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ปีที่ 7 ฉบับที่ 53 เดือนมกราคม 2563**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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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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เริ่มต้นประเดิมศักราชใหม่ 2563 เพียงแค่เดือนแรก ดูเหมือนว่าสภาวการณ์
ด้านเศรษฐกิจของไทย ค่อนข้างทีจ่ะไม่เป็นไปตามทีค่าดหมายกันเอาไว้สักเท่าไรนัก

บรรดาหน่วยงานที่คาดการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจเอาไว้ในช่วงปลายปีว่า แม้
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ในปี 2562 อาจจะไม่สดใสดังที่หวัง
เอาไว้ว่าน่าจะขยายตัวในระดับ 3.0–3.3% แต่เมื่อเจอกับปัจจัยลบจากการส่งออก
ที่ต�่ากว่าที่คาดเอาไว้มาก รวมทั้งปัจจัยการแข็งค่าเงินบาท ท�าให้อัตราการขยายตัว
ของการส่งออกถึงขั้นติดลบ จึงส่งผลกระทบท�าให้จีดีพีเม่ือปีที่ผ่านมาชัดเจนแล้ว
ว่า ขยายตัวได้เพียงระดับ 2.5%เท่านั้น แต่ทุกฝ่ายก็ยังเชื่อมั่นว่า จีดีพี ในปี 2563 
น่าจะขยายตัวได้มากกว่าปีที่แล้ว คืออย่างน้อยน่าจะอยู่ที่ระดับที่เติบโตขึ้นจากป ี
ที่ผ่านมาประมาณ 2.8–3.5% 

ปัญหาก็คือ เมื่อผ่านไปเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นหรือ
ความม่ันใจต่อทศิทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้รบัผลกระทบอย่างมากจาก
หลากหลายปัจจัยเสี่ยง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยลบที่เกิดขึ้น
โดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีกรณเีช่นน้ีเกิดขึน้ ก็คือ การแพร่ระบาดของไวรสั
โคโรนา ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ จนสร้าง
ผลกระทบและความวิตกกังวลไปทั่วโลก

ท�าให้หลายๆหน่วยงานเริ่มที่จะมีการทบทวนการประเมินตัวเลขจีดีพีของปีน้ีกัน
แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการปรับคาดการณ์ที่ค่อนข้างเร็วมาก อย่างเช่น ศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สรุปการประเมินผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ใน 5 ปัจจัยส�าคัญ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ความล่าช้าของงบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 ความต้องการสินค้าลดลงจากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง 1.3% คิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 226,700 ล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ยอมรับว่าคงจะต้องรอคณะกรรมการนโยบายการ
เงิน (กนง.) ทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทยใหม่ใน เดือนมี.ค. 2563 ซึ่งหากกรณี
ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด กับ ความล่าช้าของงบประมาณ 2563 ยังไม่คล่ีคลาย
ภายใน 2 เดือน หรือเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนเม.ย. นี้

เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะชะลอรุนแรงตัวกว่าที่คาด
เช่นเดียวกับ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

หรือสภาพัฒน์ ก็ยอมรับว่าขณะน้ีเริ่มเห็นแล้วว่ามีความเส่ียงเข้ามากระทบเพิ่ม
เติม ดังนั้นประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะไม่ได้เป็นไปตาม
ประมาณการณ์ไว้ ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมมาตรการต่าง ๆ  ไว้รองรับ โดยจะมีการ
ปรับประมาณการณ์เศรษฐกิจอีกครั้ง

คงต้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีชวด 2563 ที่ไม่ค่อยแจ่มใสนัก 
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ปัจจัยเสี่ยงมาเพียบ
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู ้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงที่ต้อง 
เตรยีมพร้อมรบัมืออย่างต่อเน่ือง ทัง้สถานการณ์
ต่างประเทศ ในประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ในปี 2563 เป็น 
ปีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�าเนินงานมาครบ 45 ปี 
จึงมุง่เน้นการเติบโตแบบ Inclusive Well-being 
สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม 
และประเทศชาติ อย่างมีสมดุล มีคุณภาพและ 
ย่ังยืนในระยะยาวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคน 
ไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวข้ามผ่าน
ช่วงของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และความ 
ผันผวนในเวทีโลกที่ส ่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม กลยุทธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) เติบโตอย่างมีประสิทธภิาพ (Grow with Efficiency) ปรบัรปูแบบ
การท�างานและขยายธุรกิจด้วยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 
เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันยัง
คงมุ่งเน้นลดความซ�้าซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ต่างๆ และ 
การให้บริการในรูปแบบ One-Stop Service แก่บริษัทจดทะเบียน 
รวมทัง้การน�าข้อมลู (data) มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพือ่ 
พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงสร้างฐาน
ข้อมูลที่ให้อุตสาหกรรมได้น�าไปใช้ต่อยอดและประโยชน์ร่วมกัน

2) เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with New Opportuni-
ties) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นความเชือ่มโยงกับ
ตลาดทุนในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่า และเวียดนาม 
รวมทั้งการขยายโอกาสการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 
(SMEs) รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startups)

3) เติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow 
with Stakeholders & Sustainable Society) ปรับปรุงกฎเกณฑ์
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น (Ease of Doing 
Business) และการคุ้มครองผู้ลงทุน พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดต้นทุนการท�าธุรกิจให้
แก่อตุสาหกรรม การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและแพลตฟอร์มกลาง
ของตลาดทุน และการเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ การสร้าง 
ช่องทางใหมในการลงทุนให้สะดวกมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้
บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และสร้างผลลัพธ์ทาง
สังคม (Social Impact) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและมี
คุณภาพ พร้อมปรบัแนวทางการพฒันาความรูก้ารออมและการลงทนุ
ภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกมิติ

นายภากร กล่าวด้วยว่า ในปีน้ีนักลงทุนต้องติดตามความเส่ียง
จากความไม่แน่นอนทัง้จากในประเทศ และต่างประเทศ ทัง้เรือ่งการ
เจรจาการค้า ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ การด�าเนิน
นโยบายทางการเงินประเทศต่างๆ ทีจ่ะกระทบตลาดหุน้ ซึง่นักลงทนุ

ต้องปิดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนใน
สินทรพัย์ทีห่ลากหลายเพือ่ชดเชยกันไป ต้องต้ัง
วัตถุประสงค์ในการลงทนุทัง้ระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระยะยาว ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป โดย 
ขอให้ปรกึษากับนักวิเคราะห์หลักทรพัย์ ทีป่รกึษา
การลงทุน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม และ บริษัทจดทะเบียน
ต่าง ๆ  ซึง่จะแตกต่างกันมีทัง้เชงิบวกและเชงิลบ 
ซึ่ง ตลท. ต้ังเป้าหมายสร้างการเติบโตของผู้
ลงทุนในประเทศ ทั้งเรื่องการยกระดับความรู้ 
ความเข้าใจ และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ลงทุนรูป
แบบใหม่ คุ้มครองผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนัก
ลงทุน และพยายามรักษาสัดส่วนนักลงทุนใน
ประเทศ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงมีสัดส่วนอยู่

ประมาณ 30-35% หลังจากที่โปรแกรมซื้อขายอัจฉริยะ (AI) เข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น ซึ่งทาง ตลท.พยายามรักษาสัดส่วนของผู้ลงทุนทุก
กลุ่มให้มีความสมดุลมากที่สุด 

