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เปิดเวทีความคิดเห็น
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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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เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ในช่วงโค้ง
สุดท้ายไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ยังคงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อมั่น

ดัชนีตลาดหุน้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึง่เป็นเดือนรองสุดท้ายของปี ทียั่งมเีวลา
ในการลงทนุเต็มที ่ก่อนทีจ่ะเข้าสู่เดือนธนัวาคมทีจ่ะเต็มไปด้วยวันหยุดและเทศกาล 
ท�าให้หลายคนมองทิศทางในการเคล่ือนไหวในเดือนพฤศจิกายนเป็นส�าคัญ ว่าจะ
สามารถสร้างความมั่นใจในทิศทางการลงทุนได้หรือไม่

ฉะนั้นเมื่อดัชนีหุ้นไทยหลุดระดับ 1600 จุดลงไป ย่อมกระทบความเชื่อมั่น 
ไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นการลดลงไปอยู่ในระดับท่ีต�า่กว่า 1600 จดุเป็นช่วงๆ ก็ตาม 
แต่นั่นก็สะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่แล้ว

จึงไม่แปลกที่จะเห็นการปรับเป้าหมายคาดการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นตัวเลขจีดีพี การส่งออก และโดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นไทย ซึ่งหากว่ายังจ�าข่าว  
หรือยังมีข้อมูลเก็บไว้ก็จะพบว่าเมื่อช่วงต้นปี 2562 การคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยนั้น 
เชื่อมั่นค่อนข้างสูง ว่าจะปิดสิ้นปีที่ระดับ 1760 จุด ไปถึง 1800 จุด

แต่มาถึงขณะน้ี ดูเหมือนว่าโอกาสทีน่่าจะไปยืนอยู่ในจดุทีร่ะดับดัชนีหุน้ไทย
อยู่ที่ 1760 จุดนั้นไม่ง่ายเสียแล้ว หรืออาจะไม่มาถึงเลยก็ได้ 

เพราะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 1 ก็ปรากฏว่า ดัชนีหุ้นหลุดทะลุระดับ 
1600 จุด ไปอยู่ที่ 1592.52 จุด ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเดือนที่น่ากังวล เพราะแม้ใน
ระหว่างเดือนอาจจะมแีรงรบัแรงซือ้เข้ามา จนสามารถท�าให้ดัชนีสามารถกลับขึน้ไป
ยืนเหนือระดับ 1600 จุดได้ โดยขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 1640.88 จุด แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน 
ดัชนีก็ผันผวนลงมาต�่ากว่า 1600 จุดจนได้ และสุดท้ายปิดสิ้นเดือนพฤศจิกายน ใน
วันที่ 29 ปรากฏว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1590.59 จุด

ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนไม่มีเงิน เห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันยังอยู่
ในระดับ 4–5 หมื่นล้านบาทต่อวัน น่ันก็คือ มีเงินที่พร้อมจะลงทุนแต่ไม่มีความ
มัน่ใจทีจ่ะลงทนุ จึงไม่เร่งร้อนทีจ่ะลงทนุ เพราะไม่รูว่้าจะได้ผลตอบแทนดีจรงิหรอืไม่

อีกปรากฏการณ์ที่สะท้อนว่า ผู้ลงทุนมีเงินก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออก
พันธบัตรวิมานเมฆใบละ 100,000 บาท ปรากฏว่า แย่งกันจองจนล้น ธอส. ก็เลย 
เตรียมออกพันธบัตรใบละ 1 ล้านบาทออกมาอีก ก็ได้รับความสนใจอีกเช่นกัน

หรือแม้แต่แชร์หลอกลวง อ้างให้ผลตอบแทนสูง 93% หรืออ้างการลงทุนในค่า
เงิน ลงทนุแค่ 1,000 บาท ได้ผลตอบแทนเป็นล้านบาท ก็มีคนเชือ่และเข้าไปลงทนุ
กัน เพราะหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสูงกว่า

ปรากฏการณ์เหล่าน้ีสะท้อนชดัเจนถึงการมีเงิน แต่ไม่กล้าลงทนุ เพราะไม่เชือ่มัน่ 
ต่อทศิทางเศรษฐกิจน่ันเอง ซึง่ความกังวลของผูล้งทนุในภาพรวมเป็นส่ิงทีไ่ม่สามารถ
มองข้าม และท�าให้หลายๆส�านักโบรกเกอร์เริม่ปรบัเป้าดัชนีหุน้ไทยปีน้ี ว่าอย่างเก่ง
ก็ไปได้แค่ 1650-1680 จุดเท่านั้น

แล้วค่อยไปว่ากันใหม่ปีหน้า 2563 เผ่ือว่า ความกังวล จะลดน้อยลงไป 
ได้บ้าง 

ความกังวล 
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2562 
ส�ารวจช่วงเดือนตุลาคมว่า ณ เดือนตุลาคม ดัชนีความเชือ่ม่ัน 
นักลงทุนปรับตัวลดลง อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 
ติดต่อกัน โดยกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศลดลงมาอยู่ที่เกณฑ์
ทรงตัวจากเกณฑ์ร้อนแรงในเดือนก่อน กลุ่มบัญชีนักลงทุน
รายบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศลดลงแต่อยู่
ในเกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 
ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม

ในช่วงเดือนตุลาคม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ปรับ
ตัวเคล่ือนไหวทรงตัวในทศิทางลดลงอยู่ในช่วง 1600-1630 จุด 
ขณะที่ดัชนีมีการปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน จากปัจจัย
ความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลก จากการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศยังไม่ชัดเจน ความเสี่ยงด้านการส่งออกและ
กังวลผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีนไตรมาส 3 ท�าให้ดัชนีฯ
ปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วง 1590-1600 จุด ในช่วงปลายเดือน 

ส�าหรบัทศิทางการลงทนุ ในอกี 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุน
ความเชื่อม่ันนักลงทุนมากที่สุดคือความคาดหวังการปรับลด
ดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอีก 0.25% รองลง
มาคือภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการไหลเข้าออกของเงิน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนปรับตัวลดลง

