่อศึกษาคิดค้นผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาเดิมได้แล้ว คาดว่า
จะท�าให้ประชาชน ผู้ค้ารายย่อย นิติบุคคลได้รับความสะดวก 
มากขึน้ เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว ร้านค้า เสียภาษีสะดวกขึน้ เม่ือซือ้สินค้า 
รบัเงินผ่านเอกชนอยู่ในระบบสแกนบลิรายรบัรายจ่ายจะง่ายขึน้ 
สะดวกขึ้น ไม่ยุ่งยากต่อการท�าบัญชี เมื่อขั้นตอนทุกอย่างง่าย 
สะดวกจะท�าให้ทกุคนพร้อมจ่ายภาษี ไม่ต้องกลัวตรวจสอบย้อน
หลัง สรรพากรจึงไม่ต้องท�าหน้าที่ไล่ล่าเที่ยวหาเก็บภาษี แต่จะ
ปรับไปเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค�าแนะน�า เมื่อใช้เทคโนโลยีมาช่วย
อ�านวยความสะดวก” อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว 
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในงานสัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทย เราก�าหนดได้” จัด
โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ว่า บีโอไอเตรียมเสนอ
แนวทางพัฒนาบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจลงทุน รองรับ
ความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ โดยเฉพาะการลงทุนในเขตอีอีซี ในการประชุม ครม.
เศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาต่างชาติทยอยเข้ามาหารือ เพื่อขยายการ
ลงทุนในประเทศ เพราะต่างชาติมองว่าไทยเป็นศูนย์การลงทุน
ในอาเซียน อาทิ โตโยต้า หัวเหว่ย Google เกาหลี ตุรกี และอีก
หลายประเทศ ไทยจึงต้องเร่งพัฒนาบุคคลากรรองรับและการ
จัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ จึงมอบหมายให้บีโอไอ สศช. 
กระทรวงดีอี ร่วมกับผลักดัน ในการส่งเสริมการลงทุน 

นายสมคิด ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยมีข้อจ�ากัด หากเศรษฐกิจ
ไทยเปราะบาง ขาดความมั่นใจ ไม่ยอมใช้จ่าย ไม่ลงทุน ย่อมส่ง
ผลกระทบอย่างแน่นอน หากไม่ปฏิรูปจะน�าเงินจากไหน ยอมรับ
ว่าคนไทยเสียภาษีบุคคลธรรมดาเพียง 4 ล้านคน จึงควรขยาย
ฐานให้เหมาะสม และการเมอืงไทยต้องเข้มแขง็ แม้ว่าเป็นรฐับาล
ผสมและเสียงปริ่มน�้า แต่ยังมั่นใจเพราะ ผู้น�าพรรคต่างรู้จักกัน
ร่วมขับเคล่ือนนโยบาย แต่หากคิดห่วงเพียงว่า จะเลือกต้ังใน
เร็วๆน้ี เพื่อหวังแต่การหาเสียง เศรษฐกิจมีปัญหาแน่นอน จึง
ขอให้พรรคร่วมได้ร่วมกันผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
อีกทั้งมองว่า แนวโน้มข้างหน้าเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ ต้องการให้
รู้จักหน้าที่การเข้ามาท�าการเมือง เพื่อพัฒนาการเมืองแบบใหม่ๆ 
คนรุ่นเก่าต้องกลับบ้าน เพื่อให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้ 

นอกจากน้ี เศรษฐกิจยุคดิจิตอลเปล่ียนแปลงอย่างมาก สังคม
หันมาพึ่งพาการค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น รัฐบาลจึงต้องการ
ผลักดันอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน รองรับชุมชนส่ือสารทางออนไลน์

ในทุกด้าน รวมทั้งการเชื่อมระบบรับ จ่ายเงิน เพื่อดึงทุกด้านเข้า
สู่ระบบ นอกจากนี้ยังต้องการสร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุน มา
ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ภายใน 5 ปี ระบบ AI ระบบ 5G 
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมเตรียมรับมือ เพราะเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ก้าวล�้าหน้ามากควรดึงมาใช้ในการปรับแผนธุรกิจ จากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท่ามกลางความท้ายทายส่ิงใหม่ๆ จาก
ปัจจัยภายนอกประเทศ จึงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศให้
มากขึ้น ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพราะมีความส�าคัญ 
เน่ืองจากไทยพึ่งพาการส่งออกสูงร้อยละ 70 ไทยมุ่งลงทุนเพื่อ
การส่งออก หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงมีความเส่ียง เพราะ
สัดส่วนที่เหลือร้อยละ 30 เป็นภาคเกษตรที่มีอ�านาจซื้อน้อย 

