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ปีที่ 7 ฉบับที่ 52 เดือนธันวาคม 2562**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
‘ผู้ลงทุน-ผู้ถือครองทรัพย์สิน’ต้องรู้
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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 

เดือนสุดท้ายของปี 2562 บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ชัดเจนแล้วว่าไม่เป็นไป
อย่างที่คาดหวังไว้เม่ือตอนต้นปี ชนิดที่ต้องเรียกว่าเป็นปีของการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
ความล�าบากในการตัดสินใจลงทุนปีหนึ่งเลยทีเดียว 

เน่ืองจากปัจจัยต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศ หรือ
ปัจจัยจากต่างประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของ 
GDP ของไทย ทั้งสิ้น โดยความคาดหวังตั้งแต่ต้นปี คาดกันว่า GDP ในปีนี้ น่าจะเติบโต
มากกว่า 3% แต่มาถึงเดือนสุดท้ายของปีในขณะนี้แล้ว เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า GDP ในปีนี้ 
คงขยายตัว ได้เพียงแค่ 2.5 ถึง 2.6% เท่านั้น 

ทั้งบรรยากาศ การซื้อขายหุ้นและ set index จึงสะท้อน ถึงความไม่เชื่อมั่น ต่อทิศทาง
เศรษฐกิจ ท�าให้การลงทุนไม่ง่ายอย่างที่หวัง แม้แต่กระทั่งหุ้น ipo ก็ยังไม่ง่ายในการลงทุน
เลยในปีนี้ เพราะจากที่เคยเชื่อกันว่าหากสามารถ จองซื้อหุ้นในราคา ipo ได้ จะต้องได้ก�าไร
อย่างแน่นอน แต่ในปีน้ี ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน ตัวอย่างแค่เฉพาะ ในเดือนธันวาคมน้ี หุ้นที่เข้า
ใหม่แทบทุกตัวมีราคาซื้อขายวันแรกต�่ากว่า ราคา ipo ทั้งสิ้น ถ้าจะมีคู่หน้า หุ้น ipo ไว้ได้ 
ในเดือนนี้ ก็เห็นจะเป็น หุ้น BAM หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) เท่านั้นเอง 

แต่ไม่ว่าอย่างไร ส�าหรบัผูล้งทนุแล้ว เส้นทางของการลงทนุไม่ได้ส้ินสุดลงพร้อมกับการส้ิน
ปี 2562 เสียเมื่อไหร่ ในปีหน้า 2563 จะเป็นอีกปีที่พิสูจน์ความสามารถในการลงทุนของ
แต่ละคน เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างประเทศหรือปัจจัยภายในประเทศ
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจยังต้องรอดูกันก่อนว่า จะมทีศิทางทีดี่ขึน้กว่า ปี 2562 น้ีหรอืไม่ 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจจึงถือ เป็นปัจจัยหน่ึงทีส่�าคัญ และผูล้งทนุทกุคนควรต้องสนใจและ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการที่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ ์ (PIER) ได้จัดท�า
เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมลูเศรษฐกิจไทย หรอื Thailands Integrated Database for Economics 
(TiDE) เพื่อเป็นแหล่งรวมสืบค้นข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่ครอบคลุมข้อมูลกว่า 25,000 series 
จึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางข้อมูลที่น่าสนใจ

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุว่าเว็บไซต์ https://tide.pier.or.th มีข้อดี คือ 
1. สืบค้นง่าย 2. เป็นข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง และ 3. อยู่ในรูปแบบที่พร้อมน�าไปใช้
วิเคราะห์ วิจัยต่อ ซึง่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเว็บทีเ่พิง่เปิดใหม่ อาจจะยังไม่เร้าใจนัก แต่ก็ขอช่วย
ประชาสัมพันธ์ว่า ได้เปิดให้นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่มีความสนใจในข้อมูล
เศรษฐกิจน�าไปใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สุดท้ายเป็นก�าลังใจให้ ส�าหรับการส่งท้าย ปี 2562 ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
ของใครหลายๆ คน แต่ก็หวังว่าปี 2563 น่าจะเป็นปีของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ดีกว่า
ปีนี้นะครับ 

ปีแห่งบททดสอบ 
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายไพบลูย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยเม่ือวันที่ 3 
ธันวาคม ว่า ดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุนในอีก 
3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ใน
เกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยผล
ส�ารวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศคล่ีคลายและเงินทุนไหลเข้า
เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อม่ันนักลงทุนมากที่สุด 
และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 
และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
อกี 3 เดือนข้างหน้า หรอืเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 
อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ช่วงค่าดัชนี 80-119 เพิม่ข้ึน 
1.72% มาอยู่ที่ระดับ 87.93 โดยเดือนพฤศจิกา 
ยน 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เคลื่อนไหว
ในช่วง 1,590-1,641 จุด มีความคาดหวังผล
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศระหว่างสหรฐัฯ
และจีนที่คาดว่าจะลงนามข้อตกลงการค้าขั้นที่ 
1 ภายในปีนี้ และคาดหวังการเลื่อนหรือยกเลิก
ก�าหนดการขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจีนในกลุ่มที่ 2 
จ�านวน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่ 
15 ธันวาคม 

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือน 
ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4

“ขณะที่นักลงทุนสนใจลงทุนหมวดการท่องเที่ยว
และสันทนาการ (TOURISM) รองลงมา คือ หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) หมวด
ธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดส่ือและส่ิง
พิมพ์ (MEDIA) รองลงมา คือ หมวดปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ (PETRO)”