ทุน ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามสถานการณ์ความ 
ขดัแย้งระหว่างประเทศ ความคืบหน้าการเจรจาทาง 
การค้าระหว่างสหรฐัฯและจีน แม้ว่ามคีวามผ่อนคลาย 
มากขึน้ และสหรฐัฯระงับการปรบัขึน้ภาษีน�าเข้าสินค้า 
จีนบางส่วน ยังคงเป็นปัจจัยฉุดความเชือ่มัน่นักลงทนุ
มากที่สุด รองลงมาคือ ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบยีนและภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ะลอตัวลง 

ส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่ต้องติดตามได้แก่ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงถดถอย ทิศทาง
นโยบายการการเงินของสหรฐัและยูโร ความคืบหน้า 
แนวโน้มการพิจารณา BREXIT ที่คาดว่าขยายระยะ 
เวลาออกไป ม.ค. ปีหน้า ทศิทางปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 
เงินกู้และนโยบายด้านการคลังของจีนเพื่อผ่อน
คลายภาวะเศรษฐกิจจากสงครามทางการค้า ขณะที ่
ปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตามคือ ผลประกอบการ 
บริษัทจดทะเบียน และทิศทางมาตรการดูแล
เสถียรภาพค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อ
ภาคการส่งออกและภาคท่องเทีย่ว รวมถึงผลกระทบ 

จากการประกาศยกเลิกสิทธิ GSP บางส่วนของสินค้าไทย 
ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นปัจจัยในประเทศที่ต้องติดตาม”

นางสาวศิรินารถ อมรธรรม ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation 
Index) เดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า ดัชนีคาดการณ์อัตรา
ดอกเบีย้นโยบายในการประชมุ กนง. รอบเดือนพฤศจิกายน
น้ี อยู่ที่ระดับ 29 ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่แล้ว มาอยู่ใน
เกณฑ์ “ลดลง (Decreased)” สะท้อนมุมมองของตลาด
ว่าการประชุม กนง. ในรอบเดือนพฤศจิกายนน้ีอาจมีการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีปัจจัยจากอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจทีช่ะลอลง แนวโน้มอตัราดอกเบีย้โลกทีล่ดลง  
รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังต�่ากว่ากรอบเป้าหมาย และ Fund 
flow จากต่างชาติที่ลดลง เป็นปัจจัยก�าหนดที่ส�าคัญ 
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ปัญหาเศรษฐกิจกระทบบจ.ไทย
ก�าไรสุทธิ 9 เดือนแรกลดลง 15%

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค ์รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผู ้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักทรพัย์จดทะเบยีนจ�านวน 
693 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 97.1% จากทั้งหมด 
714 หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการ
ด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าส่งผล
การด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 พบ
ว่าหลักทรัพย์ที่รายงาน
ผลก�าไรสุทธิ มีจ� านวน 
527 หลักทรัพย์ คิดเป็น 
76.0% ของหลักทรัพย์
จดทะเบยีนทีน่�าส่งงบการ
เงินทั้งหมด

ผลการด�าเนินงานใน
งวด 9 เดือนแรกปี 2562 
หลักทรัพย์จดทะเบียนมี
ยอดขายรวม 8,623,725 
ล้านบาท ลดลง 1.3% 
โดยมกี�าไรจากการด�าเนิน
งานหลัก (core operat-
ing profit) 660,734 ล้าน
บาท ลดลง 24.6% และ 
มกี�าไรสุทธ ิ645,647 ล้าน
บาท ลดลง 15.4% จาก
ช่วงเดียวกันในปีก่อน

ขณะที่ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2562 หลัก
ทรพัย์จดทะเบยีนมียอดขายรวม 2,850,489 ล้านบาท 
ลดลง 6.1% มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 203,654 
ล้านบาท ลดลง 28.9% และมีก�าไรสุทธิ 201,347  
ล้านบาท ลดลง 18.3% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

“หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยได้รับผลกระทบรอบ
ด้าน ทั้งปัญหาสงครามการค้า ปัญหาเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวทีส่่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนและราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เม่ือประกอบกับการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจไทย ท�าให้ยอดขายในไตรมาส 3 หด

ตัวแรงขึ้นและมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้นต่อเน่ือง 
กระทบต่อก�าไรจากการด�าเนินงานหลักและก�าไรสุทธิ
ปรับลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยหลักทรัพย์จด
ทะเบียนไทยมีอัตราก�าไรจากการด�าเนนิงาน ลดลงมา
อยู่ที่ 7.7% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 10.0% 
ขณะที่อัตราก�าไรสุทธิ ลดลงมาอยู่ท่ี 7.0% เทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 8.2%” นายแมนพงศ์ กล่าว

ด้านผลการด�าเนินงานของหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขาย

รวม 139,597 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2.4% มีก�าไรจาก
การด�าเนินงาน 4,710 
ล้านบาท ลดลง 19.2% 
อย่างไรก็ดี หากรวมผล
ของรายการพเิศษในกลุ่ม
ทรัพยากร ส่งผลให้ภาพ
รวมมีก�าไรสุทธิ 8,663 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.0% 
จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

ขณะที่ผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 3/2562 
บจ. mai มียอดขายรวม 
46,270 ล้านบาท ลดลง  
0.4% มีก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน 1,666 ล้าน
บาท ลดลง 11.1% และ
ก�าไรสุทธิรวม 4,619  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 173.3% 

จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ซึง่ในไตรมาส 3 มีการบนัทกึ
ก�าไรจากขายเงินลงทุนของ บจ. แห่งหน่ึงในกลุ่ม
ทรพัยากรมลูค่า 3,376 ลบ. ท�าให้ก�าไรสุทธริวมเพิม่ขึน้

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานรอบ 9 เดือน ของ บจ. mai 
มียอดขายและก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่ผลก�าไรจากการ
ด�าเนินงานในไตรมาส 3/2562 ปรับลดลง จากภาวะ
เศรษฐกิจที่ก�าลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง ท�าให้ บจ. 
ต้องเผชญิกับการแข่งขนัทีสู่งขึน้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารสูงขึ้น 
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คลังเปิดตัว 3 ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
น�าร่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