นายภากร กล่าวว่า ไม่ได้กังวลเรือ่งการเพิม่ขึน้ของมูลค่าหลักทรพัย์ 
ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) แม้ว่ามาร์เก็ตแคปในปี 2566 อาจจะ 
ไม่ถึงเป้า 150% ของผลิตภัณฑ์มลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพราะ
การเติบโตของมาร์เก็ตแคปต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกจิโลกด้วย ในปี 2562 ที่ผ่านไป เศรษฐกิจไทยเติบโตต�่าเพียง 
2.8-3% จากเดิมคาดว่าโต 4% และความสามารถท�าก�าไรของบริษัท
จดทะเบียน (บจ.) ลดลง จากอดีตเติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต�่ากว่า 10% 
แต่ ตลท. เชือ่ม่ันในศักยภาพความแขง็แกร่งตลาดทนุไทย โดยในช่วง
ปลายปีที่ผ่านมีบริษัทขนาดใหญ่เข้ามาระดมทุน เช่น บมจ.แอสเสท 
เวิรด์ คอร์ป (AWC) ที่มีมูลค่าระดมทุนใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
สะท้อนว่าตลาดหุน้ไทยยังเป็นแหล่งระดมทนุทีมี่ศักยภาพหากเทยีบ
กับหลายประเทศในแถบอาเซียน

“เชื่อว่าเม็ดเงินต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยหากทิศทาง
ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น และความสามารถในการท�าก�าไร
ของบริษัทจดทะเบียนสูงขึ้น หลังต่างชาติที่มีการขายสุทธิหุ้นไทย
ติดต่อกัน 3 ปีแล้ว แต่ยอดการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติยังคง
สัดส่วนเดิมที่ประมาณ 30%” นายภากร กล่าว 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออก
หลักทรัพย์ ตลท. เปิดเผยว่า คาดว่าปี2563 ตลาดหลักทรัพย์ จะมี 
มูลค่ามาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้น 550,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมาร์เก็ตแคป 
บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จ�านวน 250,000 ล้าน
บาท และอีก 250,000 ล้านบาท จาก บจ. เดิมที่มีการระดมทุนเพิ่ม 
จากปี 2562 ที่มีมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้น 780,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น 
IPO 380,000 ล้านบาท และบจ.เดิมเพิ่มทุนอีก 400,000 ล้านบาท

ทัง้น้ี ตามแผนล่าสุดมีจ�านวนไม่ต�า่กว่า 10 บรษัิททีม่มีลูค่ามาร์เก็ต
แคปเกิน 10,000 ล้านบาท ทีอ่ยู่ระหว่างเตรยีมความพร้อมเข้าซือ้ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET 

เปิดยุทธศาสตร์ตลท.ในปี 2563
เติบโตร่วมกันอย่างสมดุล-ยั่งยืน
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ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตบอร์ด IFEC
ร่วมกับผู้บริหารท�าบริษัทเสียหาย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีตกรรมการและผูบ้รหิาร IFEC 
กับพวก รวม 4 ราย ได้แก่ (1) นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ 
ขณะเกิดเหตุ เป็นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ 
IFEC (2) นายฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ ขณะเกิดเหตุ เป็น
กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ
เลขานุการของ IFEC (3) นางสมศรี ชูกิจสมบูรณ ์และ (4) 
นายอภชิาต ิวัฒนภษูติสกุณ กรณร่ีวมกันกระท�าทจุรติต่อหน้าที่
เป็นเหตุให้ IFEC ได้รับความเสียหาย

ทั้งน้ี บุคคลทั้ง 4 รายได้ร่วมกันท�าให้ IFEC เข้าซื้อที่ดิน
และอาคารส�านักงาน 7 ชั้น เพื่อใช้เป็นส�านักงานแห่งใหม่ใน
ราคา 60 ล้านบาท จากนางสมศรี อย่างไรก็ดี จากการตรวจ
สอบพบข้อเท็จจริงท�าให้เชื่อได้ว่า มีการจ่ายค่าซื้อที่ดินและ
อาคารส�านักงานทีแ่ท้จรงิเพยีง 40 ล้านบาท โดยเงินจ�านวน 20  
ล้านบาท ได้ถูกน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของนายสิทธชิยั และนาย
อภิชาติ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

การกระท�าของอดีตกรรมการและผู้บริหาร IFEC และพวก
รวม 4 รายข้างต้น เข้าข่ายเป็นความผดิตามมาตรา 307 มาตรา 
311 มาตรา 313 และมาตรา 315 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86

แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าว
โทษบุคคลทั้ง 4 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังได้แจ้งการด�าเนินคด ี
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ต่อส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม 
พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อน่ึง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่าน้ัน ภายใต้
กระบวนการนี้ การพิจารณาวนิจิฉยัว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท�าผิด 
กฎหมายเป็นขั้นตอนในอ�านาจการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน และการส่ังฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจน
ดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามล�าดับ

นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส�านักงาน ก.ล.ต. ยัง
ได้มีการออกค�าเตือนไปยังผู้ลงทุนด้วยว่า ได้รับการชี้เบาะแส
จากผู้ลงทุนและตรวจพบว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านบุคคล
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท และ Facebook 
ให้ร่วมลงทุนกับบริษัท อากริว หรืออาร์กีย์ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(Argyll Technologies)

ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงมิได้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
ก.ล.ต. ดังน้ัน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูก
ชักชวนให้ลงทุน

ทั้งน้ี ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ที่ www.sec.
or.th และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หาก
ผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเก่ียวกับการด�าเนินการที่ 
น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 
1207 ได้ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และ
ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระท�าอันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ พ.ร.ก.การประกอบ
ธรุกิจสินทรพัย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561 อาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย 
ซึง่มโีทษทัง้จ�าคุกและปรบั และหากเข้าข่ายการกระท�าทีอ่าจผดิ
กฎหมายอื่น ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป

อีกทั้งเม่ือวันที่ 21 ม.ค. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวในการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัท
จัดการลงทนุและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทหลักทรพัย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ว่า ขณะน้ี  
ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนรวม
เพือ่การออม (SSF) ให้ ก.ล.ต.พจิารณาได้ล่วงหน้า เพือ่เตรยีม
พร้อมที่จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว

ส�าหรับแนวทางการจัดต้ังกองทุน SSF สามารถท�าได้ทั้ง
การจัดต้ังกองทุนใหม่ หรือน�ากองทุนที่มีอยู่มาขอแก้ไข เพื่อ
เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน SSF ได้ 

“ก.ล.ต. คาดว่าเกณฑ์เก่ียวกับการจัดต้ังกองทุน SSF จะ
สามารถน�าลงประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 และ ก.ล.ต.จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน 
SSF ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่นกัน” นางสาว 
รื่นวดี กล่าว

ทั้งน้ี ภาครัฐเห็นความส�าคัญที่ประชาชนจ�าเป็นต้องมีการ
ออมการลงทนุ เพือ่สร้างความม่ันคงทางการเงินระยะยาว จึงได้
สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF 
โดยผู้ลงทุนสามารถน�าเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ร้อยละ 30 ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละปี 
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กฎหมายภาษีเรื่อง Transfer Pricing 

โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กฎหมายเรื่องน้ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้ังแต่วันที่  
21 พฤศจิกายน 2561 คือ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้เขียนได้สรุปเนื้อหา 
ไว้ในวารสารฉบับน้ีต้ังแต่เดือนธันวาคม 2561 เพื่อเตือนผู ้
ประกอบการที่เข้าข่ายต้องท�ารายงานส่งสรรพากรได้มีการเตรียม 
ตัวต้ังแต่ต้นปี 2562 เพราะถูกบังคับให้รายงานการท�าธุรกรรม
ระหว่างกันที่เข้าข่ายต้องรายงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยการย่ืนแบบครั้งแรกให้ย่ืนพร้อมกับ
การยื่นแบบ ภงด 50 ที่ต้องยื่นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของ 
ปี 2562 ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบปีบัญชี ซึ่งถ้าปิบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 ก็ต้องย่ืนรายงานพร้อมงบการเงิน 
และแบบ ภงด 50 ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้ หลายท่าน 
เตรียมความพร้อมแล้ว ในขณะที่ยังมีอีกจ�านวนมากที่ยังไม่ได้รับรู ้
หรือจัดเตรียมข้อมูลตามที่กฎหมาย
ก�าหนดแต่อย่างใด 

ขอสรุปเน้ือหาโดยย่ออีกครั้งส�าหรับ
ท่านที่ไม่ได้อ่านครั้งก่อน กฎหมายฉบับ
นีไ้ด้เพิม่มาตราหลกั ๆ  สามมาตราได้แก่