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ส�าหรับทิศทางการลงทุน
อีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนมากที่สุด คือ ความคาดหวังการเจรจาการค้า
ของสหรัฐและจีน รองลงมา คือ การไหลเข้าออก
ของเงินทุน ขณะที่นักลงทุนกังวลผลประกอบการ
บรษัิทจดทะเบยีนเป็นปัจจัยฉุดความเชือ่ม่ันนักลงทนุ
มากที่สุด รองลงมา คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ชะลอตัวลงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ 

ส�าหรับปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ต้องติดตาม ได้แก่ 
ความชัดเจนของข้อตกลงการค้าข้ันที่ 1 และแนว
โน้มการเจรจาข้อตกลงทางการค้าขั้นที่ 2 ทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางปี 2563 
แนวโน้มอุปสงค์โลกชะลอตัว ความไม่แน่นอนของ 
Brexit ความต่อเน่ืองของดัชนีชี้วัดความเชื่อม่ัน 
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหลักของโลกที่เริ่ม
ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังอยู่ระดับต�่าสุดในรอบหลายเดือน 

“ขณะทีปั่จจัยในประเทศทีต้่องติดตาม คือ ทศิทาง
ผลประกอบการบรษัิทจดทะเบยีน และนโยบายภาค
รัฐในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติม เป็นปัจจัยในประเทศที่ต ้อง
ติดตาม” นายไพบูลย์ กล่าว 
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ก.ล.ต. เปิดทาง SMEs Startup 
เลือกระดมทุนผ่านตลาดทุนได้

นางสาวรืน่วดี สุวรรณมงคล เลขาธกิาร ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เป็นครั้ง
แรกที่ ก.ล.ต. ได้ริเริ่มมีแนวคิดที่จะพิจารณาทบทวน
เกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรพัย์ของเอสเอม็อี
และสตาร์ทอัพ ในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่ม
ช่องทางให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ทุนในตลาดทุนได้ และต่อมาในเดือนกันยายน ก็ได้
ริเริ่มจัดตั้งคณะท�างาน SMEs Startup PE VC ซึ่งมี
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาระบบนิเวศ
ที่เก่ียวข้อง ระบุปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งก�าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 

โดยเบื้องต้นคือการสรุปเก่ียวกับการจัดต้ังตลาด
รองในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอสเอ็มอีและ
สตาร์ทอัพ รวมทั้งการก�าหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุน
ที่สามารถลงทุนได้ พร้อมทั้งมีแนวทางปรับปรุงหลัก
เกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อลดอุปสรรคในกระบวนการ
ระดมทุน อาทิ การจัดส่งงบการเงิน และคุณสมบัติ 
CFO และผู้สอบบัญชี

ทั้งน้ี ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลและ
พัฒนาตลาดทุนไทยให้ความส�าคัญในการส่งเสริมให้
เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีทางเลือกในการระดมทุน
ผ่านตลาดทุน โดยการออกหุ้นหรือตราสารหนี้ได้ตาม
ความเหมาะสมของภาคธุรกิจ โดย ก.ล.ต. ได้เปิดให้
สามารถระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding) 
ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์จากพฒันาการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั เพือ่ท�าให้กระบวนการระดมทนุส�าหรบัเอสเอม็อ ี
และสตาร์ทอัพเป็นไปด้วยความง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว

โดยในช่วงที่ผ่านมา สามารถสรุปการ
ด�าเนินการของ ก.ล.ต. ได้ดังนี้

1. ในการระดมทุนในตลาดแรก : ใน
เดือนสิงหาคม 2562 ก.ล.ต. ได้เสนอคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาเปิดช่องทางให้
บริษัทจ�ากัดสามารถระดมทุนในตลาดแรก
ผ่านการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต่อผู ้ลงทุนและพนักงานโดยตรงได้เป็น 
ครั้งแรก ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ราย 20 ล้านบาท 

เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถระดมทุน
ได้สะดวกมากขึน้และจูงใจพนักงานทีมี่ศักยภาพให้เข้า
มาร่วมงานกับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ โดยปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งน้ี 
คาดว่าจะสามารถออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ภายใน
ต้นปี 2563

2. ในการซื้อขายผ่านตลาดรอง: ก.ล.ต. ได้มีการ
หารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับ
แนวทางในการวางหลักเกณฑ์การซื้อขายหุ้นของเอส
เอม็อแีละสตาร์ทอพัในตลาดรองมาอย่างต่อเน่ือง โดย
มีเป้าหมายเปิดให้ผู้ลงทุนในตลาดรองสามารถลงทุน
และซือ้ขายเปล่ียนมือหุน้ของเอสเอม็อแีละสตาร์ทอพั
ได้ โดยต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ โดย ก.ล.ต. จะหารือคณะ
ท�างาน SMEs Startup PE VC ในการประชุมวันที่ 
19 ธนัวาคม 2562 น้ี เก่ียวกับเกณฑ์การรบัหลักทรพัย์ 
เพื่อน�ามาใช้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การปรบัปรงุกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม : เพือ่
มิให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีต้นทุนในการระดมทุน
ที่สูงจนเกินไป ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เอสเอ็
มอีและสตาร์ทอัพ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยจัด
ท�ารายงานทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชัน รวมทั้ง
จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดให้จัดส่งงบการ
เงินเฉพาะงบครึ่งปีและงบปี (จะยกเว้นการจัดส่งงบ
ไตรมาส 1 และไตรมาส 3) และไม่ก�าหนดคุณสมบัติ 
CFO และไม่บังคับให้ใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ได้ หากปฏิบัติงานใน 
ส�านักงานสอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
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วันน้ีขอน�าข่าวของกรมสรรพากรที่ได้แถลงข่าวไปเม่ือ
วันที่ 4 กันยายน 2562 และ 13 กันยายน 2562 มาเล่า
ให้ฟัง เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรกับดีป้า จับมือกันจัดงาน 
“แฮกกาแทกซ์” รวมพลสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่ระดมไอเดีย
ผุดโซลูชั่นเสริมบริการด้านภาษี เพื่อให้การเสียภาษีเป็น
เรือ่งง่าย ไม่ยุ่งยาก เป็นทีพ่อใจของผูเ้สียภาษีทกุคน โดย
รายละเอียดเข้าไปอ่านในเว็บไซต์กรมสรรพากรได้