“ยังมองว่าจีดีพีไตรมาส 4 จะฟื้นตัวขึ้นมาได้จากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐบาลจึงต้องการส่งเสริมสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ สร้างคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ จึงต้องการใช้ ธ.ก.ส. เป็น
หัวขบวนในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ฐานรากเข้มแข็ง”

นายกอบศักด์ิ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการในคณะ
กรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า นักลงทุนหลาย
ประเทศ ทั้ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สหรัฐฯ และอีกหลาย
ประเทศ ต้องการย้ายฐานการผลิตมายังไทย แต่ยังไม่มั่นใจเรื่อง 
แรงจูงใจการลงทุน หลายประเทศต้องเปล่ียนไปย้ายไปลงทุน
ในประเทศคู่แข่งเวียดนาม โดยเมื่อรัฐบาลผลักดัน แพ็กเกจ 
Thailand Plus 7 ด้าน จะท�าให้การตัดสินใจเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเร็วขึ้น ไทยจึงต้องใช้โอกาสน้ีดึงนักลงทุนต่างชาติ
เข้ามายังไทย ซึง่มาตรการดังกล่าวเตรยีมน�าเสนอทีป่ระชมุ ครม.
ในวันอังคารหน้า 

ทัง้น้ี ทีป่ระชมุคณะกรรมการรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกิจ ได้เหน็ชอบ 
แพก็เกจเร่งรดัการลงทนุและรองรบัการย้ายฐานการผลิต จากผล 

ไฟเขียว ‘Thailand Plus’ มาตรการกระตุ้นการลงทุน
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กระทบของสงครามการค้าหรือ Thailand Plus Package 7 ด้าน 
ดังน้ี 1.การให้สิทธิประโยชน์เร่งรัดการลงทุน จากเดิมได้รับยกเว้น
ภาษีนิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เป็นเวลา 3 ปี เพิ่มใหม่เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 
50 เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติม โดยก�าหนดต้องเงินลงทุนจริงอย่างน้อย 
1,000ล้านบาท ภายในปี 2564 ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมภายในปี 
2563 2. เห็นชอบตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการ
ลงทุนในลักษณะ One Stop Service โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน เพือ่ตัดสินใจ และอ�านวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคแก่นักลงทุนรวมในจุดเดียว ไม่ต้องเดินทางไปหารือกับ
หลายหน่วยงานแล้วไม่ได้รับค�าตอบชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่น
เม่ือได้หารือกับนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อตอบสนองนักลงทุนที่
ต้องการย้ายฐานการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

3. ด้านพฒันาบคุลากร ก�าหนดมาตรการด้านการคลัง เพือ่สนับสนุน 
การฝึกอบรมแรงงาน เมือ่ผูป้ระกอบการน�าเงินลงทนุ หรอืมีค่าใช้จ่าย 
อบรมแรงงานด้าน Advance Technology สามารถไปหักลดหย่อน
ภาษีได้มากกว่า 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง ระหว่างปี 2562-2563  
รวมทัง้ การออกมาตรการสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการจ้างงานบคุลากร
ทักษะสูงในสาขาวิทยาศาตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง 

นอกจากนี้ บีโอไอยังร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เสนอแนวทาง การน�าเงินกองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันมาใช้สนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการ
ศึกษาศักยภาพสูง เพือ่ให้สถาบนัการศึกษา บรษัิทต่างชาติหรอืเอกชน
จัดคอร์สการอบรมระยะสั้น เช่น Google หัวเหว่ย พร้อมเข้ามาตั้ง 
Academy เพื่ออบรมแรงงานทักษะสูง 

4. ด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Busi-
ness) มอบหมายให้กระทรวง พาณชิย์เร่งปรบัปรงุบญัชแีนบท้ายตาม 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัดต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เพือ่ให้บโีอไอและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเชือ่มโยงข้อมูล อ�านวยความ
สะดวกแก่นักลงทุน เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรม 
โรงานอตุสาหกรรมและกรมทีดิ่น การปรบัปรงุกฎระเบยีบเรือ่ง
วีซ่า และใบอนุญาตท�างาน เพือ่อ�านวยควมสะดวกแก่นักลงทนุ 
และผู้มีความเซี่ยวชาญสูง เพื่อให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
สะดวกขึ้น 