1. เพิ่มมาตรา ๓๕ ตรี ไม่ยื่น/ ยื่นแต่
แสดงไม่ครบถ้วน ปรับ สองแสนบาท

2. เพิ่มมาตรา ๗๑ ทวิ รายการ
ระหว่างนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. เพิ่มมาตรา ๗๑ ตรี นิติบุคคลที่
มีรายได้ไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท ให้ย่ืนรายงานพร้อมกับ
การยื่นแบบ ภงด 50 

ประเด็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง ใครบ้าง การมีความ
สัมพันธ์กันหมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่
สองนิติบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ทั้งหมด

(๒) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
นิติบคุคลหน่ึงไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหน่ึงไม่ว่า
โดยตรงหรอืโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของทนุทัง้หมด หรอื

(๓) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การ
จดัการ หรอืการควบคุมในลักษณะทีนิ่ติบคุคลหน่ึงไม่อาจด�าเนิน
การโดยอิสระจากอกีนิติบคุคลหน่ึงตามทีก่�าหนดโดยกฎกระทรวง

ส�าหรับแบบฟอร์มที่จะใช้ย่ืนน้ัน ชื่อ แบบรายงานประจ�าปี
ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form) 
โดยอธิบดีกรมสรรพากรได้ประกาศก�าหนดแบบเมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562 แบบดังกล่าวมีเน้ือหาโดยย่อแบ่งเป็นสาม
ส่วนดังนี้

ส่วน ก รายการที1่ นิติบคุคลทีสั่มพนัธ์กันและประกอบกิจการ
ในไทย จ�านวน ...ราย ใบแนบ...แผ่น โดยแสดงเกี่ยวกับ ---ชื่อ
นิติบคุคลทีสั่มพนัธ์กัน/เลขประจ�าตัวผูเ้สียภาษี/ไม่มีหรอืมีธรุกรรม
ระหว่างกัน ต้องรายงานทุกนิติบุคคลที่เข้าข่าย ส่วนรายการที่ 2 
เป็นนิติบุคคลที่สัมพันธ์กันที่ไม่ได้ประกอบกิจการในนไทย จ�านวน 
...ราย ใบแนบ...แผ่น ----- ชือ่นิติบคุคลทีสั่มพนัธ์กัน/ประเทศทีจั่ด
ตั้ง/ไม่มีหรือมีธุรกรรมระหว่างกัน

ส่วน ข รายการที่1 ข้อมูลมูลค่าธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที ่
สัมพันธ์กันและประกอบกิจการในไทย จ�านวน ...ราย ใบแนบ 

. . .แผ ่น แสดงเ ก่ียวกับ---ชื่อ นิ ติ 
บุคคลที่สัมพันธ์กัน/รายได้ตรง/รายได้
อื่น/ซื้อวัตถุดิบสินค้า/ซื้อที่ดินอาคาร
อุปกรณ์/รายจ่ายอื่น (ค่าสิทธิ/ค่า
บริการนายหน้า/ดอกเบี้ยจ่าย/อื่นๆ) 
/จ�านวนเงินกู้ยืม ให้กู ้ ณ วันส้ินปี 
รายการที่ 2 นิติบุคคลที่สัมพันธ์กันที่
ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย (ข้อมูล
เหมือนกัน)

ส่วน ค รายละเอียดอื่น ๆ เช่น – 
ท�างบการเงินรวมไหม/ระหว่างทางมีการปรบัโครงสร้างไหม กระทบ
ต่อรายได้-ต้นทุน/ก�าไรขั้นต้น 

โดยแบบฟอร์มดังกล่าวผู้มีอ�านาจของนิติบุคคลที่จัดท�า
รายงานต้องให้ค�ารับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็น
ความจริง มีเอกสารบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มน้ีได้ในเว็บไซต์ของกรม
สรรพากร

โดยข้อมูลที่รายงานให้ใช้บังคับส�าหรับเงินได้ของบริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยังต้องจัดท�ารายละเอยีดแสดงถึงการ
ก�าหนดราคาระหว่างกันพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่กฎหมาย
ก�าหนดอีกด้วย ดังน้ันเพื่อไม่ให้ถูกปรับสองแสนบาท ทุกท่าน
ต้องรีบจัดท�าข้อมูล รายงานตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเร่งด่วน
แล้วค่ะ 

    2 กุมภาพันธ์ 2563
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คลังเล็งขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้
ให้ผู้เสียภาษีช่วยใช้เงินแทนงบปี’63

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผย
กรณีที่มีข้อเสนอให้มีการขยายเวลาการย่ืนและช�าระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของป ี2562 จากเดมิได้ถงึสิน้เดอืน ม.ีค. 2563 เปน็
ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2563 เบื้องต้นเป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับนายสมคิด จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีเมือ่วันที่ 
20 ม.ค. 2563 แต่ยังไม่มีค�าส่ังให้ด�าเนินการอย่างไร โดยการเล่ือน
เวลาการย่ืนและช�าระภาษีบุคคลธรรมดาออกไปในทางกฎหมาย
ท�าได้ แต่ต้องเป็นนโยบายจากรฐับาลว่าจะให้กรมสรรพากรด�าเนิน
การหรือไม่ เพราะต้องออกเป็นกฎกระทรวง

“การเสนอขยายเวลาเป็นข้อหารือในที่ประชุม ซึ่งผมไม่ได้เข้า
ร่วมประชมุด้วย แต่จากการคุยกับผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) มีการพิจารณาว่า งบประมาณปี 2563 มีการเบิก
จ่ายล่าช้ากว่าก�าหนดจะท�าอย่างไรให้มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจใจช่วงน้ี และถ้ามีการเล่ือนย่ืนแบบ กฎหมายจะ
ท�าได้หรือไม่”นายเอกนิติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในหลักการเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ สามารถ
ด�าเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือ 1. กรมจะเร่งคืนเงินภาษีให้เร็วขึ้น 
โดยตั้งแต่ช่วง ม.ค.ที่ผ่านมา มีมายื่นแล้วกว่า 2 แสนราย ยังไม่
มากเพราะเพิ่งเปิดให้เริ่มย่ืน ในจ�านวนน้ี 80% เป็นการย่ืนผ่าน
อินเตอร์เน็ต และกว่า 70% ที่ตรวจสอบแล้วไม่ติดปัญหาอะไร ก็
คืนภาษีได้ทันทีภายใน 1-3 วัน และ 2. การเลื่อนเวลายื่นแบบภาษี
ออกไป จากสิ้นสุด มี.ค. เป็นเดือนใดเดือนหนึ่ง เพื่อให้คนมีเงินไป
ใช้จ่าย แต่ก็ต้องรอนโยบายรัฐบาล

นายเอกนิติ กล่าวว่า ในวันที่ 21 ม.ค.2563 กรมสรรพากรได้
ร่วมกับสถาบันการเงิน 20 แห่ง ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดท�าบัญชีชุดเดียว ให้เข้า
ถึงแหล่งเงินทนุได้ง่ายขึน้ โดยกรมสรรพากรได้ส่งรายชือ่ผูป้ระกอบ
การเอสเอ็มอีที่มีการปรับท�าบัญชีถูกต้อง 2.4 หมื่นราย ให้สถาบัน
การเงินปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่า

ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบการเอสเอม็อย่ืีนแบบภาษีกับกรมสรรพากร 
4 แสนราย ที่ผ่านมาโครงการท�าบัญชีเดียวให้ถูกต้อง โดยเว้นค่า
ปรับเงินเพิ่มมีผู้เข้าร่วมโครงการ 7.9 หมื่นราย และมีผู้ปรับบัญชี
ให้ถูกต้องเป็นบัญชีเดียว 2.4 หมื่นราย ที่กรมสรรพากรส่งรายชื่อ
ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อเป็นการตอบแทนคน
ท�าดีต้องได้ดี

ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ยังไม่ท�าบัญชีเดียว ทางกรม
สรรพากรได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ผ่านสมาคมธนาคารไทย ให้
ความรู้เรื่องการท�าบัญชีเดียวกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ถูกต้อง 
เพื่อจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพราะต้ังแต่ 1 ม.ค. 2562 
การย่ืนขอเงินกู้จากสถาบันการเงินต้องใช้บัญชีที่ได้รับรองกับกรม
สรรพากรเป็นหลักฐานการขอกู้ แต่การด�าเนินการครั้งน้ี ผู้ประกอบ
การเอสเอ็มอีจะไม่ได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มเพราะโครงการ
ดังกล่าวได้สิ้นสุดไปแล้ว

นายเอกนิติ กล่าวว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรในรอบ 3 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.-31ธ.ค.2562) ได้จ�านวน 3.93 
แสนล้านบาท เกินเป้าหมาย 6,500 ล้านบาท โดยการเก็บภาษีมูลค่า
เพิ่ม (ภาษีแวต) ในประเทศขยายตัว 5.9% ภาษีแวตจากการน�าเข้า
สินค้าขยายตัวติดลบ 13.6% ท�าให้ภาษีแวตรวมขยายตัวติดลบ 3.3%

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า การลงนาม
บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ บสย. มีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบ
การ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น น�ามา 
ซึง่ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเศรษฐกิจอย่างมัน่คง และย่ังยืน ภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร ธนาคาร และ บสย. จะร่วมกัน 
เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจและร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้
ประกอบการ SMEs ตระหนักโดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ
สมัยใหม่ โดยการจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
สภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งในส่วนของ บสย. จะให้การสนับสนุนผู้
ประกอบการ SMEs ทีไ่ด้ลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการกับกรมสรรพากร 
ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมค�้าประกันสินเชื่อ 2 
ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดปี 2563 ภายใต้เงื่อนไข 
ที่ บสย. ก�าหนด ส�าหรับผู้ที่ขอสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตรทุกแห่ง 
เพื่อเป็นแรงจูงใจและของขวัญให้กับกลุ่ม SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
ครั้งนี้

ด้านนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ผู้
ประกอบการ SMEs ยังคงมบีทบาทส�าคัญต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยตัวเลขประมาณการ GDP ของ SMEs ปี 2562 
เติบโต 3.5% ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศที่เติบโต 2.5% แต่ธุรกิจ 
SMEs เองกลับติดหล่ม ไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น โดย
สาเหตุหน่ึงมาจากการมีงบการเงินหลายเล่ม หรือมีหลายบัญชี จึง
ไม่สามารถน�างบการเงินมาวิเคราะห์สภาพคล่องและรู้ผลการด�าเนิน
งานที่แท้จริงของธุรกิจได้ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ SMEs เข้า
ถึงแหล่งเงินทุนยาก เน่ืองจากงบการเงินที่น�ามาแสดงไม่สามารถ
สะท้อนศักยภาพ ของธุรกิจ จึงส่งผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน 

“สมาคมธนาคารไทยต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs  
มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญ และหันมาท�าบัญชีเพียงเล่ม
เดียว จึงร่วมมือกับกรมสรรพากรและสถาบันการเงินทั้ง 20 แห่ง  
เสนอสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อ 
ขอสินเชื่อกับธนาคารที่สะดวกได้ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2563” 
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นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงกรณีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรง เนื่องจาก
ความวิตกกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จาก
จีน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ว่า เน่ืองจากตลาดหุ้นไทยเป็น
ตลาดหุน้ทีมี่สภาพคล่องสูง นักลงทนุจึงเทขายหุน้ไทยมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ธรุกิจขนส่งและท่องเทีย่ว ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั ขณะที่
ธุรกิจอื่น ๆ  เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มบริโภค ก็ถูกแรงเทขายออกมาด้วย
ทั้งๆที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไร และเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ ดังนั้นอยากให ้
นักลงทุนติดตามผลกระทบรอบด้านให้ชัดเจน

“ยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กระทบต่ออุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนถึง 30 % ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย ขอให้นักลงทุนพิจารณาว่ากลุ่มธุรกิจใดได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบบ้าง ซึ่งนักลงทุน Over Reaction เพราะ
กังวลมาก ดังนั้นจึงเทขายออกมาในหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มที่ไม่ได้รับผล 
กระทบด้วย” นายภากร กล่าว  

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
(FETCO) กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้จีนจะมี
มาตรการออกมามากแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์น้ีจะลากยาวขนาดไหน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นไทยพอสมควร เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการ
ส่งออกและรายได้จากการท่องเที่ยวสูง และนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มที่
เข้ามาเทีย่วไทยเป็นอนัดับหน่ึง โดยการท่องเทีย่วปี 2562 มสัีดส่วนร้อยละ 

Coronavirus Panic ผู้ลงทุนต้องตั้งสติ
11 ของจีดีพี มีจ�านวนนักเที่ยงต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 40 
ล้านคน เทียบกับปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของจีดีพี ถือว่ามีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทุกฝ่ายคาดว่าจะสามารถควบคุมโรคได้ ถ้าเทียบ
กับในอดีตช่วงที่เกิดโรคซาร์สและเมอร์สน้ันส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทย
ประมาณ 1 ไตรมาส

“การประเมินเบื้องต้นหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลให้รายได้จากการ
ท่องเทีย่วลดลงไปทกุๆร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบต่อจีดีพไีทยมากกว่าร้อย
ละ 1 และอาจจะท�าให้เศรษฐกิจไทยปีนี้หดตัวกว่าที่คาด จีดีพีเหลือร้อยละ 
2 จากเดิมที่คาดว่าจีดีพีปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3 ขณะเดียวกันมองว่า หาก
สถานการณ์ไม่เลวร้ายไปกว่าเดิม ก็น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 
ไม่มากนัก ส่งผลกระทบกับตลาดหุน้ไทยเพยีงช่วงส้ัน ส่วนแนวรบั แนวต้าน 
ยังขึน้กับภาพเศรษฐกิจ โดยกลุ่มหุน้ทีน่่าจะได้รบัผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว 
คือ กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค 
เช่น ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง”

นายไพบูลย์แนะน�านักลงทุน ถือหุ้นต่อได้ เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
เริม่มีสัญญาณการฟ้ืนตัว ขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้ยังอยู่ระดับต�า่ นักลงทนุควร
ปรับพอร์ตการลงทุน โดยเน้นถือหุ้นกลุ่ม Defensive หรือหุ้นเชิงรับ เช่น 
กองรีท กองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหุ้นปันผล
ดีสม�่าเสมอ รวมถึงแนะน�าให้กระจายความเส่ียงไปยังหุ้นต่างประเทศด้วย 
นอกจากน้ี เชื่อว่าแนวโน้มราคาทองค�ายังน่าสนใจตลอดทั้งปี จึงควรมีติด
พอร์ตไว้บ้าง และสิ่งส�าคัญ คือ ถือเงินสดไว้ในระดับที่เหมาะสม

นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเช่น
เดียวกับตลาดในภูมภิาค จากปัจจัยความกังวลเรือ่งการระบาดของโรค และ
คาดว่าการซื้อขายถูกจ�ากัดและนักลงทุนยังไม่กล้าเข้าซื้อหุ้น แต่ KTBST 
มองว่าหุน้ส่วนใหญ่ทีร่าคาอ่อนตัวลงมามากอาจมีแรงซือ้กลับมา โดยเฉพาะ
หุ้นที่อ้างอิงกับท่องเที่ยวที่ต้องจับตามองเพราะอาจปรับตัวลงต่อได้ ถ้า
สถานการณ์ไวรัสระบาดมากขึ้น แต่ถ้าสถานการณ์ไวรัสดีขึ้น ตลาดหุ้นก็จะ
กระเตื้องขึ้นได้เช่นกัน

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนวรรณ จ�ากัด กล่าวถึงภาพการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกต่อ
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ว่า หากแนวโน้ม
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ก�าลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนชะลอตัวลงระยะส้ัน จะมีผลต่อรายได้ของ
บรษัิทจดทะเบยีนบางแห่งให้ปรบัตัวลดลง โดยคาดการณ์ว่าดัชนีตลาดหุน้ 
จีนมีโอกาสปรับตัวลงประมาณ 6-8% บนสมมติฐานการรับมือที่ดีของ
รัฐบาลจีนในปัจจุบันและอัตราการเสียชีวิตที่ต�่ากว่าหากเทียบกับในอดีต