งานดังกล่าวกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกันจัดกิจกรรม 
Hackathon ด้วยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัมา
ประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ 
ชื่อ #HACKATAX (แฮก 
กาแทกซ์) “#HACKATAX 
Thailand’s First Senior-
Level Hackathon” ภาย
ใต้แนวคิด “Real ex- 
perts. Real Solutions. 
Real Impact.” เพื่อ
ระดมสมองน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา 
มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางด้านภาษีเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

โดยงานนี้ได้ให้ท�าโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” 
ให้ตอบโจทย์ว่าท�าอย่างไรให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายที่ทุกฝ่าย
ต้องเข้าใจและจับมือเดินไปด้วยกัน ซึ่งกรมสรรพากร
เชือ่ว่าผลจากการน�าเอาผูเ้ชีย่วชาญทัง้ภาครฐัและเอกชน 
“Real Expert” มาร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหา “ Real 
Solutions’ น้ีจะสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน “Real Impact’  
ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

งานนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล 4 ทีมได้แก่
1) รางวัลที ่1 ผลงานชือ่ “iTax bnk’–mobile bank-

ing platform ส�าหรับอ�านวยความสะดวกในการจัดการ
ภาษีของเจ้าของธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจร

2) รางวัลที่ 2 ผลงานชื่อ ‘Put on a happy face’ 
จัดการค่าใช้จ่ายบวกกลับ เปล่ียนผู้ร้ายให้กลายเป็น
พระเอก

3) รางวลัที ่3 ผลงานชือ่ “T-Wallet” -น�าผูค้้าออนไลน์ 
เข้าสู่ระบบภาษี ด้วยมาตรการทัง้จู่โจมและลงโทษ กระตุ้น
เศรษฐกิจด้วย Tax Incentive ผ่าน promptpay 40 ล้าน
บัญชี

4)รางวัล Popular Vote ผลงานชื่อ “ชายกลาง”– 
digital auditing ท�าให้งานตรวจสอบไม่เป็นภาระอกีต่อไป

นอกจากน้ีกรมสรรพากร และส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ยังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ “โครงการพัฒนากลไกทดสอบรูปแบบ 
ธุรกิจเทดโนโลยีและนวตักรรมดิจทิลัเพือ่เพิม่ประสิทธิ 
ภาพการจัดเก็บภาษแีละการให้บรกิารให้กับผู้เสียภาษี 

(Tax Sandbox )” อกีด้วย
จากการน้ี จะเห็นได้ว่า  

การจัดเก็บภาษีในภายภาค 
หน้า จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  
การน�า เทคโนโลยีมาใช ้ 
จะท� า ให ้ ส ามารถตรวจ 
จับ ติดตามการหลบหรือ
หลีกเล่ียงภาษีได้ง ่ายขึ้น 
มาตรการทั้ ง จู ่ โ จมและ
ลงโทษคงไม่เกิดกับผู ้ค ้า

ออนไลน์เท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียภาษีทุกคน 
ถึงกระน้ันการที่สรรพากรจะเปล่ียนผู ้ร ้ายให้เป็น

พระเอกก็คงไม่ง่ายนัก ผู้ร้ายก็ยังคงบุคลิกของผู้ร้ายอยู่ดี 
ท�าอย่างไรจึงจะให้ผู้ร้ายสมัครใจ เปล่ียนเป็นพระเอกทั้ง
บุคลิกและจิตใจ นั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะออกมาตรการ
อะไรมาก็ตาม บทบัญญัติและบทปฏิบัติต้องท�าให้ผู้เสีย
ภาษีเข้าใจง่าย ท�าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้รับความเป็นธรรม
อย่างทั่วถึง ลดปริมาณงาน ขั้นตอน ลดภาระในการจัด
ท�าและน�าส่งเอกสาร 

ส่งเสริมให้ผู ้เสียภาษีมีความรู ้ความสามารถ ยินดี 
เต็มใจที่จะจ่ายภาษีเพื่อประเทศอย่างแท้จริง ปฏิบัติการ
เหล่านั้น ต้องมีทั้งการน�าเทคโนโลยีมาใช้ ผสมผสานกับ
หลักปฏิบัติในชีวิตจริงที่ต้องง่ายๆ ภาษีก็จะเป็นของง่าย 
ถูกใจประชาชนได้อย่างแน่นอน 