4 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการ
คลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกับธนาคารกรุงไทย ใน
การด�าเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) ยกระดับ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน น�าร่อง 
3 โครงการ กรมสรรพากร –กรม
ศุลกากร จับมือพัฒนาระบบการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรม
บัญชีกลาง ยกระดับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และส�านักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะพัฒนาการออมผ่าน
พันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือส�าหรับแต่ละโครงการ
ในครั้งน้ี (13 พ.ย.) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ Execution 
โครงการใช้เทคโนโลยี Blockchain ประกอบด้วย 3 โครงการ 
ซึ่งโครงการแรก การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 
(VAT Refunds for Tourists) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
กรมสรรพากร กรมศุลกากร และธนาคารกรุงไทย ในการน�า
ระบบบล็อกเชน มาใช้ในการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว ผ่าน 
Mobile Application โดยในระยะที่ผ่านมา มีจ�านวนนัก 
ท่องเที่ยวที่มาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปีละไม่ต�่ากว่า 2 ล้าน
คน ยอดมูลค่าการซื้อสินค้าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และ
มีจ�านวนนักท่องเที่ยวขอคืนภาษี เฉล่ีย 2 แสนรายต่อเดือน 
ดังนั้นการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชน มาใช้กับระบบการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส มีความ
ปลอดภัยสูง ปลอมแปลงได้ยาก และตรวจสอบได้ และยัง 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐได้ด้วย ซึ่ง
โครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 28 พ.ย.นี้

โครงการที่สอง ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ (Government Procurement : e-GP) ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) e-LG การออกหนังสือ
ค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในระบบ e-GP 
และ 2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มี
การรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการนติิบุคคล รวมถึง 
ระบบ Rating ของผู้ประกอบการตามผลงานในการท�างาน 
กับภาครัฐ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดระยะเวลา และ
ภาระของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอขึ้น 

ทะเบียนผู ้ประกอบการและการย่ืนเสนอราคา และยัง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบ
การประเมินคุณภาพแบบบูรณาการของผู้ประกอบการที่
ร่วมงานกับภาครัฐได้อีกด้วย โดยในเดือนธันวาคม 2562 
ผู ้ประกอบการสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Credit Confirmation ) ของธนาคาร
กรุงไทยผ่านระบบ e–GP ได้ทันที โดยธนาคารกรุงไทยเป็น
ธนาคารแห่งแรกที่สามารถให้บริการดังกล่าวได้

โครงการท่ีสาม การออมผ่านพันธบัตรรัฐบาล ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (DLT Scripless Bond) จะช่วยให้การ
ออกพันธบัตรรัฐบาล การจ�าหน่าย รวมถึงการรับฝากหลัก
ทรัพย์ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ท�าให้ประชาชนทุกระดับ
ชัน้สามารถเข้าถึงการออมได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ 
ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวทั้งในตลาดแรกและขยายตัว
สู่ตลาดรองในอนาคต เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ ด้วยระบบจองก่อนได้ก่อน (First Come First Serve) 
ในการจัดจ�าหน่าย และช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการต่างๆ 
ให้มีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น อาทิ ช่วยลดระยะเวลาใน
กระบวนการออกใบพันธบัตรทั้งหมด จากเดิม 15 วันเหลือ
ไม่ถึง 2 วัน โดยรฐับาลจะเริม่ออกพนัธบตัรออมทรพัย์รฐับาล
ผ่านระบบบล็อกเชนในช่วงเดือน พ.ค. 2563 
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คืน Vat ช้อปช่วยชาติตรุษจีน 62
ได้สิทธิ์ 6,918 คน รวม 7 แสนบาท

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธบิดี 
กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชี
กลาง เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงการ
คลังได้ด�าเนินมาตรการส่งเสริมการช�าระ
เงินเพื่อซื้อสินค ้าและบริการและการ 
น�าส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์หรือมาตรการ “ช้อปช่วยชาติช่วง
ตรุษจีน” โดยประชาชน
ที่สนใจได้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมมาตรการฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.epayment. 
go.th เมื่อช่วงวันที่ 1-15 
ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งจะ
ได้รับเงินชดเชย 5% จาก
มูลค ่ าภาษีมูลค ่ า เพิ่ มที่ 
ได้ช�าระเพื่อซื้อสินค้าและ
บริการ นับต้ังแต่วันที่ได้
มีการลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการฯ จนถึงวันที่ 15  
ก.พ. 62 โดยจะได ้ คืน
เ งินสูงสุดไม ่ เ กินคนละ 
1,000 บาท ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2562

“ขณะน้ีกรมบัญชีกลาง
ได้ตรวจสอบข้อมูล และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดย
ได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงินกลางที่ใช้
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน (ระบบพร้อม
เพย์) ในวันที่ 29 พ.ย. 62 เป็นจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 705,440.96 บาท โดยที่มีผู้ได้
รับสิทธิ์ตามมาตรการเป็นจ�านวน 6,918 
ราย ทั้งน้ีผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบ
จ�านวนเงินชดเชยภาษี (VAT) ที่ตนเองได้
รับจากบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้” 
โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ส�าหรับมาตรการ ช้อปช่วยชาติ ช่วง 

ตรษุจีน 2562 น้ัน เม่ือเดือนมกราคม 2562 
กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนที่มี
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป (เกิดก่อนวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2547) เป็น
ผู้ถือบัตรเดบิต (ไม่รวมบัตรสวัสดิการแห่ง
รฐั) ของธนาคารทีร่่วมโครงการ หรอืมีระบบ
การช�าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ (QR Pay-

ment) ของธนาคารทีเ่ข้าร่วมมาตรการ และ
ต้องสมัครใช้บรกิารพร้อมเพย์ โดยผกูบญัชี
เข้ากับเลขบตัรประจ�าตัวประชาชน เป็นผูท้ี่
มสิีทธลิงทะเบยีนเข้าร่วมมาตรการส่งเสรมิ
การช�าระเงินเพือ่ซือ้สินค้าและบรกิาร และ
การน�าส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ www.epay-
ment.go.th รอบแรกในช่วงระหว่างวันที่ 
7-31 ม.ค.62 