“ในเชิงของการลงทุนของตลาดหุ้นน้ัน ปัจจุบันยังเป็นผลกระทบทาง
อ้อม ซึ่งการที่จีนระงับระบบขนส่งสาธารณะและห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอก
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนรวมทัง้เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการ 
จับจ่ายในภาคครัวเรือน แต่หากไวรัสคล่ีคลายลง รัฐบาลจีนอาจจะมี 
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กิดขึน้ต่อเศรษฐกิจ ซึง่จะมี
ผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีน” นายพจน์ กล่าว 

ในส่วนของมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยน้ัน มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมเช่นกัน ผ่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค้าปลีก เน่ืองจากจ�านวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่ว อาท ิสายการบนิ กลุ่มโรงพยาบาลและธรุกิจโรงแรม ทีใ่นระยะ
สั้นถูกผลกระทบจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่อาจจะลดลงในระยะสั้นได้ 

นายพจน์ กล่าวว่า ส�าหรับนักลงทุนที่สนในตลาดหุ้นไทยและยังมี
สภาพคล่อง แนะน�าให้ทยอยสะสมในกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ หุ้นในกลุ่มที่มีอยู่จ่ายปันผลสูงและลงทุนในหุ้น
ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามส�าหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต�่าแนะน�าให้
ชะลอการลงทุน

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ�ากัด กล่าวว่า 
เน่ืองจากทางการจีนส่ังห้ามนักท่องเทีย่วทีเ่ป็นกรุป๊
ทัวร์เดินทางออกนอกประเทศ จากเดิมเฉลี่ยมีนัก
ท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยเดือนละ 900,000 คน จึง
เหลือเดือนละ 400,000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวจีน
ถือเป็นร้อยละ 26 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดิน
ทางมาเที่ยวไทย มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 50,000 บาท
ต่อคนต่อการเดินทาง โดยประเมินผลกระทบ 6 
เดือน นักท่องเทีย่วหายไป 3 ล้านคน ส่งผลกระทบ 
กับรายได้การท่องเที่ยวไทยประมาณ 150,000  
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 1 ของจีดีพีไทย 
อย่างไรก็ตามประเมินว่าการท่องเที่ยวของไทยจะ
สามารถกลับมาฟื้นตัวครึ่งปีหลัง ส่งผลให้จีดีพ ี
ปี 2563 โตร้อยละ 1.9 จากเดิมคาดร้อยละ 3 ขณะ
ที่เศรษฐกิจโลกคาดขยายตัวร้อยละ 3

“ดังน้ันการลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการ 
ดี การเติบโตต่อเน่ืองในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จะช่วย
ลดความเสี่ยง และความผันผวนได้ ขณะเดียวกัน
หุน้ทีจ่่ายเงินปันผลสูงๆ และมคีวามมัน่คงทางการ
เงินสูงก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน”

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรพัย์ บรษัิทหลักทรพัย์ 
ทรีนีตี้ จ�ากัด กล่าวว่า ผลของไวรัสโคโรนาจะกระทบต่อการลงทุนในหุ้น
กลุ่มท่องเทีย่ว เพราะนักท่องเทีย่วเกิดความกังวล ท�าให้นักท่องเทีย่วจาก
ประเทศจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวส�าคัญชะลอลง ซึ่งจะกระทบกับราคา
หุ้นโรงแรม และหุ้นท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยรอบนี้มี

โอกาสปรบัตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุน้เอเชยี เน่ืองจากไทยกลายเป็นประเทศ
แรกๆ ของโลกที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

“ส�าหรับช่วงเวลาที่น่าสนใจส�าหรับการกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่ม
ท่องเที่ยวนี้ มองว่าจุดซื้อดีที่สุดคือรอให้ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) 
มีการประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสน้ีได้อย่างเป็นทางการ
ก่อน คล้าย ๆ กับเหตุการณ์ปี 2546 ที่ราคาหุ้นโรงแรมต่างปรับตัวสูง
ขึ้นได้ถึง 30-60% ในช่วงเวลา 6 เดือน หลังจากการแพร่ระบาดของโรค 
SARS สิ้นสุดลง”

นายณัฐชาต กล่าวว่า ส�าหรับหุ้นกลุ่มที่อาจพอเก็งก�าไรได้ในช่วงเวลา
ทียั่งไม่มแีนวโน้มว่าไวรสัจะถูกควบคุมได้ ก็คือกลุ่มโรงพยาบาล ซึง่ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรค SARS เมื่อปี 2545-2546 ถือเป็นกลุ่มที่ปรับตัว 
Outperform ตลาดได้มากทีสุ่ด โดยให้ผลตอบแทนสูงถึง 76% เลยทเีดียว

นายภาสกร ลินมณีโชติ รองกรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรพัย์ 
บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย กล่าวว่า สถานการณ์แม้จะใกล้เคียงกับ
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคซาร์สปี 2546 แต่เชื่อว่าจะไม่รุนแรงเท่า 
คาดว่าภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องจับตาการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิว่าจะรนุแรงขึน้หรอืไม่ ขณะที่
เชือ่ว่ามีโอกาสทีนั่กท่องเทีย่วต่างชาติจะชะลอลงในอนาคต จึงต้องติดตาม
ว่าการควบคุมการแพร่กระจายของโรคจะท�าได้เร็วเพียงใด ขณะที่คาดว่า
จะกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน

“ธนาคารกสิกรไทยประเมินว่าการระบาดของไวรัสรอบน้ีจะคล้ายใน
อดีต ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มการบิน การเดินทาง
ท่องเทีย่วมีความเส่ียงจะชะลอตัว โดยคาดมีความ
เส่ียงสูงที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการที่มีรายได้
จากลูกค้าจีน ระยะส้ันแนะน�าให้ชะลอการลงทุน
ในกลุ่มการบิน กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมไปก่อน 
ด้านตลาดทนุไทยมองว่ายังไม่ได้รบัผลกระทบมาก
นัก กสิกรไทยยังคงเป้า 12 เดือน ที่ 1,725 จุด”

ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด คาด
ว่า ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่อเศรษฐกิจจีนเบื้องต้นใน
กรอบระยะเวลา 1 เดือน อาจสูงถึง 300,000 
ล้านหยวน ซึ่งคดิเปน็รอ้ยละ 0.3 ของจดีพีีจนีทัง้ปี  
ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนปี 
2563 อาจต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5.5-5.9 
โดยมีผลกระทบหลักผ่านทางภาคค้าปลีก ภาค
ขนส่ง และภาคบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริโภคและการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งในจีนและนอกประเทศ 
จีน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
หากสถานการณ์ย้ืดเย้ือจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีน
เผชญิความเส่ียงด้านลบเพิม่ขึน้ นอกจากน้ี ยังต้อง 

จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนในช่วงที่ผ่านพ้นการแพร่
ระบาดของโรค เพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจซึ่งยังมีความไม่
แน่นอน ท่ามกลางความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการคลังของ
ทางการจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่จ�ากัด 
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กบข.ปลื้มผลงานในปี62เด่น
สร้างผลตอบแทนได้ 5.73%

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ณ ส้ินปี 2562 
กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนส�าหรับสมาชิก 
กบข. ได้ 5.73% ถือเป็นการตอกย�้ากลยุทธ์เน้นกระจาย 
ความเส่ียงไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเส่ียงและความ
ผันผวนต�่า โดยในปี 2562 สินทรัพย์ที่สามารถสร้างผล
ตอบแทนได้สูงประกอบด้วย ตราสารทุนโลก 18.38% กอง
ทุนแอปโซลูทรีเทิร์น 13.33% ไพรเวทอิควิตี้ 6.38% และ
อสังหาริมทรัพย์ 6.16% ในขณะที่ตราสารหน้ีไทยและ
ตราสารทุนไทยให้ผลตอบแทน 4.38% และ 2.36% ตาม
ล�าดับ