5. มอบหมายให้การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดหา
และพฒันาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัการลงทนุของนักลงทนุ
ต่างชาติ เพราะแต่ละประเทศต้องการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกัน เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น 6. ครม. ขอให้กระทรวง
พาณิชย์ สรุปผลการศึกษา และฟื้นการเจรจาความตกลงการ
ค้าเสรีไทย-อียู และการเข้าร่วมความตกลหุ้น ทางเศรษฐกิจ

เอเซียแปซิฟิก (CPTPP) ภายในปี 2562 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับ
นักลงทนุต่างชาติว่าไทยประสงค์เจรจาทัง้สองเวทอีย่างแน่นอน และ
ให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดูผลเอกชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วย 7. ให้กระทรวงการ
คลัง ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้นักลงทุนน�าค่าใช้จ่ายส�าหรับ
การลงทุนด้านระบบอัตโนมัติได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.5 เท่า ระหว่างปี 
2562-2563 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า มาตรการชักจูงการลงทุนของบีโอไอ ได้
เตรียมร่วมกับหลายหน่วยงาน เดินทางออกไปโรดโชว์กับนักลงทุน
ต่างชาติ เพื่อตลาดเชิงรุก เน้นกลุ่มในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ 
ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี เป็นต้น เพราะไทยมีนโยบาย
พฒันาเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบาย New Southern Policy ของ
เกาหลีใต้ และนโยบาย Belt and Road Initiative Thailand (BRI) 
ของจีน ยุทธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิกของญีปุ่น่ และสหรฐัอเมรกิา และ
นโยบายมุ่งตะวันออก (Look East policy) ของอนิเดีย เน่ืองจากไทย
มีจุดเด่น เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม ACMECS หรือ CMVT 
การออกมาตรการ Thailand Plus ครั้งน้ี จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญ
ในการดึงการลงทุนในช่วงที่นักลงทุนต้องการย้ายฐานการผลิต การ
ลงทุนจากต่างประเทศ ขณะนี้ไทยจัดเป็นอันดับ 4 รองจากสิงคโปร์ 
อนิโดนีเซยี และเวียดนาม โดยไทยมเีงินลงทนุโดยตรง (FDI) 10,493 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อกีทัง้ ทีป่ระชมุ ครม.เศรษฐกิจ ยังเหน็ชอบแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนบริหารงานเศรษฐกิจ โดยมี นายกอบศักด์ิ เป็นประธาน 
กรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากคลัง ธปท. สศช. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อติดตามผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม และรายงานภาพรวมทางเศรษฐกิจให้ ครม.เศรษฐกิจ 
รับทราบทุกสัปดาห์ 
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กรณี บริษัท บิทคอยน์ จ�ากัด ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2562 เวลา 06.06 น. ว่า บริษัท บิทคอยน์ จ�ากัด ได้ตัดสินใจยุติ
บทบาทการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ 
การให้บริการด้านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset  
Wallet) เน่ืองจากบรษัิทฯ ได้เล็งเหน็ถึงโอกาสในการพฒันาธรุกิจใน 
ทางอื่น ๆ แทนการประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
ดังน้ัน ภายหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 
ลูกค้าจะไม่สามารถท�าการซื้อขาย, แลกเปล่ียน 
(เทรดดิ้ง) ผ่านเว็บไซต์ BX.in.th ได้อีกต่อไป แต่
ลูกค้ายังคงท�าค�าสั่งถอนได้ตามปกติ 

ปรากฏว่า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
ให้ความส�าคัญกับการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงได้ต้ัง 
“ศนูย์แนะน�าช่วยเหลือผู้ลงทนุเฉพาะกิจ” เพือ่
ช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการถอน การ
รับโอนคืน หรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว 
โดยสามารถติดต่อได้ที่ Help Center ของ ก.ล.ต.ได้ที่ 1207 กด 
7 หรืออีเมล info@sec.or.th 

ซึ่งจากการติดตามของ ก.ล.ต. พบว่า มีเฟซบุ๊กปลอมรายหนึ่ง
มีปรากฏข้อความหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าเป็นช่องทางของบริษัท 
บิทคอยน์ จ�ากัด ในการรับโอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึง 