    14 ธ.ค. 2562

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
      กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ภาษีไทย ถูกใจประชาชนได้อย่างไร
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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 
เปิดเผยว่า เพือ่รองรบัการจัดเก็บภาษีจากผูป้ระกอบการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) จากผู้ให้บริการ
ในต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้จัดเก็บภาษี e-
Business อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งผู้ค้าในและประเทศ 
เพราะขณะน้ีผู้ค้าออนไลน์ต่างประเทศไม่ได้ต้ังบริษัทใน
ประเทศไทย จึงต้องเสียภาษีลักษณะเดียวกัน 

“ ขณะ น้ี ร ่ า ง กฎหมายอ ยู ่
ระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการกฤษฎีกาหลายมาตรา 
จ าก น้ั นจะ เสนอสภาผู ้ แทน
ราษฎร เพื่อออกเป็นพ.ร.บ.บังคับ
ใช้ คาดว่าบังคับใช้ในช่วงเดือน
กันยายน 2563 เริ่มจัดเก็บภาษี
ปีงบประมาณ 2564 ต้ังเป้าเก็บ
ภาษี e-Business ปีแรกประมาณ 
4,000 ล้านบาท”

ส�าหรับการปรับปรุงกฎหมายภาษีครั้งน้ี เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม ระหว่าง 
ผู้ค้าที่จดทะเบียนร้านค้าและเข้าระบบฐานภาษีปกติกับ
ร้านค้าที่อยู่ในโลกออนไลน์ เพื่อดูแลให้เท่าเทียม 

นอกจากน้ี กรมสรรพากรเตรียมแก้ไขกฎหมายกรม 
มาตรา 10 เชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทย่ืนเสียภาษีใน

ไทยน�าไปแลกเปล่ียนข้อมูลให้กับกรมสรรพากรในต่าง
ประเทศได้ด้วย เพื่อเป็นการเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 
เป็นการป้องกันการหลบเล่ียงภาษี e-Business ของ
บรษัิทต่างชาติ ขณะทีก่ารลงโทษผูป้ระกอบการต่างชาติ
ที่ไม่เข้าระบบการเสียภาษี e-Business หากมีการท�า
ธรุกรรมซือ้ขายสินค้าในไทยน้ัน อยู่ระหว่างการพจิารณา
ความเหมาะสมว่าควรเป็นอย่างไร 

ทั้งนี้ ยอมรับว่าผู้ค้าออนไลน์ใน
ระบบการซื้อขายตลาดกลางผ่าน
เว็บดัง อาทิ ลาซาด้า และช้อปปี้ 
สามารถตรวจสอบและน�าเข้าสู ่
ระบบภาษีได้ง่าย แต่ยังมีผู้ค้ากว่า 
100,000 ราย ขายสินค้าออนไลน์
ผ่านเพจเฟซบุ๊คและเปิดขายส่วน
ตัว ท�าให้ยากต่อการตรวจสอบ จึง
ต้องมีกองส�ารวจธุรกิจนอกระบบ

ขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ 
ปัจจุบนัมีผูค้้าออนไลน์ในระบบภาษี ประมาณ 100,000 

ราย และมีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับผู้ค้า 
ได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งปีงบประมาณ 2563 
กรมต้ังเป้าจะดึงผู้ค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้น
เป็น 170,000 ราย โดยเชือ่ว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีจาก 
ผู้ค้าออนไลน์ได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทแน่นอน 

สรรพากรเล็งภาษีค้าออนไลน์
ปี63 ดึงเข้าระบบ 1.7 แสนราย
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นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ภาษี
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นภาษีทรัพย์สินแบบใหม่ที่จะเริ่มน�ามาใช้ 
ปี 2563 เป็นปีแรก กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการก�ากับดูแลภาษีที่ดินฯ ได้เร่งด�าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเต็มก�าลัง เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงการคลังจะหารือร่วม
กับกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและ อปท. 
ต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีที่ดินฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน พร้อมทั้งจะได้เร่งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผูป้ระกอบการธรุกิจทราบโดย
ทั่วกันโดยเร็วต่อไป

ส�าหรับสาระส�าคัญกระบวนการบังคับใช้และการเตรียมการจัด
เก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเริม่
จัดเก็บปี 2563 ดังนี้ 1. การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายภาษีที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เริ่มบังคับใช้
เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยก�าหนดวันเริ่มการ 
จัดเก็บภาษี คือ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แทนการจัด
เก็บภาษีบ�ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป ผู้
เสียภาษี ได้แก่ ผูท้ีมี่ชือ่เป็นเจ้าของทีดิ่นหรอืส่ิงปลูกสร้างทกุคน ณ  
วันที่ 1 มกราคม 2563 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขยายระยะเวลาการด�าเนิน
การให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องตามปฏิบัติ

งานขั้นตอนจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีเวลาท�างานมากขึ้น ส�าหรับปี 
2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ เท่านั้น เช่น เลื่อน
การแจ้งประเมินภาษี จากเดือนกุมภาพนัธ์เป็นภายในเดือนมิถุนายน 
และเล่ือนก�าหนดเวลาการช�าระภาษีจากเดือนเมษายนเป็นเดือน
สิงหาคม เป็นต้น อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีอีกทางหนึ่ง