จากน้ันได้เปิดเพิ่มรอบที่สองในช่วง 
วันที่ 1-15 ก.พ.62 โดยจะค�านวณเงิน
ชดเชย 5% จากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้

ช�าระเพือ่ซือ้สินค้าและบรกิาร นับต้ังแต่วัน
ทีไ่ด้มีการลงทะเบยีนเข้าร่วมมาตรการฯ ไป
จนวันที่ 15 ก.พ.62 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่าน
การตรวจสอบจะได้รับคืนเงินสูงสุดไม่เกิน
คนละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นยอดซื้อ
สินค้าไม่เกิน 21,400 บาท ตัวอย่างเช่น ซือ้ 
สินค้ามูลค่า 5,350 บาท จะได้ภาษีคืน

เท่ากับ 250 บาท แต่หากซื้อสินค้า 30,000 
บาท ก็จะได้รับเงินชดเชยที่อัตราสูงสุด 
1,000 บาท โดยในครั้งนั้นมียอดของผู้เข้า
ร่วมลงทะเบียนกว่า 3 หมื่นราย 

แต่เง่ือนไขส�าคัญในการได้รับเงินภาษี
คืน คือ จะต้องช�าระเงินซื้อสินค้าและ 
บรกิารด้วยบตัรเดบติกับร้านค้าทีจ่ดทะเบยีน 
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูกกับเครื่อง POS โดย
สินค้าที่ซื้อนั้นต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่
เป็นสินค้าที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ สุรา 
ยาสูบ น�า้มัน ผลิตภัณฑ์น�า้มนั รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กลไกการ
คุ้มครองผู้ลงทุนกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน” เมื่อวัน
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของ
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย ร่วมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน รับ
ข้อร้องเรียนและจัดการข้อพิพาท ตามล�าดับ พร้อมเปิดเวทีเสวนา
โดยเชญิผูท้ีเ่ก่ียวข้องในตลาดทนุร่วมแลกเปล่ียนมมุมองและความ
คิดเหน็ต่อแนวคิดในการจัดต้ังกองทนุคุ้มครองผูล้งทนุในตลาดทนุ
ไทย ซึง่ถือเป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐานในการคุ้มครองผูล้งทนุให้
เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงาน ก.ล.ต. 
กล่าวว่า การคุ้มครองผู้ลงทุนคือภารกิจหลัก
ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู ้ลงทุน และมีกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ เพือ่เป็นทางเลือกในการระงับ 
ข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ 
นอกจากน้ี ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการด�าเนิน
การเพิ่มเติมในหลายด้านเพื่อยกระดับการ
คุ้มครองผู้ลงทุน อาทิ การสร้างความรับรู้เรื่อง
การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) เพื่อ

ช่วยรักษาสิทธิของผู้ลงทุน การปรับปรุงการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
24 ชั่วโมง 7 วัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน SEC Check First ให ้
ผู ้ลงทุนใช้ค้นหารายชื่อผู ้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 
ป้องกันการถูกหลอกลวง ตลอดจนมแีนวคิดเรือ่งการจัดต้ังกองทนุ
คุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีกลไกในการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อ
เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน 

นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
(ASCO) กล่าวว่า แต่เดิมนั้น ผู้ประกอบธุรกิจมีการจัดตั้งกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นการดูแลความเสียหายที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างผู้
ลงทนุและผูป้ระกอบธรุกิจในตราสารทีซ่ือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ 

และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น การ
จัดต้ังกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย 
จะมีผลดีต่อการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ตราสารนอกเหนือจากที่มีอยู่เดิม

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า การสร้าง 
กลไกขึน้มาคุ้มครองผูล้งทนุเป็นไปตามแนวทาง 
ในการด�าเนินธรุกิจในปัจจุบนั ทีผู่ป้ระกอบธรุกิจ 
ให ้ความส�าคัญกับผู ้ลงทุนเป็นหลัก (put 

ก.ล.ต. เปิดเวทีความคิดเห็น ต้ัง‘กองทุนคุ้มครองผูล้งทุน’
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investor first) ซึง่จะมาช่วยเสรมิให้แนวคิดดังกล่าวมคีวามชดัเจน 
เป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งระบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การมีหน่วยงานที่เข้า
มาดูแลผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน 
ในตลาดทนุไทยจะต้องมีวัตถุประสงค์การด�าเนินงานทีช่ดัเจน และ
มีกระบวนการที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(TIA) กล่าวว่า ผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดทุนไทยควรได้รับการ
คุ้มครองอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
การมีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากการใช้บริการกับผู้
ประกอบธรุกิจ และเมือ่ปัญหาเกิดขึน้กับผูล้งทนุก็ควรมีกลไกทีช่่วย
เยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ลงทุน โดยจะต้องสอดคล้อง
กับความเส่ียงตามแต่ละประเภทผู้ประกอบธุรกิจหรือประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญ ซึ่งการมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่
มีประสิทธิภาพย่อมน�ามาซึ่งความเชื่อม่ันของผู้ลงทุนต่อตลาดทุน
ไทยในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ นางสาวรื่นวด ี ได้เปิดเผยว่า กลางเดือน ม.ค.63 จะนัด
หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อหาข้อสรุปการจัดต้ังกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุน โดยเบื้องต้นกองทุนดังกล่าวจะขยายความ
คุ้มครองให้ครอบคลุมในวงกว้างมากขึน้ จากของ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งคุ้มครองเพียงการลงทุนใน หุ้นที่ซื้อ
ขายบนกระดาน และ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แต่กองทุนฯ 
ใหม่จะต้องคุ้มครองทกุตราสารหรอืผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุทีด่�าเนิน
การผ่านบรษัิทสมาชกิหรอืผูป้ระกอบธรุกิจตัวกลางการซือ้ขาย เช่น 
กองทุนรวม, สินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงตราสารหนี้ เป็นต้น