ขอให้ผู้ลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัท บิทคอยน์ จ�ากัด ใช้ความ
ระมัดระวัง กรณีอาจมีเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก ที่ฉวยโอกาสนี้มาแอบ
อ้างให้โอนเงิน หรอืสินทรพัย์ดิจิทลั เพือ่ป้องกันการถูกหลอก โดย 
ก.ล.ต.ขอให้ลูกค้าติดต่อทีเ่ว็บไซต์ข้างต้นของบรษัิท บทิคอยน์ จ�ากัด 
เท่าน้ัน ทั้งน้ี ก.ล.ต.ได้ประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) กองบังคับการปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) และกอง
บงัคับการปราบปรามการกระท�าความผดิเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพือ่พจิารณา
ด�าเนินการกับผู้แอบอ้างดังกล่าวแล้ว 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า จากการ
ติดตามพบว่าลูกค้ายังคงท�าค�าส่ังถอนสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ BX.in.th ได้ตามปกติ 
อาจจะติดขัดบ้าง เน่ืองจากมีลูกค้าใช้บริการ

จ�านวนมาก หลังจากบริษัท บิทคอยน์ จ�ากัด (BX) ยุติการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการให้บริการด้านกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Asset Wallet) โดยภายหลังจากวันที่ 
30 กันยายน 2562 ลูกค้าจะไม่สามารถท�าการเทรดดิ้งได้ โดยมี
ลูกค้าสอบถามศูนย์แนะน�าช่วยเหลือผู้ลงทุนเฉพาะกิจประมาณ 

การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
ส�าคัญต้องรู้จริงและรู้ทัน
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235 รายส่วนใหญ่สอบถามเรือ่งวิธกีารโอนเหรยีญ/โอนเงิน/เปล่ียน
ศูนย์ซื้อขายฯ 

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า ก.ล.ต.ได้ก�าชับให้บริษัท BX ท�าการคืน
ทรัพย์สินให้ลูกค้าทั้งหมด หรือดูแลจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่
เหลืออยู่อย่างเรียบร้อย บริษัทจึงจะสามารถคืนใบอนุญาตได้ ดัง
น้ัน ขอให้ลูกค้าติดต่อบริษัทท�าการเปิดค�าส่ังถอนสินทรัพย์ดิจิทัล
และเงินออกจากบัญชีที่มีอยู่ให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 หรือกรณีมีทรัพย์สินค้าง BX ต้องวางทรัพย์กับกรมบังคับ
คดี หรือมีวิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าเรียบร้อย จึงสามารถ
ยื่นค�าขอเข้าสู่กระบวนการขอเลิกประกอบธุรกิจฯ ได้

ทัง้น้ี ก.ล.ต.ขอให้นักลงทนุศึกษาการลงทนุอย่างรอบคอบ เพราะ
การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง โดยต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน
รองรับด้วย

ส�าหรับลูกค้าของ BX จะต้องรับโอนทรัพย์สินมาที่กระเป๋า
อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ex-
change) รายอื่น หรือส่ังขาย หรือหากลูกค้ามีเงินสดก็สามารถ
โอนออกไปยังบัญชีของตนเองได้ ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าจะยังท�าธุรกิจ
จนถึงส้ินเดือนกันยายน หลังจากน้ันจะยังเปิดให้ลูกค้าท�าค�าส่ังถอน
ทรัพย์สินได้ตามปกติ ซึ่ง ก.ล.ต.ได้ก�าชับให้บริษัทดูแลทรัพย์สิน
ของลูกค้าและด�าเนินการตามความประสงค์ของลูกค้าในการขอรบั
คืนทรัพย์สิน หรือโอนทรัพย์สินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
รายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการให้แก่ ก.ล.ต.ทราบเป็น
ระยะ 

กรณีที่ลูกค้าประสงค์ขอโอนย้ายทรัพย์สินดิจิทัลไปซื้อขายใน
ศูนย์ซื้อขายฯ อื่นในต่างประเทศ เมื่อได้รับเงิน (fiat money) แล้ว 
จะสามารถน�าเงินกลับประเทศได้หรือไม่ สามารถท�าได้โดยผ่าน 
PayPal USD หรือสามารถโอนกลับเข้ามาที่บัญชี Foreign Cur-
rency Deposit (FCD) ที่เปิดที่ธนาคารพาณิชย์ไทยได้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ก.ล.ต.ขอเตือนว่าผูล้งทนุควรใช้ความระมัดระวัง เน่ืองจากอาจมี
ผูฉ้วยโอกาสน้ีหลอกลวงให้ผูล้งทนุหลงเชือ่ว่าเป็นช่องทางของ BX 
ในการรับโอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
และติดต่อที่เว็บไซต์ข้างต้นของ BX.in.th โดยตรงเท่านั้น