2. สาระส�าคัญของภาษีที่ดินฯ ภาษีที่ดินฯ เป็นการเก็บภาษีจาก
เจ้าของทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างตามมลูค่าของทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง
ที่ถือครอง โดยอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะดูจากการใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราภาษี 4 ประเภท 
ได้แก่ 1. เกษตรกรรม 2. อยู่อาศัย 3. อื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมและ
อยู่อาศัย และ 4. รกร้างว่างเปล่า 

ผู ้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีทุกปี และต้องช�าระภายในเดือน
เมษายนของปีน้ัน ๆ  เช่นเดียวกับการช�าระภาษีบ�ารงุท้องทีแ่ละภาษี
โรงเรือนและที่ดินซึ่งถูกยกเลิกไป (ยกเว้นปี 2563 สามารถช�าระ
ภาษีได้ถึงเดือนสิงหาคม) การหามูลค่าที่ดิน ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
รวมทั้งห้องชุด ให้น�าราคาประเมินทุนทรัพย์ (ราคาประเมินฯ) ของ
กรมธนารักษ์มาใช้ค�านวณ และส�าหรับปี 2563 ให้น�าบัญชีราคา
ประเมินฯ ปี 2559-2562 มาใช้ ภาษีที่ดินฯ เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต�าบล (อบต.) กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา (ไม่รวมองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด) เพื่อน�าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น

3. ข้อเท็จจริงเก่ียวกับภาษีที่ดินฯ ประเด็นแรก การประกอบ
เกษตรกรรม มีการบรรเทาภาระภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินและส่ิง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ‘ผู้ลงทุน-ผู้ถือครองทรัพย์สิน’ต้องรู้
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ปลูกสร้างซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีใ่ช้ท�าประโยชน์เกษตรกรรม จะได้รบั
ยกเว้นภาษีในปี 2563-2565 และตั้งแต่ปี 2566 จะได้รับการยกเว้น
มลูค่าของฐานภาษีแต่ละ อปท. รวมกันไม่เกิน 50 ล้าน บาท ประเด็นที่  
2 ส�าหรบัทีอ่ยู่อาศัย มีการบรรเทาภาระภาษีส�าหรบับ้านหลังหลัก 1 หลัง 
ซึง่บคุคลธรรมดาใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยและมีชือ่ในทะเบยีนบ้านดังกล่าวใน
วันที่ 1 มกราคม ดังนี้ 1. กรณีมีชื่อเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูก 
สร้าง หรอืห้องชดุ จะได้รบัยกเว้นภาษีส�าหรบัมลูค่าทีไ่ม่เกิน 50 ล้านบาท 
หรือ 2. กรณีมีชื่อเป็นเจ้าของส่ิงปลูกสร้างอย่างเดียว (ปลูกสร้าง 
บนที่ดินบุคคลอื่น) จะได้รับยกเว้นภาษีส�าหรับส่ิงปลูกสร้างที่มูลค่า 
ไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี ส�าหรับที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่
บุคคลธรรมดามีชื่อเป็นเจ้าของ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและไม่
ได้น�าไปให้เช่า จะถือเป็นบ้านหลังอื่น ซึ่งต้องเสียภาษีตามปกติ

ส่วนการบรรเทาภาระภาษี ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงรือนและที่ดินหรือ
ภาษีบ�ารุงท้องที่ และต้องเสียภาษีเพิ่มข้ึนจากเดิมเน่ืองจากกฎหมาย
น้ี จะได้บรรเทาภาระภาษีของส่วนต่างเม่ือเทียบกับภาษีที่เคยเสียใน
ปี 2562 ปีที่ 1 ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง ปีที่ 2 ภาษี
เดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง ปีที่ 3 ภาษีเดิมปี 2562 + 75% 
ของส่วนต่าง 

ทั้งนี ้ขั้นตอนที่ผู้เสียภาษคีวรให้ความส�าคัญเกีย่วกบัภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ม ี3 ขัน้ตอน 1. ตรวจสอบบญัชรีายการทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้างว่า มีการระบุประเภท ขนาด และลักษณะการใช้ประโยชน์ว่าถูก
ต้องหรือไม่ หากผู้เสียภาษีพบว่า บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของตนเองไม่ถูกต้อง สามารถย่ืนค�าร้องต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อขอ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ 2. ตรวจสอบแบบประเมินภาษีที ่อปท. แจ้งประเมนิ
ภาษีแก่ผู้เสียภาษี โดยผู้เสียภาษีจะต้องตรวจสอบการประเมินภาษี 
ดังกล่าวว่า ใช้ราคาประเมินทนุทรพัย์และอตัราภาษีตรงตามมูลค่าและ
การใช้ประโยชน์หรอืไม่ รวมถึงการค�านวณภาษีว่าถูกต้องหรอืไม่ หาก
ผู้เสียภาษีพบว่า การประเมินภาษีไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องคัดค้าน
และอุทธรณ์ตามกระบวนการต่อไป และ 3. ช�าระภาษีภายในเวลาที่
ก�าหนด โดยกระทรวงมหาดไทยประกาศขยายเวลาในการช�าระภาษี ให้
สามารถช�าระได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพือ่จะไม่ต้องเสียเบีย้ปรบั
และเงินเพิ่ม รวมไปถึงอาจถูกระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิใ์นทีดิ่นหรอืส่ิงปลูกสร้างทียั่งคงมีภาระภาษีค้างช�าระอยู่