ส�าหรับปี 2563 นายวิทัยฯ กล่าวว่า กบข. ยังคงนโยบาย
สร้างผลตอบแทนต่อเน่ืองสม�่าเสมอให้กับสมาชิก โดยจะ 
เข้าลงทุนในต่างประเทศกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเส่ียงและ
ความผันผวนต�่า ทั้งนี้ กบข. ประเมินว่าจากการผ่อนคลาย
ความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
ประกอบกับสภาพคล่องในตลาดเงินโลกที่ยังคงมีอยู่ใน
ระดับสูง จะเป็นปัจจัยบวกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวสูง 
กว่าในปีที่ผ่านมา แม้จะมีปัจจัยเส่ียงจากความตึงเครียดที่ 
เพิม่ขึน้ในภูมภิาคตะวันออกกลาง และปัจจัยความไม่แน่นอน
จากผลเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนก็ตาม 

“กบข. ต้ังเป้ากระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่าง
ประเทศที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต�่าในปี 2563 แต่
ทั้งน้ีก็ต้องหลังจากได้รับอนุมัติให้ขยายเพดานการลงทุน
ไปต่างประเทศจาก 30% เป็น 40% ของสินทรัพย์รวม”  
นายวิทัย กล่าว

ส�าหรับภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศน้ัน 
กบข. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวอยู่ที่
ประมาณ 2.8-3.0% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1%

ขณะที่ นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการ
เงินไทยประจ�าปี 2562 ว่า ระบบการเงินไทยโดยรวมยัง
มีความมั่นคง แต่ก็ยังมีปัจจัยเส่ียงที่ส�าคัญ จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับ
ต�่าเป็นเวลานานขึ้น โดยมี 4 จุดเปราะบางหรือมีการสะสม
ความเสี่ยง

โดย 4 จุดเปราะบาง ประกอบด้วย 1. สถานการณ์หนี้
ครวัเรอืนไทยทียั่งน่ากังวล โดยสัดส่วนหน้ีครวัเรอืนต่อจีดีพี
อยู่ในระดับสูง และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว นับต้ังแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2561 เป็นการขยายตัวจาก 
สินเชือ่อปุโภคและบรโิภคทกุประเภท ซึง่เป็นผลจากทัง้การ
แข่งขันในตลาดสินเชื่อรายย่อยที่สูงขึ้นและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของครัวเรือนที่มากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs ซึ่งมีแนวโน้ม
ด้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจ

นายสักกะภพ กล่าวว่า ครัวเรือนไทยมีภาระหนี้ต่อเดือน
สูง เพราะส่วนใหญ่เป็นหน้ีเพือ่การบรโิภค (ผ่อนส้ัน ดอกเบีย้
สูง) โดย 42% ของการผ่อนช�าระหน้ี เป็นหน้ีเพือ่การบรโิภค 
เช่น สินเชือ่เพือ่ธรุกิจ สินเชือ่ส่วนบคุคล สินเชือ่บตัรเครดิต 
หากต้องเจอกับปัญหา ท�าให้รายได้ลด ก็จะเพิม่โอกาสผดินัด
ช�าระหน้ีสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีฐานะการเงิน
เปราะบาง ครัวเรือนเกษตรกร และผู้ที่เกษียณอายุ

อย่างไรก็ตาม หน้ีครัวเรือนเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากและ
ใช้เวลา ซื้อต้องแก้แบบองค์รวม รวมทั้งอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกฝ่าย เช่น 1. เน้นนโยบายส่งเสริมการเปล่ียน
พฤติกรรมของครัวเรือน สร้างวินัยทางการเงินให้กับ
ประชาชน 2. เน้นนโยบายส่งเสริมให้เกิดการปล่อยสินเชื่อ 
อย่างเหมาะสม ให้ค�านึงถึงความสามารถด�ารงชีพของ 
ผู้กู้ และไม่กระตุ้นก่อหนี้เกินความจ�าเป็น 3. เน้นนโยบาย 
ปรบัปรงุโครงสร้างหน้ีทีมี่อยู่เดิม และ 4. หลีกเล่ียงนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ท�าให้กลุ่มครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเป็น
หนี้เพิ่มขึ้น

จุดเปราะบางที่ 2. พฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทน
สูงขึ้น (search for yield) จนอาจน�าไปสู่การประเมินความ
เสี่ยงที่ต�่าเกินควร (underpricing of risks) โดยเฉพาะการ
ลงทนุในตราสารหน้ีทีใ่ห้ผลตอบแทนสูงโดยนักลงทนุบคุคล
อาจไม่ได้รับข้อมูลความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

3. สหกรณ์ออมทรพัย์ขยายตัวต่อเน่ืองและมีความเชือ่ม
โยงกันเองผ่านการรับฝากและปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งอาจ
เป็นข้อต่อในการส่งผ่านความเส่ียงในระบบสหกรณ์ โดย
เฉพาะจากสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มที่ขาดสภาพคล่อง และ 

4. การดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ จากมาตรการ Loan to 
Value Ratio (LTV) 
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ส.ตราสารหนี้ เผย Green Bond มาแรง
มูลค่ารวมทั่วโลกกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์

นายธาดา พฤฒธิาดา กรรมการผูจั้ดการสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย กล่าวถึงเรื่องของ ตราสารหน้ีเพื่อความ
ยั่งยืน เช่น Green Bond และ Sustainability Bond มี
มูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก โดย
สหรัฐฯ มีการออก Green Bond มากที่สุด หากรวมทั้ง
ภูมิภาคยุโรปมีการออกมากที่สุด ซึ่งตราสารหนี้เพื่อความ
ย่ังยืนมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม และช่วย
ให้กิจการใส่ใจเรือ่งดังกล่าวเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้และเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน 

ส�าหรับไทย Green Bond ก�าลังได้รับความสนใจจาก 
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก พร้อมมองว่าการ
ออกตราสารหน้ีเพื่อความย่ังยืน สามารถตอบโจทย์
โครงการระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถก�าหนด
ต้นทุนดอกเบี้ยระยะยาวช่วยให้กิจการด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม เติบโตดียิ่งขึ้น

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหน้ี (ThaiBMA) กล่าวถึงกรณีที่
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield 
curve ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 
ส้ันสูงกว่าพันธบัตรระยะยาว ว่า ภาวะดังกล่าวเป็นการ 
บ่งชี้ ถึงความกังวลถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต 
ส�าหรับประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่เห็นถึงภาวะดังกล่าว

อย่างเด่นชัด แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 
10 ปี จะลดลงมาต้ังแต่ต้นเดือนมกราคมมาอยู่ที่ 1.3% 
จากเดิมอยู่ที่ 1.5% แต่ยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ระดับ 1.25% 

“ซึ่งย�้าว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลใน
บ้านเราลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากนักลงทุนสถาบันไทย
และกลุ่มธนาคารพาณิชย์เข้ามาซื้อพันธบัตรดังกล่าว
จ�านวนมาก” 

นางสาวอริยา กล่าวว่า ส่วนสาเหตุที่นักลงทุนกลุ่มน้ี 
เข้าซื้อพันธบัตรจ�านวนมาก เพราะเชื่อว่าจะมีเงินทุนไหล
เข้าในกลุ่มกองทุนและกลุ่มประกันจ�านวนมากในช่วง 
ปลายปี ท�าให้มีการพักเงินในตลาดพันธบัตร ประกอบกับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยยังคงต้องติดตามว่า 
จะเป็นเพียงความผันผวนชั่วคราวหรือไม่ และยังไม่
สามารถบอกได้ว่าจะเกิดภาวะ inverted yield curve ในไทย 
หรือไม่