และเมือ่บรษัิทได้ท�าการคืนทรพัย์สินให้ลูกค้าทัง้หมด หรอืบรษัิท
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีวิธีการดูแลหรือจัดการทรัพย์สินของลูกค้าที่
เหลืออยู่อย่างเรียบร้อย บริษัทจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการคืน
ใบอนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้

ส่วนขั้นตอนการคืนใบอนุญาต BX นับจากวันประกาศจะเลิก
ประกอบธรุกิจเป็นศูนย์ซือ้ขายสินทรพัย์ดิจิทลัน้ัน การคืนทรพัย์สิน
ลูกค้าหมด หรือกรณีมีทรัพย์สินค้าง BX ต้องวางทรัพย์กับกรม
บังคับคดี หรือมีวิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าเรียบร้อย จึง
สามารถยื่นค�าขอเข้าสู่กระบวนการขอเลิกประกอบธุรกิจฯ ได้

โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการคืนใบอนุญาต ก.ล.ต. ยังมีอ�านาจ
ในการก�ากับดูแลและส่ังการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

ส�าหรบัปัจจุบนั มีผูป้ระกอบธรุกิจดิจิทลัทีไ่ด้รบัอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ exchange แล้ว 3 ราย (รวมบริษัทที่จะเลิก) ส่วนผลกระทบ
ทีค่าดว่าจะมต่ีออตุสาหกรรมสินทรพัย์ดิจิทลั ก.ล.ต.มองว่ากรณ ีBX 
เป็นเรือ่งเฉพาะบรษัิท ซึง่บรษัิทยังไม่ได้ปิดการให้บรกิารทนัท ีดังน้ัน 
จึงต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลกระทบ อย่างไรก็ดี ก.ล.ต.จะ
วิเคราะห์เรือ่งน้ีเปรยีบเทยีบกับพฒันาการของตลาดในต่างประเทศ 

ก.ล.ต. ยืนยันว่า มีนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
เป็น digital infrastructure ของตลาดทุนไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
รวมทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ลงทุน และประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ
ด้วยต้นทุนที่ลดลง

ขณะที่ น.ส.วชิรา อารมย์ด ีผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการโฆษณา
ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ชักชวนให้ประชาชนลงทุนซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ หรือ Trade ค่าเงิน (FOREX หรือ FX หรือ 
Foreign Exchange) โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงนั้น ธปท. ขอ
เตือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนดังกล่าว

ทีผ่่านมา การชกัชวนให้ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศตามทีโ่ฆษณา
แอบอ้าง มักเป็นการหลอกลวงว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ข้อเท็จ
จริงมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งไม่มีการท�าธุรกรรมเงินตราต่าง
ประเทศจริง อีกทั้งการท�าธุรกรรมในลกัษณะดงักล่าว มีความเสีย่ง
และยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ทัง้น้ี ธปท. ได้ชีแ้จงเพิม่เติมว่า 1. ตามกฎหมายควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงิน การท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ต้อง
ท�ากับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่าน้ัน 
เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. 
(www.bot.or.th)

2. ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคล หรือนิติบุคคล
ทีไ่ม่ใช่ธนาคารและบรษัิทหลักทรพัย์ ในการซือ้ขายหรอืแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศทางอนิเทอร์เน็ต หากผูใ้ดให้บรกิารดังกล่าวใน
ประเทศไทย จะมีความผดิตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน

3. ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศ เพื่อช�าระธุรกรรม
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การ
ฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

4. บุคคลที่แนะน�าหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน 
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นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโสด้านการกล่ันและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) (TOP) และประธานกลุ่มโรงกล่ันน�้ามัน สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า กลุ่มโรงกล่ัน 
น�้ามันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลที่จะผลักดันให้น�้ามันดีเซลที่มี
ส่วนผสมของไบโอดีเซล (บี 100) ในสัดส่วน ร้อยละ10 หรือ
บี 10 เป็นน�้ามันดีเซลมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ทดแทนบี 7 เพราะจะช่วยผลักดันราคาน�้ามันปาล์มให้สูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับจะท�าให้ปริมาณเนื้อน�้ามันที่ใช้ลดลง
ประมาณร้อยละ 3-5 ด้วยเช่นกัน หากความต้องการใช้น�้ามัน
ในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้น ก็เชื่อว่ากลุ่มโรงกล่ันน่าจะสามารถ
ปรับตัวด้วยการส่งออก ซึ่งแต่ละโรงกล่ันก็มีฐานการส่งออก
น�้ามันอยู่บ้างแล้ว