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายเฉลิม พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ท�าหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขยายก�าหนดเวลาการบังคับใช ้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ออกไปก่อน 
ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ โดยเลื่อนเวลา
ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองจากการจัดท�ากฎหมายลูกยัง
ไม่แล้วเสร็จ

ทั้งน้ี การเล่ือนดังกล่าว ได้ระบุว่า กฎหมายล�าดับรอง ในความ 
รับผิดชอบกระทรวงคลัง และ มหาดไทยอีกจ�านวน 8 ฉบับ ยังด�าเนิน
การไม่แล้วเสรจ็ ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทราบรายละเอยีด 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถด�าเนินการแจ้งบัญชี
รายการทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก�าหนดไว้ จึงมีการเลื่อนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประกาศฉบับดังกล่าวระบุ
ว่า การจ่ายภาษ ีรวมถึงการผ่อนช�าระ และการแจ้งเตือนอืน่ๆ จากระยะ
เวลาที่ก�าหนดเดิมเดือน เม.ย.63 จะเลื่อนเป็นเดือน ส.ค.63 การส่ง
ข้อมูลแจ้งผู้เสียภาษี จากเดิมภายใน พ.ย. 2562 เป็น มี.ค. 2563 
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นายศรพล ตลุยะเสถียร รองผูจั้ดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ลงทุน 
ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยด้วย

เผยทิศทางลงทุนต่างชาติในหุ้นไทย
แม้ พ.ย.62 ยังขายสุทธิแต่มูลค่าลดลง

มูลค่าที่ลดลงจากเดือนก่อน ในขณะที่ ผู ้ลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิมากขึ้นในตลาดอาเซียนส่วนใหญ่ 
และ SET Index ปรับตัวลดลงน้อยที่สุดในอาเซียน 
ซึ่งเป็นผลจากการปรับน�้าหนักหุ้นใน MSCI Global 
Standard Index ในเดือนพฤศจิกายน โดยจ�านวน
หลักทรัพย์ไทยเพิ่มขึ้น 3 หลักทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้น
มากกว่าตลาดอาเซียนอื่นส่งผลให้ไทยมีจ�านวน 
หลักทรัพย์ใน MSCI สูงที่สุดในอาเซียน

โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ 
ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2562 ปิดที่ 1,590.59 จุด  
ลดลง 0.7% จากสิ้นเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 1.7% 
จากส้ินปี 2561 โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตร
และอตุสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรพัยากร กลุ่มบรกิาร 
และกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนมากกว่า SET 
Index

ทัง้น้ี ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผูล้งทนุต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 7,721 ล้านบาท  
ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน

ส�าหรับมูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวันรวมของ SET 
และ mai ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 52,799 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรพัย์ไทย ณ ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2562 
อยู่ที่ระดับ 17.1 เท่า และ 19.5 เท่าตามล�าดับ สูง
กว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่
ระดับ 14.7 เท่า และ 15.7 เท่าตามล�าดับ

ด้านอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.16% สูงกว่าค่า
เฉล่ียของ ตลาดหลักทรพัย์ในเอเชยีซึง่อยู่ที ่2.92%

ส่วน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ 
SET และ mai ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่
ที่ 17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1% จากสิ้นปี 2561 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

และในช่วง 11 เดอืนแรกของป ี2562 มลูค่าการ
ระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 
80,370 ล้านบาท

ส�าหรับ ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใน
เดือนพฤศจิกายน 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉล่ียต่อวัน 438,228 
สัญญา ซึ่งเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 
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นายทตินันท์ิ มัลลิกะมาส ผูช่้วยผูว่้าการ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และเลขานุการคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน ( กนง.) กล่าวว่า ในการ
ประชุม กนง.ครั้งสุดท้ายของปี 2562 คณะกรรมการ
มมีติเอกฉันท์ 7:0 ให้คงดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่1.25% 
ต่อปี หลังประเมนิว่าเศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มขยายตัว
ต�่ากว่าคาดและต�่ากว่าศักยภาพ ท�าให้ กนง.ปรับลด
อตัราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพ)ี ปีน้ีเหลือโต 2.5% 
จากเดิมโต 2.8% เนื่องจากการส่งออกสินค้าหดตัว
มากกว่าคาด โดยหดตัว 3.3% จากเดิมคาดหดตัว 1% 

พร้อมกันนี้ กนง.ยังได้ปรับลดจีดีพีปี 2563 เหลือ
โต 2.8 % จากเดิมคาดโต 3.3% เน่ืองจากการใช้
จ่ายภาครฐัและการลงทนุภาคเอกชนมแีนวโน้มขยาย
ตัวต�่ากว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งมาจากการเลื่อนการ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมทุนของรัฐ 
และเอกชนในโครงสร้างพืน้ฐานบางโครงการ ขณะที่
การส่งออกปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 0.5% เป็นการ
ฟื้นตัวช้ากว่าคาดจากเดิมขยายตัว 1.7% ผลกระทบ
จากการชะลอตัวของการค้าโลกจากสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ-จีน
ส่วนการบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มชะลอลง 

จากรายได้และการจ้างงานทีป่รบัลดลงโดยเฉพาะ
การผลิตเพื่อส่งออกและหน้ีครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง ส่วนอัตราเงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 0.5% และ 
0.7% ในปี 2563 และมีแนวโน้มต�่ากว่ากรอบ 
เป้าหมาย จากราคาพลังงานต�่ากว่าคาดตาม
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต�่า 