ส�าหรบัสถานการณ์ไวรสัโคโรนา นางสาวอรยิา กล่าวว่า 
คงไม่มีผลอย่างมีนัยยะส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความผันผวน
ในตลาดหุ้นไทย แต่ยอมรับว่าคงจะส่งผลต่อการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจบ้าง ท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลจะยังไม่มีการปรับขึ้นระยะส้ันน้ี อัตราดอกเบี้ยจะ
อยู่ในระดับต�่าแบบนี้ต่อไปอีกสักระยะ อย่างไรก็ตาม มอง

ว่าระดับความรุนแรงของไวรัส
โคโรนาทางการแพทย์ยังน้อยกว่า 
โรคซาร์สและเมอร์ส และไม่น่า 
กังวลมากนัก แต่ยอมรับว่ากังวล 
จะกระทบกับเศรษฐกิจไทยมาก 
กว่า เพราะไทยพึ่งพาการส่งออก
และการท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ 
พร้อมกับแนะน�านักลงทุนลงทุน
สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ตลาด
พันธบัตร เพราะตลาดหุ้นค่อน
ข้างผันผวน สินทรัพย์ปลอดภัย
อาจจะเป็นแหล่งให้ความม่ันใจกับ
นักลงทนุในช่วงน้ี ย�า้ว่าเศรษฐกิจ
ชะลอตัวนักลงทนุควรระมัดระวัง
การลงทุนตราสารหน้ีที่มีความ
เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นด้วย 
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นายไพบลูย์ นลินทรางกูร ประธาน 
กรรมการสภาธุร กิจตลาดทุนไทย 
(FETCO) เปิดเผยว่า นโยบายการ
ด�าเนินงานของ FETCO ในปีนี้ภายใต ้
พันธกิจการเป็นตัวแทนภาคเอกชน
เพือ่ร่วมก�าหนดวิสัยทศัน์ในการพฒันา
ตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นกลไกส�าคัญ
ในการร่วมขับเคล่ือนนโยบายระหว่าง
รฐัและเอกชน จะด�าเนินการโดยมีแผน
งาน 9 แผนงานหลัก ประกอบด้วย 

1) ผลักดันการขยายฐานนักลงทนุใน
ตลาดทนุ 2) โครงการตลาดทนุพบภาค
รฐั ร่วมกับกระทรวงการคลังท�าหน้าที ่Investor Relations 
แก่นักลงทนุเพือ่เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในการลงทนุของ
ประเทศ 3) สนับสนุน SME และ Startups ให้เข้าถึงตลาดทนุ  
4) สนับสนุนการจัดท�าโครงการสร้างและพฒันาบคุลากร
รองรับภาคตลาดทุน 

5) สนับสนุน Capital Market Digital Roadmap  
6) ผลักดันความร่วมมือภาคตลาดทุนเพื่อความย่ังยืน 
ทางเศรษฐกิจ (ESG Collective Supporting) 7) สนับสนุน 
การพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) 8) 

เสนอความคิดเห็นและให้ค�าปรึกษา 
ต่อภาครฐัเพือ่พฒันาตลาดทนุไทย และ 
9) ติดตามแผนพฒันาตลาดทนุไทยและ
แผนงานภาคตลาดทุน

ทั้งน้ี นโยบายการด�าเนินงานของ 
FETCO ถือเป็นการทีต่ลาดทนุช่วยเพิม่ 
ศักยภาพให้ภาคเศรษฐกิจ ร่วมกับภาค 
ธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม และ 
การจัดท�าโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ  
ท�าหน้าที่สนับสนุนในฐานะ Investor  
Relations ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ 
เพื่อการเข้าถึงนักวิเคราะห์ นักลงทุน 

สถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศระยะยาว  
การผลักดันแผนงานด้านตลาดทุนดิจิทัลร่วมกัน รวมถึง
การผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังค้บใช้ เช่น 
พ.ร.บ.ทรสัต์ เพือ่การจัดการทรพัย์สินส่วนบคุคล เพือ่เป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลและ 
ลดการน�าทรัพย์สินออกไปบริหารนอกประเทศ, พ.ร.บ. 
มหาชน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการธุรกิจ, 
พ.ร.บ.กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ เพื่อจัดให้มีการ
ออมภาคบังคับส�าหรับแรงงานในระบบ การปรับปรุง

FETCO เผยแผนงานปี 2563 
ขยายฐานนักลงทุน - Startup
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กฎหมายที่ไม่สามารถลงทุนในตลาดทุนได้ เช่น 
สมาคม มูลนิธิ เป็นตัน ให้สามารถลงทุนได้หลาก
หลายมากขึ้น

รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
ระยะยาว (SSF) เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจและเห็น
ความส�าคัญของการลงทุนระยะยาวอย่างต่อเน่ือง  
การจัดท�าแผนงานสนับสนุน SME และ Startups ให้
เข้าถึงตลาดทุน การผลักดันความร่วมมือภาคตลาด 
ทุนเพื่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการ 
บูรณาการของภาครัฐในการทบทวนแผนงาน ทิศทาง 
และกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษะด้านการเงินและ
การลงทนุ การร่วมเป็นองค์กรสนับสนุนในฐานะหน่วย
งานที่มีสิทธิรับรองการเสนอโครงการของกองทุน 
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และการ
พิจารณาหาแนวทางสนับสนุนโครงการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรรองรับภาคตลาดทุน

นายไพบูลย์ ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ยังมีความไม่แน่นอนสูง แม้จีนจะมีมาตรการออก
มาเยอะ แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์น้ีจะลากยาว
ขนาดไหน ซึ่งกระทบต่อหุ้นไทยพอสมควร เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสูง และนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มที่เข้า
มาเที่ยวไทยเป็นอันดับหน่ึง โดยการท่องเที่ยวปี 
2562 มีสัดส่วนร้อยละ 11 ของจีดีพี มีนนักท่องเที่ยว 
ต่างชาตเิขา้มาเที่ยวในประเทศไทย 40 ล้านคน เทยีบ
กับปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของจีดีพี ถือว่ามี 
อัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทุกฝ่ายคาดว่าจะ
สามารถควบคุมไวรัสได้ ถ้าเทียบกับอดีตช่วงเกิดโรค
ซาร์สและเมอร์สที่ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยราว 
1 ไตรมาส

ทั้งน้ี การประเมินเบื้องต้นหากสถานการณ์ยืด
เย้ือจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงไปทุกๆ  
ร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบต่อจีดีพไีทยมากกว่าร้อยละ 
1 และอาจจะท�าให้เศรษฐกิจไทยปีน่ีหดตัวกว่าที่คาด 
จีดีพีเหลือร้อยละ 2 จากเดิมที่คาดว่าจีดีพีปีน้ีจะ 
ขยายตัวร้อยละ 3 

ขณะเดียวกันมองว่า หากสถานการณ์ไม่เลวร้าย
ไปกว่าเดิม ก็น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไม่
มากนัก ส่งผลกระทบกับตลาดหุน้ไทยเพยีงช่วงส้ัน ซึง่
เชือ่ว่าท้ายสุดจะหาวิธรีบัมอืกับไวรสัได้ แต่จะส่งผลให้ 
มีแรงเทขายมากกว่าแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงส้ันๆ  
ส่วนแนวรบั แนวต้าน ยังขึน้กับภาพเศรษฐกิจ โดยกลุ่ม 
หุน้ทีน่่าจะได้รบัผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว คือ กลุ่ม
ท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน และหุ้นที่เก่ียวข้อง 
กับการบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากจ�านวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลง

พร้อมแนะน�านักลงทนุ ถือหุน้ต่อได้ เพราะแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยยังอยู่ระดับต�่า นักลงทุนควรปรับพอร์ตการ
ลงทุน โดยเน้นถือหุ้นกลุ่ม Defensive หรือหุ้นเชิงรับ 
เช่น กองรที กองอสังหารมิทรพัย์ หรอืกองทนุโครงสร้าง 
พื้นฐาน และหุ้นปันผลดีสม�่าเสมอ รวมถึงแนะน�าให้
กระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นต่างประเทศด้วย 
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กิจกรรม TIIP Talk ครั้งที่ 1/2563 
“ตลาดหุ้นผันผวน เอาไงดี...(วะ) ?”
สมาชกิ TIIP Club และพีน้่องชมรมอาสาพทิกัษ์

สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วม
กิจกรรม TIIP Talk ครั้งที่ 1/2563 เสวนา แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ (ไม่เป็นทางการ แต่จริงใจ) 
“ตลาดหุ้นผันผวน เอาไงดี...(วะ)?” โดย ทีมกูรู 
ขวัญใจชาว TIIP Club อาจารย์บรรจง จิตต์แจ้ง ที่ 
ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, คุณเก่งกล้า  
รักเผ่าพันธุ ์ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, 
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญ Top Down  
Investing, อาจารย์มนตร ีนิพฐิวิทยา ทีป่รกึษาสมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ คุณประพาส บุญชื่น  
นักลงทนุ VI ณ ห้องประชมุ 601-602 ชัน้ 6 อาคาร 
B ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทตู
จีน) เม่ือวันพฤหสับดีที ่16 มกราคม 2563 ทีผ่่านมา

ติวเข้ม ให้เต็ม 100
ส�าหรับกองทุนประเภท Reit / Property Fund / 

Infrastructure Fund
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม “ติวเข้ม ให้

เต็ม 100” ให้กับผู้บริหาร ที่ดูแลสายงานการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหน่วย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ตามเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูล และ การให้ความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหน่วย

เ ป ็ น ก า ร เ ต รี ย ม
พร้อม ส�าหรับ AGM 
ประจ�าปี 2563 ซึง่เป็นปี 
ทีส่อง ของการประเมินฯ 
กิจกรรมน้ี จัดขึ้นเ ม่ือ 
วันที ่17 มกราคม 2563 
ณ ห้อง 1601 อาคาร  
ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรงัสิต 
กทม.
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2563 : 
“มาตรฐานบัญชีแบบใหม่ ชวนมาเข้าใจ 

TFRS 9”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 1/2563 ได้รับ
เกยีรตจิาก คณุยพุนิ เรืองฤทธิ์ – ผูอ้�านวยการ 

ส�านักนโยบายธรุกิจ 
และบัญชีสถาบัน 
ก า ร เ งิ น  ฝ ่ า ย
นโยบายการก�ากับ 
สถ าบั น ก า ร เ งิ น  
ธ น า ค า ร แ ห ่ ง
ประเทศไทย มาแบ่ง 
ปันความรู้ ในหัวข้อ 

“มาตรฐานบัญชีแบบใหม่ ชวนมาเข้าใจ TFRS 
9” ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ติวเข้ม ให้เต็ม 100 
เพื่อ AGM Checklist 2563
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย จัดกิจกรรม “ติว

เข้ม ให้เต็ม 100” ให้กับผูบ้รหิาร ทีดู่แลสายงาน 
การจัดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือ่ซกัซ้อมความ
เข้าใจ ตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และ การ
ให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ ้น เป็นการ
เตรียมพร้อม ส�าหรับ AGM ประจ�าปี 2563 
จัดขึ้น จ�านวน 6 รอบ ระหว่าง วันที่ 21-23 
มกราคม 2563 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถนน
วิภาวดีรังสิต โดยมีบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 450 บริษัท (ร้อยละ 62 จาก
จ�านวน 725 บริษัท) จ�านวน 757 คน
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สภาวะตลาดหุ้นไทยท่ีผันผวน มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง จากความวิตกกังวล
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่ส่งผลต่อ
ผลประกอบการของกลุ่มอตุสาหกรรมและธรุกิจทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว

ซึ่งจะเห็นว่ากรณีผลกระทบต่อตลาดหุ้นน้ัน จริงๆ แล้ว ต้องถือว่าเกิดขึ้นกับตลาดหุ้น 
ทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตลาดหุ้นไทย หรือตลาดหุ้นจีนเท่านั้น

และทีส่�าคัญเป็นลักษณะของความผนัผวนทีแ่ม้จะมีแรงเทขายจนท�าให้ตลาดหุน้ปรบัตัว
ลดลงอย่างรุนแรงในบางวัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความต้องการซื้อเข้ามารองรับ จน
ช่วยให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นได้ในบางวันในบางจังหวะ

ในวันก่อนทางสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย ก็ได้จัดเสวนาแลกเปล่ียนมมุมองและความ
คิดเห็นในหัวข้อ ตลาดหุ้นผันผวน เอาไงดี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่าง
ยิ่ง อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีค�าถามเกิดขึ้นตลอดในช่วงเดือนที่ผ่านมา ว่า สถานการณ์เช่นนี ้
ในแง่ของการลงทุนแล้วควรจะพิจารณาอย่างไร

ในมุมมองส่วนตัวแล้ว ปีน้ีต้องเลือกหุ้นให้ดีๆ เพราะหุ้นแต่ละหุ้นจะมีระดับราคาที ่
เหมาะสมของหุน้น้ันๆ เอง ซึง่บางหุน้ราคาอาจจะลงมาถึงระดับทีเ่หมาะสมกับการตัดสินใจ 
ลงทุนแล้ว โดยเฉพาะหากเป็นนักลงทุนประเภท Value Investors หรือ VI ยังเชื่อว่า 
น่าจะมมีมุมองว่าปีน้ีเป็นปีทีส่ามารถจะเลือกพจิารณาซือ้เพือ่ลงทนุได้ จึงถือเป็นปีทีมี่โอกาส 
มีจังหวะในการลงทุน

แต่ที่ส�าคัญคือต้องใช้ความรู้ ใช้การศึกษาพิจารณาให้ดี ไม่ใช่ว่าซื้อลงทุนโดยไม่
พิจารณาให้เพียงพอ เน่ืองจากปีน้ีมีแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงหลายๆ ด้านค่อนข้าง 
มาก คือแม้ว่าจะมีจังหวะโอกาสมีหุ้นในตลาดที่ราคาปรับลงมามาก เหมือนกับว่ามีหุ้นให้
เลือกซื้อเยอะก็ตาม แต่ก็ต้องศึกษาหาหุ้นที่เหมาะสมต่อการลงทุนจริงๆ เช่น หุ้นบางตัว
ราคาอาจจะต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง ขณะที่หุ้นบางตัวแม้ว่าจะดูเหมือนว่าราคามีการปรับตัว
ลงมามากแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้สะท้อนราคาที่แท้จริง

นอกจากน้ี จ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องดูถึงการเตบิโตในอนาคตของหุน้ทีเ่ราให้ความสนใจ
ที่จะเข้าไปลงทุน ว่ามีทิศทางดีหรือไม่เพียงใด เนื่องจากว่าโคโรนาไวรัสที่ระบาดอยู่ในเวลา
น้ี ไม่ว่าอย่างไรหน่วยงานของแต่ละประเทศ รวมทั้งหน่วยงานสากลก็จะต้องหาทางยุติ
การแพร่ระบาดให้ได้ ซึ่งแม้ว่าอาจจะยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องใช้เวลานานเท่าใด แต่ไม่
ว่าอย่างไรก็ต้องยุติ การศึกษาหุ้นว่าหลังปัจจัยเส่ียงยุติลงแล้ว จะมีอัตราการเติบโตได้ดี
เพียงใดจึงถือเป็นสิ่งจ�าเป็น

อกีประการทีต้่องตระหนักก็คือเงนิทีจ่ะน�ามาใช้ในการลงทนุควรเป็นเงินออมระยะยาว 
ไม่ควรเป็นเงินกู้ ไม่ควรเป็นการใช้วงเงินบตัรเครดิต หรอืเป็นเงินระยะส้ัน เน่ืองจากว่าระยะ
เวลาของความผันผวน ของการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เวลานานเพียงใด

ดังน้ันในการเลือกหุ้นที่จะลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนไปในทิศทางขาลงเช่นน้ี  
ความรูค้วามเข้าใจ แล้วน�ามาใช้ศกึษาพจิารณาหุน้ทีคิ่ดว่าน่าสนใจเหล่าน้ันให้รอบคอบ
จริงๆ ก่อนตัดสินใจ ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 
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