ทั้งนี้ สิ่งที่เอกชนต้องการเห็น คือ ภาครัฐควรก�าหนดสเปก
ของบ ี100 ให้มคีวามชดัเจน เพือ่ให้เหมาะสมในการน�ามาผสม
เป็นบ ี10 และควรจะต้องให้เป็นทีย่อมรบัของค่ายรถยนต์ยุโรป
ด้วย เนื่องจากการใช้บี 10 ในปัจจุบันมีเพียงค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น
ที่ให้การยอมรับ

ส�าหรับความคืบหน้าการประกาศใช้มาตรฐานน�้ามันยูโร 5 
และการใช้มาตรฐานเครื่องยนต์ยูโร 5 และยูโร 6 เบื้องต้น
คาดว่าได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่ง
ชาติแล้ว และเตรียมน�าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนจะ
ประกาศออกมาพร้อมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับ
ตัวรองรับได้ทัน โดยคาดว่ามาตรฐานน�้ามันยูโร 5 จะมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 ส่วนมาตรฐานไอเสียที่ออก

จากเครื่องยนต์ยูโร 5 และยูโร 6 น่าจะบังคับใช้ปี 2564 และ
ปี 2565 ตามล�าดับ 

“โดยทุกโรงกล่ันน�้ามันอื่น ๆ ก็ต้องลงทุนเพิ่มเติม เพื่อ
ปรบัปรงุรองรบัยูโร 5 ซึง่ในส่วนของโรงกล่ันน�า้มันไทยออยล์ที่
อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ซึง่เป็นการ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพโรงกล่ันและเพิม่ก�าลังการกล่ันน�า้มันเป็น 
400,000 บาร์เรล/วัน จาก 275,000 บาร์เรล/วันในปัจจุบัน
นั้น จะสามารถรองรับน�้ามันมาตรฐานยูโร 5 ได้ โดยโครงการ 
ดังกล่าวจะเสร็จปี 2566”

ส่วนค่าการกลั่น (GRM) ในช่วงไตรมาส 3/2562 คาดว่าจ
จะปรับตัวดีกว่าไตรมาส 2/2562 ที่อยู่ที่ประมาณ 3 เหรียญ
สหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลท่อง
เที่ยว ประกอบกับกรณีข้อพิพาททั้งกรณีอิหร่าน เวเนซุเอลา 
หรอืปัญหาภูมิรฐัศาสตร์ (geopolitics) แม้จะมีปัจจัยฉุดรัง้จาก
สงครามการค้าก็ตาม ส่วนผลบวกจากเกณฑ์ใหม่ขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ที่ก�าหนดให้เรือเดินสมุทร
ต้องใช้น�้ามันเตาที่มีค่าก�ามะถันต�่าไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ในปี 
2563 จากระดับ ร้อยละ 3.5ในปัจจุบันนั้น ยังไม่เห็นชัดเจน
มากนัก แต่เชือ่ว่าน่าจะเหน็ผลชดัเจนมากขึน้ไตรมาส 4/2562 

ส�าหรบัการบงัคับใช้เกณฑ์ใหม่ของ IMO น้ัน ก�าหนดเฉพาะ
ตามน่านน�้าสากล ส่วนการเดินเรือภายในประเทศไทยยังไม่มี
ความชัดเจนว่าจะบังคับใช้ตามเกณฑ์ใหม่ของ IMO หรือไม่ 
หากไทยไม่บังคับใช้การเดินเรือในน่านน�้าไทยก็จะยังใช้น�้ามัน
เตาที่มีค่าก�ามะถันระดับร้อยละ 3.5 เท่าเดิม แต่ในด้านของผู้
ผลิตก็ได้เตรียมตัวรองรับได้ทุกสถานการณ์ 