โดยกองทนุดังกล่าวจะไม่คุ้มครองการลงทนุแล้วขาดทนุ, ความ
ไม่เป็นธรรมระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุน แต่จะคุ้มครอง
ระหว่างผูล้งทนุและประกอบธรุกิจตัวกลางการซือ้ขายในตลาดทนุ 
รวมถึงสินทรพัย์ดิจิทลั เช่น ผูป้ระกอบการไม่ส่งค�าส่ังซือ้ขายตามที ่
นักลงทนุส่ัง ให้ค�าแนะน�าการลงทนุเพือ่ประโยชน์ส่วนตน หลอกลวง 

และไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการมีปัญหาการ 
ด�าเนินงานถึงขั้นปิดกิจการและสร้างความเสียหายต่อลูกค้า

“กองทนุฯ ไม่ได้มาชดเชยการลงทนุทีข่าดทนุทกุประเภท และไม่
เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนไทย แต่จะเกี่ยวกับบริษัทตัวกลาง และ
ผู้ลงทุน เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
กองทนุฯ จะไปเรยีกเก็บเงินกับบรษัิททีด่�าเนินการผดิพลาดอกีครัง้
หนึ่ง” นางสาวรื่นวดี กล่าว

นอกจากน้ีจะมีการหารือกับ ตลท. เพื่อหาแนวทางในการน�า
กองทุนเดิมมารวมกับกองทุนใหม่เพื่อลดความซ�้าซ้อนการท�างาน 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดต้ังกองทุนดังกล่าวอาจจะใช้เวลาพอ
สมควร เนื่องจากจะต้องมีการเพิ่มหรือแก้ไขกฎหมาย

อน่ึง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รายงานการจัดอันดับความ
ยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2020) 
ของธนาคารโลก พบว่าประเทศไทยได้อันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ 
จากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว และเป็นอันดับที่ 5 ในเอเชียแปซิฟิก 
โดยด้านที่ไทยได้รับอันดับและคะแนนที่ดีขึ้นมีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 
การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits) 
และการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (Protecting Minority 
Shareholder) 

ส�าหรบัคะแนนในด้านการคุ้มครองผูล้งทนุเสียงข้างน้อย จากการ 
ประเมินครัง้น้ีปรบัสูงขึน้มาอยู่ทีอ่นัดับที ่3 ของโลก จากเดิมทีอ่ยู่ที่
อันดับที่ 15 โดยได้รับคะแนน 86 คะแนน จากเดิมได้ 75 คะแนน
ในปีที่แล้ว อันเป็นผลจากดัชนีด้านความสะดวกในการฟ้องคดี
ของผู้ถือหุ้น (Ease of Shareholder Suits Index) ที่เพิ่มขึ้นจาก 
8 คะแนนเป็น 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และดัชนี
ด้านความโปร่งใสของบริษัท (Corporate Transparency Index) 
ทีไ่ด้รบัการปรบัคะแนนเพิม่ขึน้ในเรือ่งสิทธขิองผูถื้อหุน้ในการเสนอ
วาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกนับต้ังแต ่
ปี 2550 ที่คะแนนด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยของไทย
ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก 
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลและตรวจพบว่า  
เฟซบุ๊ก 25hrbanking และ Everex Asia ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์และชักชวนประชาชนใช้บริการซื้อขาย
แลกเปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านทางส่ือออนไลน์ต่างๆ 
อาทิ เว็บไซต์บริษัท และแอปพลิเคชัน

ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ทราบว่าทั้ง 25hrbanking และ 
Everex Asia ไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความ
ระมัดระวัง หากถูกชักชวนซื้อขายแลกเปล่ียนคริปโท 
เคอร์เรนซี รับฝาก โอน หรือถอนเงิน หรือท�าธุรกรรม 
ที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เน่ืองจากอาจไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการก�ากับดูแลของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ขอย�้าว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู ่
ภายใต้การก�ากับดูแลตามพระราชก�าหนดการประกอบ 
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ที่โฆษณา ประชา 
สัมพันธ์ หรือแสดงตัวต่อบุคคลทั่วไปโดยการชักชวน  
หรอืจะให้บรกิารซือ้ขายครปิโทเคอเรนซ ีรบัฝาก โอน หรอื 
ถอนเงินหรือท�าธุรกรรมที่เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้อง
เป็นบุคคลที่ได้รับอนญุาตตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจ
ต้องรับโทษตามกฎหมาย

ทัง้น้ี ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูป้ระกอบธรุกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่าง
ถูกต้องได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน “SEC 
Check First” นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือ
มีเบาะแสเก่ียวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง 

SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อ
การตรวจสอบในเชงิลึก และในกรณทีีต่รวจพบว่าเข้าข่าย
การกระท�าทีอ่าจผดิกฎหมายอืน่ ก.ล.ต. จะมีกระบวนการ
ในการประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการด�าเนิน
การต่อไป

โดย ก.ล.ต. ยังได้มีการเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
ถูกหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากที่พบการ 
โฆษณาชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านส่ือ
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อ
เสียงหลายราย รวมทั้งพบกรณีมีการน�าภาพสถานที่
ภายในทีท่�าการ ก.ล.ต. ไปเผยแพร่ หวังสร้างความน่าเชือ่
ถือ พร้อมย�้าผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อลงทุนโดยไม่ตรวจสอบ
ข้อมูล เน่ืองจากอาจสูญเงินทัง้จ�านวน และไม่ได้รบัความ
คุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการก�ากับดูแลของ ก.ล.ต.