ส�าหรับค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาเคล่ือนไหว
ทั้ง 2 ทิศทางและสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค
มากขึ้น คณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์
เงินบาทที่ยังแข็งค่าอยู่เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้า
คู่แข่ง จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตรา
แลกเปล่ียนและเงินทนุเคล่ือนย้ายอย่างต่อเน่ือง
และใกล้ชิดท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านต่าง
ประเทศที่มีอยู่สูง รวมถึงให้ติดตามประสิทธิผล
ของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก�ากับดูแลการแลก
เปลี่ยนเงิน เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและความ
จ�าเป็นในการด�าเนินมาตรการเพิ่มเติม

ทัง้นี ้นายเมธี สุภาพงษ์ รองผูว่้าการด้านเสถียรภาพ 
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) กล่าวว่า
ขณะน้ีนักลงทุนในตลาดโลก เริ่มเปล่ียนมุมมองต่อ
ค่าเงินในตลาดเกดิใหม่ รวมทั้งค่าเงนิบาท ว่าเงินบาท 
ไม่แข็งค่ามากกว่าน้ี เพราะที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่า 
เกินปัจจัยพืน้ฐาน และผูมี้ถ่ินทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-
resident) ได้เปลี่ยนค�าสั่งและสถานะจากซื้อเงินบาท 
(Long) เปล่ียนเป็นขายเงินบาท ( Short) แล้ว ซึง่เป็น
จุดเปล่ียนทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงต่อไป ท�าให ้
เงินบาทเริ่มกลับทิศเป็นอ่อนค่า ดังน้ัน เงินบาทมี
โอกาสเคล่ือนไหวได้ 2 ทศิทาง ไม่ใช่แขง็ค่าทางเหมือน
ทีผ่่านมา และเงินบาทอาจจะไม่ใช่สินทรพัย์ทีป่ลอดภัย 
(Safe haven) เหมือนในอดีต ดังนั้น ผู้น�าเข้าอาจจะ 
ต้องซื้อประกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนไว้บ้าง  
หากเงินบาทอ่อนค่าลงมา ก็อาจจะพลาดโอกาสใน
การน�าเข้าวัตถุดิบ และ เครื่องจักร 

“เราเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย การเกิน
ดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง ผลตอบแทนจากส่วนต่าง
ดอกเบีย้ก็แทบจะไม่ม ีประกอบกับดอลลาร์แขง็ค่าขึน้ 
ท�าให้เงินสกุลในตลาดเกิดใหม่และเงินบาทอ่อนค่าลง 
ซึ่งเราคิดว่านักลงทุนเปล่ียนมุมมองว่าบาทไม่แข็งค่า
มากกว่านี้” นายเมธีกล่าว 

กนง.นัดสุดท้ายคงดอกเบี้ย 
แต่ลดจีดีพีปีนี้เหลือ 2.5% 
ส่วนปี 63 คาดโตแค่ 2.8%
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้ส�าหรับค�านวณดัชนี SET50 
SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ 
SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 (1 มกราคม- 
30 มิถุนายน)

· ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ 
ประกอบด้วย บมจ. วีจีไอ (VGI)

· ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ 
ประกอบด้วย บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) 
บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ (STPI) บมจ. ธนบุรี เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป (THG) บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) 
และ บมจ. วีจีไอ (VGI)

· ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 15 หลักทรัพย์ 
ประกอบด้วย บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) 
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บมจ. การบิน
กรุงเทพ (BA) บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) บมจ. 
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก 
(EPCO) บมจ. ลลิล พรอ็พเพอร์ต้ี (LALIN) บมจ. เดอะ 
แพลทินัม กรุ๊ป (PLAT) บมจ. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
(RPH) บมจ. ซาบน่ีา (SABINA) บมจ. สามารถเทลคอม 
(SAMTEL) บมจ. แสนสิริ (SIRI) บมจ. สหมิตรถังแก๊ส 
(SMPC) บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ (TAE) และ 
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN)

· ดัชนี SETCLMV ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ประจ�า
รอบการคัดเลือกนี้

· ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลัก
ทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บ้านปู (BANPU) บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) (DELTA) บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 

(IVL) และ บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
(PTTEP) 

· ดัชนี SETTHSI มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 14 หลัก
ทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) 
บมจ. บรกิารเชือ้เพลิงการบนิกรงุเทพ (BAFS) บมจ. บี
ทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 
(DRT) บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) บมจ. 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี (GPSC) บมจ. กัลฟ์ 
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บมจ. อิชิตัน 
กรุ๊ป (ICHI) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) บมจ. บัตร 
กรุงไทย (KTC) บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) 
บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) 
และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU)

· ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ 
ประกอบด้วย บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) และ บมจ. 
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้ส�าหรับค�านวณ
ดัชนีดังกล่าวจะด�าเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรพัย์ทีต่ลาดหลักทรพัย์ฯ 
ก�าหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี 
SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จ�ากัดจ�านวนหลักทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบในดัชนี 

ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ธันวา 
คม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัด
เลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดชันแีละวธิี
การค�านวณดัชนี ได้ทีเ่ว็บไซต์ตลาดหลักทรพัย์ฯ www.
set.or.th 

หุ้นที่ใช้ค�านวณดัชนีตลาดฯ
ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2563
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กิจกรรมสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
เปิดตัว Pocket Book “ยิ่งแก่ ยิ่ง(ต้อง)เรียน”
อาจารย์บรรจง จิตต์แจ้ง – กรรมการหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 