2563 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางน�้ามัน
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นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกของประเทศเดือน
สิงหาคม 2562 พบว่า การส่งออกกลับมาติดลบรัอยละ 
4 โดยมีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 21,914.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ขณะที่น�าเข้าติดลบถึงร้อยละ 14.62 หรือคิดเป็นมูลค่า 
19,862.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้ไทยยังเกินดุลการค้า
อยู่ที่ 2,052.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากดูตัวเลขส่งออกไทยตลอด 8 เดือน 
(ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกได้ทั้งสิ้น 166,090.6 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ติดลบร้อยละ 2.19 ขณะทีน่�าเข้ามมีลูค่า 158,984.4 
ล้านดอลลาร์ ติดลบร้อยละ 3.61 แต่ยังได้ดุลการค้ารวมอยู่ที่  
6,106 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยยอมรบัว่าสาเหตุส่งออกไทย
ปรับตัวลดลงเดือนสิงหาคมมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ท�าให้หลายตลาดรวมถึงไทย
ส่งออกลดลงค่อนข้าง
พอสมควร 

ทั้งน้ี หลายปัจจัยดัง
กล่าวที่ส่งผลให้ภาพรวม
การส่งออกของไทยกลับ
มาติดลบนอกจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกซบเซา 
ค ว าม กั ง วล เ ก่ี ย ว กั บ 
สงครามการค้าและความ

เผยส่งออกไทยยังไม่ดีขึ้น
พาณิชย์ฝากความหวัง Q4

ไม่ม่ันคงสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ความผันผวน
ราคาน�้ามันตลาดโลก ประกอบกับภาพรวมของอัตราแลก
เปล่ียนเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้ค่าเงินบาทไทยแข็งค่าจนราคา
สินค้าเกษตรส�าคัญบางชนิดถูกกระทบ เช่น ข้าวไทย หลาย
ประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม
และเมียนมาแทน จากคาดการณ์ไว้ว่าจะส่งออกข้าวไทย 
ไม่ถึง 10 ล้านตันแน่นอน ดังน้ัน จะหารอืกับผูบ้รหิารกระทรวง
พาณิชย์เร่งปรับเปล่ียนวิธีการท�าตลาดข้าวไทยและเตรียมน�า
คณะเยือนประเทศคู่ค้า เพื่อเร่งเชิญชวนหันกลับมาซื้อข้าว
ไทยเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังมองว่าไตรมาสสุดท้าย
ของปีนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด แต่
คาดหวังการส่งออกเฉล่ียรายเดือนน่าจะอยู่ที่ 21,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลให้ยอดการส่งออกโดยรวมทั้งปีไม่
ติดลบ แต่จะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0 

“เดิมคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 หรอืจะต้องผลักดัน 
ส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนถึง 23,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น คง

ท�าได้ยากจากหลายปัจจัยที่
ยังไม่ค่อยดีนัก แต่เชื่อว่าจาก 
แนวทางที่ร่วมมือกันทั้งภาค
รัฐและเอกชนจะท�าให้การ
ส่งออกของไทย แม้จะไม่
เป็นบวกมากนัก แต่สามารถ
รกัษาฐานการส่งออกได้สูงอยู่
ก็ดีแล้ว” นางสาวพิมพ์ชนก 
กล่าว 
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สัมมนาประจ�าปี 2562 
“ดวงเมือง กับ สงครามการค้า” ลักขณาแห่งผู้น�า
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย จัดกิจกรรม สัมมนาประจ�าปี 2562 ให้กับ 

สมาชกิ อาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ และผูส้นใจภายนอก ในหวัข้อ “ดวงเมือง 

กับ สงครามการค้า” ลักขณาแห่งผู้น�าโดย คุณฟองสนาน จามรจันทร์ 
อดีตผู้ส่ือข่าวการเมือง ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เม่ือศุกร์ที่ 20 
กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

สัมมนา Investors rights Guideline:
สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม สัมมนา 

Investors rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2562 ในหัวข้อ “การคุยกันของหุ้นส่วน ผ่านการ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์  
เกษะประกร คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับ สมาชิก ชมรมอาสา

พิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ ้น 
และผู้สนใจภายนอก 
ณ ห้องประชุม 701 
ชั้น 7 อาคาร B ตลท. 
(ข ้ างสถานทูตจีน) 
เวลา 18.00-20.00 น. 
เม่ือวันอังคารที่ 24 
กันยายน 2562
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กิจกรรมอาสาพิทักษสิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งที่ 10/2562 @PTG

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) – PTG ณ 
ส�านักงานใหญ่ อาคารซีดับเบิ้ลยู ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย 
คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
คณะ เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 11/2562 @AAV
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม 
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน) – 
AAV โดยมี คุณสันทัด สงวนดีกุล 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงิน ให้การ
ต้อนรบั ณ ส�านักงาน บรษัิท เอเชยี เอวิ 
เอชั่น จ�ากัด อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 
ท่าอากาศยานดอนเมือง เม่ือวันพุธที่ 
4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 12/2562 @EPG
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้า