ซึ่งผู ้ที่ชักชวนมักมีการอ้างว่า เป็นการลงทุนที่มี
เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถท�าก�าไรจากการซื้อขายแลก
เปล่ียนเงินดิจิทัลให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวัน รวมทั้ง
จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถชักชวนบุคคล
อื่นให้เข้ามาลงทุนในเครือข่ายเพิ่มอีกในลักษณะคล้าย
แชร์ลูกโซ่ ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและควรหลีกเล่ียง
การลงทุนในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงิน 
ทั้งจ�านวนได้ โดยขอให้ตรวจสอบก่อนว่าผู้ชักชวนเป็น
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้ 
พ.ร.ก. การประกอบธรุกิจสินทรพัย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 หรอื
ไม่ โดยสามารถตรวจสอบรายชือ่ได้ที ่www.sec.or.th และ 
แอปพลิเคชัน “SEC Check First” 

เผย 25hrbanking และ Everex Asia
ยังไร้ใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
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นายวิรไท สันตปิระภพ ผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงทิศทางยุทธศาสตร์ ธปท. ในช่วง 
3 ปีข้างหน้า (2563-2565) ว่า ในระยะต่อไปอัตราแลก
เปล่ียนจะมีความผันผวนสูง และไม่สามารถคาดเดาได้ 
ซึง่ปัจจุบนัอตัราแลกเปล่ียนแขง็ค่ามาก และไม่สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ 
1.25% ถือว่าอยู่ในระดับต�่าสุดในประวัติศาสตร์ และต�่า
สุดในภูมิภาค จนไทยไม่มีความสามารถท�านโยบายการ
เงินแบบแรงๆ ได้

“อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% เคยใช้ในช่วงหลัง
เกิดวิกฤติการเงินโลก ปี 2550-2551โดยปรับลดลงจาก 
3% เหลือ 1.25% ซึ่งขณะนั้นถือเป็นยาแรง แต่ปัจจุบัน
อตัราดอกเบีย้ของไทยทีล่ดลงมาอยู่ที ่1.25% ไม่สามารถ
ใช้เป็นยาแรงแบบเดิมได้ เพราะอตัราดอกเบีย้ไม่สามารถ
ปรับลดลงได้มากกว่าน้ี และไม่คิดว่าไทยจะใช้ดอกเบี้ย
นโยบายแบบติดลบได้ เพราะอัตราดอกเบี้ยของไทยอยู่
ในระดับต�่าอยู่แล้ว”

นายวิรไท กล่าวว่า อีกทั้งไทยไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่จะ 
ท�านโยบายการเงินในลักษณะดอกเบี้ยนโยบายติดลบ 
เน่ืองจากจะเป็นการสร้างปัญหาด้านเสถียรภาพ ขณะที ่
นโยบายการคลังยังมีขีดจ�ากัด จากภาระการคลังที่มี 
มากขึ้น และกลไกราชการมีอุปสรรคในการท�างานมาก

ผู้ว่าแบงก์ชาติเตือนเอกชน
รับมือดอกเบี้ยต�่า-บาทแข็ง

“ข้อจ�ากัดเก่ียวกับปัจจัยด้านโครงสร้างท�าให้ไทยส่ง 
ผ่านนโยบายการเงิน เพื่อให้มีผลในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไม่ได้เหมือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์

หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้นแม้ว่า
ประชาชนจะมรีายได้เพิม่ ก็คงไม่มกีารบรโิภค
เพิ่มได้ เพราะภาระหนี้ครัวเรือนสูง”

นายวิรไท กล่าวด้วยว่า ในส่วนของอัตรา
แลกเปล่ียนมองว่าจะผันผวนมากขึ้น ซึ่ง
เอกชนต้องบริหารจัดการความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนให้ดี เน่ืองจากปัจจุบันเงิน
บาทแข็งค่า อาจจะมากที่สุดในภูมิภาค และ
แข็งค่าเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ถ้าสถานการณ์ต่างประเทศ
เปล่ียนแปลง ค่าเงินก็ปรบัทศิได้เรว็ จึงถือเป็น 
เรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ต้องมาดู
ว่าจะท�าอย่างไร ให้เอกชนรบัมอืความผนัผวน
ของอัตราเเลกเปลี่ยนได้

นายวิรไท ยังกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2562 ว่า ในเดือน ธ.ค. นี้ ธปท. จะ
มีการทบทวนแนวโน้มการเติบโตของตัวเลข

เศรษฐกิจไทยในปีน้ีอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะเติบโตต�่า
กว่าคาดการณ์ทีร่ะดับ 2.8% จากผลกระทบของมาตรการ
กดีกนัทางการค้า ทีส่่งผลกบัทุกประเทศ รวมทั้งไทยด้วย 
รวมถึงจีดีพีด้านการค้าโลกที่ขยายตัวต�่ากว่า 3-4 ปีก่อน 
ได้กดดันประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่ง
เป็นประเทศที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตล้วนแต่ได้รับ
ผลกระทบนี้

อย่างไรก็ตามในส่วนแนวโน้มตัวเลขจีดีพีในปี 2563 
น้ัน มองว่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าปีน้ี จากปัจจัย
สนับสนุน อาทิ การขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 ที่
คาดว่าจะมเีมด็เงินออกมาในช่วงต้นปี ตลอดจนการลงทนุ
ของภาคเอกชนทีย้่ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยจาก
ผลกระทบปัญหาสงครามการค้า จะยังเป็นปัจจัยที่ช่วย
หนุนเศรษฐกิจไทยในปีหน้า

“ปี 2563 ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า เพราะมองว่ายังมีความไม่
แน่นอนในเรื่องการเจรจาหาข้อสรุประหว่างสหรัฐฯ และ
จีน ประกอบกับในปีหน้าจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐฯ จึงต้องติดตามว่าจะมีมาตรการอะไรใหม่ ๆ ออก
มาหรือไม่ ที่จะเป็นความเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก” นายวิรไท กล่าว 
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นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�านวยการ ศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส�ารวจสถานภาพหน้ี
ครัวเรือนไทยปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,201 
ตัวอย่างทัว่ประเทศระหว่างวันที ่11-23 พ.ย. 2562 
พบว่า 88.1% เป็นหน้ี ส่วนใหญ่เป็นหน้ีเพือ่การใช้
จ่ายทั่วไป ซื้อยานพาหนะ ซื้อบ้าน จ่ายบัตรเครดิต 
เพื่อประกอบอาชีพและเป็นหน้ีเก่า ท�าให้สภาพ
หน้ีครวัเรอืนปีน้ีมีอัตราการขยายตวัสูงข้ึน 7.4% 
รวม 340,000 บาทต่อครวัเรอืน โดยเป็นปรมิาณ
หนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ ์ซึ่ง 59.2% เป็นหนี้ใน
ระบบ และ 40.8% เป็นหน้ีนอกระบบ โดยแบ่งเป็น 
การผ่อนช�าระต่อเดือนเป็นหน้ีในระบบ 16,000 บาท 
นอกระบบผ่อนช�าระ 5,222 บาท ต่อเดือน