(TIIP) และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย บรรจงอักษร กล่ัน
ประสบการณ์ เพือ่จุดประกาย ความรู ้ให้คนรุน่ใหม่ พฒันาชาติ ด้วยความรู ้
จึงมีการเปิดตัว Pocket Book เล่มแรกในชีวิต “ย่ิงแก่ ย่ิง(ต้อง)เรียน” 
ณ ห้องสมุดมารวย ชั้นใต้ดิน อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี  
คุณเก่งกล้า รกัเผ่าพนัธุ ์– นายกสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมแสดง
ความยินดี พร้อมทั้งลูกศิษย์ มิตรสหาย ตบเท้ามาให้ก�าลังใจ “สนุกอย่างงี ้
... เขียนนานแล้ว” 

ส่ังซื้อหนังสือได้ที่ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เบอร์ 02-247-7486 
(พิมพ์จ�านวนจ�ากัด)
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กิจกรรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 30 ประจ�าปี 2562
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดหลักสูตร อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 30 ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 เพื่อเตรียมพร้อม

ส�าหรับ AGM ปี 2563 ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณภูวนารถ ณ สงขลา ประธานชมรม อาสา
พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมฯ

อาสาฯ ยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการอ่านงบการเงินของบริษัท
จดทะเบียน

“KM : Accounting Track-ถอดรหัสสุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” 
ตอน 1 

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรม อาสาฯ 
ยกระดับความรู ้ความสามารถด้านการอ่านงบการเงินของบรษัิทจดทะเบยีน ในหวัข้อ “หวัข้อ 
“KM : Accounting Track-ถอดรหัสสุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” ตอน 1  
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30–17.30 น. ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
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อาสาฯ ยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการอ่านงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน
“KM : Accounting Track-ถอดรหัสสุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” ตอน 2 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม อาสาฯ ยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการ

อ่านงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ในหัวข้อ “หัวข้อ “KM : Accounting Track-ถอดรหัสสุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน” 
ตอน 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00–20.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน)
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บทบาทหน้าที่และจุดยืนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือมุ่งในเรื่อง
ของการให้ความรู้ และการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนได้จากค�าขวัญของ 
สมาคมฯ ที่ว่า “ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน”

ตลอดมาเชื่อว่าผู้ลงทุนคงเห็นแล้วว่า การลงทุนนอกจากจะมีความซับซ้อน
มากขึ้น มีประเภทของหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน กองทุน ตลอดจนทรัพย์สินเพื่อ
การลงทนุมากขึน้ รวมทัง้มคีวามเส่ียงในการลงทนุเพิม่มากขึน้ด้วย เพราะฉะน้ัน 
ส�าหรบันักลงทนุแล้ว การมคีวามรูค้วามเข้าใจต่อเรือ่งทีจ่ะเข้าไปลงทนุ จึงถือเป็น
เรื่องที่ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกันเรือ่งของการเข้าใจในสิทธขิองผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ ก็เป็นส่ิงทีส่�าคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่ที่ส�าคัญกว่าก็คือ คือการรู้ที่จะปกป้องพิทักษ์สิทธิของ
ตนเองบนวิถีทางแห่งความถูกต้อง

ดังนั้นสมาคมฯจึงให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบ
ถ้วน และเพยีงพอส�าหรบัการใช้ประกอบการตดัสินใจเพือ่การลงทุน รวมทัง้ 
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะมีเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อย
ก็ตาม

นับตั้งแต่ปี 2549 มาจนถึงปีปัจจุบัน 2562 ซึ่งก�าลังจะผ่านพ้นไป สมาคมฯ 
ได้ท�าหน้าที่ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และความเท่าเทียมกัน ผ่านอาสาพิทักษ์
สิทธิผู้ถือหุ้น บนความมุ่งหวังที่จะเห็นธรรมาภิบาลในตลาดทุนไทยเติบโตอย่าง
ยั่งยืน

ด้วยเหตุน้ีเองจึงเหน็ด้วยอย่างย่ิงกับแถลงการณ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ระบุว่า ปัจจุบันผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมีหลายประเภท 
ได้แก่ ผู้ลงทุนบุคคล ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ 
และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีช่องทางการส่งค�าสั่งได้หลายรูปแบบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงก�ากับดูแลการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ และอาจ
เข้าข่ายการสร้างราคา ด้วยมาตรฐานเดียวกันส�าหรบัผู้ลงทุนทกุประเภท และ
ทุกช่องทางการส่งค�าส่ังซื้อขาย เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเท่าเทียมกัน

ค�าแถลงการณ์ในการก�ากับดูแลการลงทุนด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างเท่า
เทยีมกันส�าหรบัผูล้งทนุทกุประเภท จึงเป็นเรือ่งทีส่อดคล้องกับจุดยืนและความ
ต้องการทัง้ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย และเชือ่ว่าเป็นของผูล้งทนุทกุคนใน
ตลาดทุนไทย

จากนี้ สมาคมฯจึงหวังที่จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกองค์กร ทุกภาค
ส่วนในตลาดทุนไทย ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล และเรื่อง
ของการให้ความเท่าเทยีมกันส�าหรบัผูถื้อหุน้ เพราะน่ันคือการก้าวเดินร่วมกันไป 
ข้างหน้า เพื่อพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งของตลาดทุนไทยนั่นเอง 

มาตรฐานเดียวส�าหรับผู้ลงทุน
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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