เยี่ยมชม บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) - EPG โดยมี 
คุณเนาวรตัน์ วิทรูปกรณ์ ผูช่้วยรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และคณะผู้
บริหาร ให้การต้อนรับ ณ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
สวนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 
25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 13/2562 @STA
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้

ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดันทรี จ�ากัด 
(มหาชน) – STA โดยมี คุณเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการบริหาร 
กลุ่มบรษัิทศรตีรงัฯให้การต้อนรบั ณ บรษัิท ศรตีรงัแอโกรอนิดัน
ทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
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อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 29 ประจ�าปี 2562
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เปิดหลักสูตร อบรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ รุน่ที ่29 ประจ�า

ปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ AGM ปี 2563 ณ 
ห้องประชมุ 702-703 ชัน้ 7 อาคาร B ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยม ีคุณภูวนารถ 
ณ สงขลา ประธานชมรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่าน
การอบรมฯ 
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จากการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow 
Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจ�าปี 2562 ปรากฏว่าปีน้ีมีบรษิทัจดทะเบยีน
ของไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดยที่ไทยเป็นประเทศที่มี
บริษัทจดทะเบียนได้รับคัดเลือกเป็นจ�านวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 

ที่ส�าคัญในจ�านวนนี้มี 7 บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นท่ีหนึ่งของโลกด้านความ
ยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งก็เป็นจ�านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยเช่นกัน เพราะ
ในปีที่แล้วมี 5 บริษัทที่ได้รับคะแนนเป็นที่หนึ่งของโลก

โดย 7 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนเป็นที่หน่ึงด้านความย่ังยืนรายกลุ่ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ 1) BANPU กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง 2) CPALL กลุ่มค้าปลีก
อาหารและอุปโภคบริโภค 3) PTTEP กลุ่มน�้ามันและแก๊สต้นทาง 4) PTTGC กลุ่ม
เคมีภัณฑ์ 5) TOP กลุ่มการกลั่นและการตลาดน�้ามันและแก๊ส 6) TRUE กลุ่มบริการ
โทรคมนาคม และ 7) TU กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร

ส�าหรับ 20 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความย่ังยืน 
DJSI ก็ประกอบด้วย AOT, BANPU, BTS, CPALL, CPF, CPN, HMPRO, IRPC, 
IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU  
โดยที่มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ 1 แห่ง คือ ADVANC 

ขณะเดียวกันในจ�านวนนี้ ก็มี 11 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีกลุ่ม DJSI World 
ซึง่ถือเป็นบรษิทัชัน้น�าระดับโลกทีม่ศัีกยภาพมากทีสุ่ดทัง้ในด้านขนาดและผลการประเมนิ
ความยั่งยืน ได้แก่ ADVANC, AOT, CPALL, CPN, IVL, KBANK, PTT, PTTEP, 
PTTGC, SCB และ SCC

ในการประกาศรายชือ่สมาชกิในกลุ่ม DJSI ครัง้น้ี มผีลต้ังแต่วันที ่23 กันยายน 2562 
ทั้งน้ีจะมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายน
ของทุกปี

จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีส�าหรับตลาดหุ้นของไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
และเป็นการสะท้อนถึงแนวทางของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยยุคน้ี ทีมุ่่งส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เป็น
ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for 
Everyone” นั้น ถือว่ามาถูกทาง และเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้ว

ทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจเองก็ให้ความส�าคัญในการด�าเนิน
งานโดยค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, 
Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี 

ตลอดมาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก็ได้เน้นให้ความรู้กับผู้ลงทุน รวมไปถึงการ 
ท�าหน้าทีใ่นการพทิกัษ์สิทธขิองผูถื้อหุน้อย่างต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการมธีรรมา 
ภิบาล มีจรยิธรรมในการท�าธรุกิจ และมคีวามตระหนักรบัผดิชอบต่อสังคมของบรษัิทจด
ทะเบียน เพราะมองว่าบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความส�าคัญกับการมีธรรมาภิบาล ถือเป็น
บริษัทที่น่าพิจารณาในการที่จะลงทุน  

Last article

บจ.ไทยกับดัชนี DJSI
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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