นายธนวรรธน์ ยอมรับว่าจ�านวนหนี้ต่อครัวเรือน
ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และสูงเป็นประวัติการณ์ มีความ
น่ากังวล เพราะทกุสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศที่ชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลก สงคราม
การค้า และราคาสินค้าที่แพงขึ้น แม้ประชาชนจะ
ต้องการประหยัดแต่ราคาสินค้าทีแ่พงขึน้ก็ยากทีจ่ะ
ประหยัดหรอืลดค่าใช้จ่าย และคาดว่าการเศรษฐกิจ
ไทยมีโอกาสขยายตัว 2.5-2.6% ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ 
ที่ขยายตัวต�่ากว่า 3% เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี  
ส่งผลกับรายได้ของประชาชนจนต้องก่อหน้ี เพื่อ
การใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน 

“รฐับาลจ�าเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในช่วง
กลางไตรมาส 1 ปี 2563 หากยัง
ไม่มีสัญญาณการฟื้นตัว จะส่ง
ผลให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
มากยิ่งขึ้น”

นายธนวรรธน์ กล่าวอีกว่า 
กรณีประชาชนเป็นหน้ีเพิ่มขึ้น
ทุกปีแต่ไม่ถึง 80% ต่อจีดีพี ยัง
ไม่น่าเป็นห่วง และมองว่าหน้ีที่
มากขึ้นเกิดจากหลายปัจจัย เช่น  
เป็นหน้ีเพื่อซื้อรถไว ้ใช ้ในการ
ประกอบอาชีพ หรือกู้เงินเพื่อซื้อ 

เครือ่งจักรในการประกอบธรุกิจ หรอืกู้ซือ้ทีอ่ยู่อาศัย 
ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น จึงต้องดูเป็นแต่ละกรณี 

“แต่ยอมรับว่าบางกลุ่มก็เป็นหน้ีเพราะใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ เจเนเรชั่น 
วาย ทีร่ะบวุ่าสาเหตุของการเป็นหน้ี 17.6% เกิดจาก 
รายได้ลดลง มีการ ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาก 
15.1% และคนรุ่นใหม่ 15.0% เห็นว่าค่าครองชีพ
ปรับตัวสูงขึ้นท�าให้ต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้น”

ส่วนสถานการณ์หน้ีนอกระบบไม่น่าเป็นห่วง 
เพราะยังไม่ได้มากนักและเป็นทางออกของกลุ่มคน
ที่มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงสถาบันการเงิน เน่ืองจาก
ไม่มีหลักประกัน หรอืหลักประกันไม่พอ ประวัติการ
เงินไม่ดี

อย่างไรก็ตาม ภาครฐัควรด�าเนินการแก้ไขปัญหา
หน้ีครัวเรือนให้ประชาชน ด้วยการดูแลค่าครอง
ชีพ และควบคุมระบบค่าครองชีพให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ฟื้นฟูแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต�่า
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และ จัดหาแหล่งทุนใน
ระบบดอกเบี้ยต�่า ลดข้อจ�ากัดการเข้าถึงแหล่งทุน
ส�าหรับประชาชน ที่มีความต้องการกู้ยืม รวมทั้ง
แก้ไขหน้ีนอกระบบด้วยการปรับโครงสร้างหน้ี ลด
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ แก้ไขการว่างงาน พฒันาอาชพี 
เพือ่สร้างรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน และดูแล
สวัสดิการให้กับประชาชน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

หนี้ครัวเรือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขยายตัวแตะ 3.4 แสน ต่อครัวเรือน
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งาน SET IN THE CITY 2019
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ 

ทุกภาคส่วนตลาดทุนจัดมหกรรมการลงทุนแห่งปี 
SET in the City 2019 ด้วยแนวคิด “เลือกสร้าง
ความมัง่ค่ัง ในแบบทีใ่ช่.. สไตล์คุณ” โดย คุณวชริา ณ 
ระนอง ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้า
ร่วมพิธีเปิด ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยาม
พารากอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สัมมนา Investors Rights Guideline : 
สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2562

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม สัมมนา Investors 
rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ “การ
ด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน : ส่ิงที่ผู้ถือหุ้นควรรู้ เพื่อ
การลงทุนอย่างยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล คณะ
นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับ สมาชิก 
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้สนใจภายนอก ณ ห้อง
ประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) วัน
ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 21 (TIIP 21)
พิธีปิด อบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 21 โดยมี คุณ

เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ – นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประธาน
มอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 21 (Thai 

Intelligent Inves-
tors Program – 
TIIP 21) ณ ห้อง 
Grand Hall ชั้น 
28 The Bangkok 
Club อาคาร Sath-
orn City ถนนสาทร
ใต ้ เมื่ อ วันที่  23 
พฤศจิกายน 2562 

สัมมนา Investors Rights Guideline :  
สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2562

สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย จัดกิจกรรม สัมมนา Investors 
rights Guideline : สิทธิผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2562 ในหัวข้อ 
“ความรบัผดิของผูท้ีน่�าข้อมลูภายใน ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วน
ตัว (Insider Trading) และกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย” 
โดย ผศ.ดร.วริยา ล�้าเลิศ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ให้กับ สมาชิก ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น และผู้สนใจภายนอก ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 
อาคาร B ตลท. (ข้างสถานทูตจีน) วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 
2562
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กิจกรรม My Company
ครั้งที่ 2/2562 - NYT

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม My Company 
พาคณะผูถื้อหุน้เข้าพบผูบ้รหิารระดับสูง เพือ่รบัฟังวิสัยทศัน์ 
ของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) – NYT ณ 
ท่าเรือ A5 และ ท่าเรือ C0 ท่าเรือแหลมฉบัง ต�าบลทุ่ง
สุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี กัปตันอมรณัติ  
จรรยงค์ ประธานเจ้าหน้าทีด้่านปฏิบติัการ และ คุณพงศ์เทพ 
เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2562
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ใกล้ช่วงปลายปีแบบนี้ บรรดาผู้มีรายได้ นักลงทุนที่มกีารวางแผนการออม ควบคู่ไปกับการ
วางแผนภาษ ีก็จะให้ความส�าคัญกับการเลือกลงทุนในกองทุน อย่าง LTF และ RMF ซึ่งได้รับ
ความสนใจและความนิยมอย่างมากส�าหรับบรรดาผู้ที่มีรายได้ประจ�า สม�่าเสมอ 

เพราะทั้ง LTF และ RMF ต้องถือว่าเป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้มีรายได้ประจ�าที่สม�่าเสมอ
แต่ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบนัทียั่งมปัีจจัยลบหลายด้าน รวมทัง้ปรากฏการณ์ Disruption 

ในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบกับพนักงาน
ขององค์กร จนท�าให้มีไม่น้อยที่จากเคยมีรายได้ประจ�า กลายเป็นมีรายได้ลดลง หรือมีรายได้ที ่
ไม่สม�่าเสมอ

ขณะเดียวกันบรรดาผู้มีอาชพีอิสระต่าง ๆ  ในภาวะเศรษฐกิจทียั่งไม่แจ่มใส ก็พลอยท�าให้รายได้ 
มีความไม่แน่นอนไปด้วย  

จึงท�าให้คิดว่า น่าจะมกีองทุนเพื่อการออมขึ้นมาอีกสักประเภทหนึ่ง ที่ออกแบบให้เหมาะสม
และเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอน อาทิ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มที่ท�าการค้าขาย 
กลุ่ม SME รวมไปกระทั่งถึงบรรดากลุ่มสตาร์ทอัพที่เป็นคนรุ่นใหม่

ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ บางช่วงอาจจะมีรายได้สูงตามทิศทางเศรษฐกิจ ตามกระแสเทรนด์ที่ก�าลังมา 
แต่ในบางช่วงรายได้อาจจะลดลง หรอืในบางจังหวะบางปีอาจจะมรีายได้ต�า่มากจนอยู่ในสถานการณ์
ที่อาจจะเรียกได้ว่าคับขัน และมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เงินออมเข้ามาแก้ไขสถานการณ์

หากว่ามีกองทุนประเภทผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเกิดขึ้นมา ในปีที่คนกลุ่มนี้มีรายได้สูง ก็สามารถ
ที่จะซื้อกองทุนน้ีทั้งเพื่อการออม และเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ด้วย ซึ่งกองทุนน้ีอาจจะก�าหนดให้
ผู้ซื้อกองทุนต้องถือยาว 55–60 ปีก็ได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่า 

“ให้สามารถถอนออกมาระหว่างทางที่ยังไม่ครบอายุตามที่ก�าหนดได้”
เพราะอย่างทีบ่อก คนกลุ่มทีมี่รายได้อสิระ มคีวามไม่แน่นอนเรือ่งรายได้ เกิดออมมาแล้ว 2-3 ปี  

เกิดในปีที่ 4 ประสบปัญหารายได้ ก็สามารถที่จะถอนเงินจากกองทุนออกมาได้ โดยมีเงื่อนไขว่า
เงินทีถ่อนออกมาในปีน้ัน จะต้องถือเป็นเงนิรายได้ในปีน้ันๆ ด้วย ซึง่ก็จะเท่ากับว่าในตอนย่ืนเสีย 
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาประจ�าปี จะมีเงินในส่วนที่ถอนมาจากกองทุน น�ามาแสดงรวมอยู่ใน
รายการเงินได้ด้วย ซึง่หากรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องเสียภาษี ก็จะต้องเสียภาษีตามเกณฑ์รายได้  
ถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียภาษี

ตัวอย่างเช่น ในปีน้ัน อาจจะมีรายได้ลดลงเหลือแค่ 100,000 บาท ซึง่แน่นอนว่าไม่พอต่อการ 
ด�ารงชีวิต ก็จะต้องถอนเงินจากกองทุนน้ีออกมาช่วยแก้สถานการณ์ โดยหากถอนมา 200,000 
บาท ก็จะเท่ากับการยื่นภาษีในปีนั้น จะมรีายได้ 300,000 บาทต่อปี เมื่อยื่นภาษีปลายปี หักค่าลด
หย่อนต่างๆ ตามเกณฑ์แล้ว พบว่า ไม่ต้องเสียภาษีในปีนั้น ก็คือไม่ต้องเสียภาษี

แต่ในกรณีเดียวกันหากมีความจ�าเป็นมาก ต้องถอนมา 400,000 บาท รวมกับรายได้อีก 
100,000 บาท ก็จะต้องยื่นรายได้เป็น 500,000 บาทในปีนั้น ซึ่งอาจจะพบว่ามีรายได้ในส่วนที่
จะต้องเสียภาษี ก็คือเสียภาษีตามจริงตามเกณฑ์การเสียภาษี

นั่นหมายความว่า กองทุนนี้ รัฐไม่จ�าเป็นที่จะต้องมีการยกเว้นภาษีให้เป็นการเฉพาะเหมือน
กับกรณีของ LTF และ RMF แต่อย่างใด ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยให้คนที่มีรายได้ไม่
สม�่าเสมอสามารถที่จะออมเงินเพื่ออนาคตและเพื่อบริหารภาษีได้ด้วยเช่นกัน

ขอเสนอแนวความคิดไว้ตรงน้ี ว่าจะมีความคิดเหน็กันอย่างไร ส�าหรบัการทีจ่ะมีกองทนุเพือ่การ
ออมให้กับคนที่มีอาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่สม�่าเสมอกันบ้าง 

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนอิสระ
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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