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ปีที่ 7 ฉบับที่ 54 เดือนกุมภาพันธ์ 2563**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ก.ล.ต.รบัการเปลีย่นแปลง
ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ

เปิดแผน 3 ปี
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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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ไม่ใช่แค่เฉพาะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่บรรยากาศด้าน 
เศรษฐกิจในขณะน้ีต้องยอมรับว่า ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากความต่ืน
ตระหนก วิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ ไวรัสโควิด 19 

ประเด็นทีเ่ป็นสาเหตุหลักของความวิตกกังวลทีสู่งขึน้เรือ่ยๆ ก็เพราะว่าโควิด 
19 สามารถแพร่กระจายได้ง่าย โอกาสติดต่อกันมีค่อนข้างสูง แม้ว่าอัตราการ
เสียชีวิตอาจจะไม่มากเท่ากับซาร์ส เมอร์ส หรืออีโบล่า 

แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่การเสียชีวิตเลย ดังน้ันจึงกลายเป็นความกังวลที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ และสร้างผลกระทบตามมามากมาย ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว โรงแรมและบริการเกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบกันถ้วนทั่ว

ความพยายามให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ไม่ได้
รับผลกระทบกรณีไวรัสโควิด 19 แต่ก็ไม่สามารถที่จะท�าให้ความวิตกกังวลลด
ลงได้ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตลาดหุ้นไทยเท่าน้ัน แต่เกิดอาการกับตลาดหุ้น
ทั่วโลก เนื่องจากการแพร่กระจายการติดเชื้อเริ่มพบออกไปในหลายประเทศ

ส�าหรบัตลาดหุน้ไทย ความกังวลท�าให้ภาวะซือ้ขายค่อนข้างผนัผวนมาก SET 
Index ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นในวันที่ 3 ก.พ. อยู่ที่ 1,496.06 ลดลง18.08  
จุดด้วยมูลค่าซื้อขาย 53,178.96 ล้านบาท แต่วันรุ่งขึ้นความกังวลลดลง ดัชน ี
วันที่ 4 ก.พ. บวกเพิ่มขึ้น 23.32 จุด จากน้ันก็ขึ้นๆลงๆไปตามความกังวลใน
แต่ละวัน

มาเริม่หนักหนาสาหสัอีกครัง้ในวันที ่24 ก.พ. ดัชนีมาปิด 1,435.56 ลดลง
ถึง 59.53 จดุ มูลค่าซ้ือขาย 76,431.30 ล้านบาท พอวันรุง่ข้ึนดัชนีกระเตือ้ง
ขึ้นมานิดหน่อยคือ บวกแค่ 3.54 จุด แต่มูลค่าซื้อขายสูงถึง 80,966.05  
ล้านบาท แต่ถัดมาวันที่ 26 ก.พ. ดัชนีปิดที่ 1,366.41 ลดลงถึง 72.69 
มูลค่าซื้อขายพุ่งไป 93,189.41 ล้านบาท 

หลังจากตลาดปรบัลงแรง รุง่ข้ึนวันที ่27 ก.พ. ดัชนีกลับมาปิดบวก 28.67 จุด 
แต่ก็คลายความกังวลไม่ได้ ส่งท้ายเดือนแห่งความรักในวันที่ 28 ก.พ. ดัชนีหุ้น 
มาปิดที่ 1,340.52 ลดลง 54.56 จุด มีมูลค่าซื้อขาย 86,502.15 ล้านบาท 

เท่ากับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียว ดัชนีตลาดหุ้นไทยลดลงถึง 
155.54 จุด และผันผวนตลอด

หยิบยกมาเพือ่จะสะท้อนให้เหน็ว่า ความวิตกกังวลเป็นปัจจัยหลักทีก่ดดันการ
ลงทนุ แม้ว่าทางตลาดหลักทรพัย์ฯ ก.ล.ต. หรอืนักวิเคราะห์ทัง้หลายจะพยายาม
ออกมาสะกิดเตือนแล้วก็ตาม

เรือ่งของการต้ังสติในยามวิตกกังวลครอบง�า ถือว่าไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ในภาวะ 
เศรษฐกิจขณะน้ีอยากให้นึกถึงเงินเก็บ เงินลงทุนให้มากๆ เข้าไว้ ก่อนที่จะ 
ตัดสินใจขายหรือซื้อ 
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วิตกกังวลครอบง�ำ
โดย : ภูวนำรถ ณ สงขลำ
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นายภากร ปีตธวัชชยั กรรมการและผูจั้ดการ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ SET 
(SET Index) ปรับลดลงประมาณ 50 จุด ทดสอบจุดต�่าสุดที่ 
1,382.48 ถือเป็นระดับทีต่�า่สุดในรอบประมาณ 3 ปีครึง่ นับจาก
เดือน ต.ค.ปี 2559 ที่เคยปรับลดลงไปที่ระดับ 1,261 จุด โดย
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) SET Index ปรับลดลงประมาณ 
9% อย่างไรก็ตาม การปรับลดลง 
ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทาง
ตลาดหุ ้นทั่วโลก โดยตลาดหุ ้น
สหรฐัฯปรบัลดลงถึง 800 จุด หรอื 
ลดลง 3.15% และเป็นการปรบัลง
ติดต่อกัน 4 วัน ขณะที่ภาพรวม
ของตลาดหุ ้นเอเชียและตลาด 
หุ ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ทศิทางเดียวกัน ดังน้ัน การปรบัลง 
ดังกล่าวเป็นผลจาก “Global  
Event” หรือเป็นการปรับลงจาก 
ปัจจัยที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับประเทศ 
ไทยโดยตรง

“ปัจจัยการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผล
กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย โดยเฉพาะหุ้น
ในกลุ่มดัชนี SET Well-being (SETWB) ท่องเที่ยว และขนส่ง 
อย่างไรก็ตาม เราพบว่าการระบาดครั้งน้ีไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อ 
หุ้นทุกเซกเตอร์ โดยบางเซกเตอร์ดัชนียังสามารถยืนบวกได้ 
เช่น เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) +5.66% YTD ของใช้ใน 
ครวัเรอืนและส�านักงาน (HOME) +2.35% กระดาษและวัสดุการ
พิมพ์ (PAPER) +1.05% และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) 
+0.54%” นายภากร กล่าว

นายภากร กล่าวว่า จากสถิติในอดีตเมื่อเกินเหตุการณ์ความ
เส่ียง SET Index สามารถดีดกลับ (rebound)ได้ภายใน 3 
เดือน ยกเว้นในกรณีน�้าท่วมที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต 
(Manufacturing) ทีใ่ช้เวลาปรบัขึน้ค่อนข้างช้า ซึง่ตลท.ประเมนิ
ว่าหลังประเด็นการระบาดของไวรัส COVID-19 คล่ีคลายลง 
ตลาดหุ้นจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ รวมถึงแต่ละปีดัชนีมี
เคลื่อนไหวขึ้นลงประมาณ 250-350 จุดเป็นเรื่องปกติ ขณะที่
การปรับลงครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวเพียง 180 จุดเท่านั้น

นอกจากน้ี พืน้ฐานเศรษฐกิจไทยทีดี่ หน้ีสาธารณะอยู่ในระดับ
ต�่า และทุนส�ารองระหว่างประเทศยังมีสูง แม้จะมีความเส่ียง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในทิศทางชะลอตัวลง แต่
เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัท

จดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบจ.ในตลาด 
หลักทรพัย์ฯ มีธรุกิจทีห่ลากหลาย รวมถึงมีการกระจายการลงทนุ
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย

ขณะที่แนวโน้มเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่
ยังเป็นการขายสุทธิเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย
เนื่องจาก SET มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง รวมถึงนักลงทุนต่าง

ชาติไม่ได้ขายหุ้นไทยออกเพียงขา
เดียว แต่ยังมีการสลับเข้าซื้อสุทธิ
ในแต่ละวันด้วย โดยในภาวะที่เต็ม
ไปด้วยความเส่ียงเช่นน้ีส่งผลให้
นักลงทุนปิดความเสี่ยง (Risk-off) 
และหันไปลงทุนในตลาดตราสาร
หน้ีของไทยแทน สะท้อนจากผล
ตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ที่ลดลงต�่าอยู่ที่ 1%

“แม ้ นักลงทุนจะขายหุ ้นทิ้ ง 
แต่เป็นการขายหุ้นเพื่อเข้าไปหา
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสาร
หน้ีรัฐบาลเท่าน้ัน ไม่ใช่ว่าขายหุ้น

ทิ้งแล้วเงินไหลออกนอกประเทศไทย” นายภากร กล่าว
ทั้งน้ีเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายภากร ได้ให้สัมภาษณ์

ส่ือมวลชนไว้ว่า ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก กระทบทุกสินทรัพย์ ฉะนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดคือ น่าจะ
เป็นการกระจายความเสี่ยง เพราะผลกระทบไม่เท่ากัน ทุกครั้ง
ที่มีวิกฤตจะมีโอกาสเสมอ ฉะนั้นควรเน้นหุ้นที่ปันผลสูง รายได้
คงที่ ซึ่งน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน และให้ระวังข่าวปลอม 
(Fake News)

ซึ่งหลังจากน้ีมองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญความผันผวน
ตามจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีผู้ติดเชื้อลดลงก็จะ
เหน็สัญญาณการฟ้ืนตัวของทัว่โลก แต่เชือ่ว่าในแต่ละเหตุการณ์ 
ทีต่ลาดหุน้ไทยเจอ ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการหยุดการซือ้ขาย
เป็นการชั่วคราว (Circuit Breaker)

ขณะที่ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. กล่าวว่า ปัจจุบันมีบจ. ทยอย
ประกาศผลประกอบการงวดไตรมาส 4/62 และงวดปี 2562 
แล้วประมาณ 330 ราย หรือคิดเป็น 40% ของบจ.ในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด เบื้องต้นพบว่าก�าไรสุทธิปรับลดลงเล็ก
น้อยเช่นเดียวกับ 3 ไตรมาสในปี 2562 อย่างไรก็ตาม แนะน�า
ให้ติดตามแนวโน้มก�าไรบจ.ทัง้หมดซึง่คาดว่าจะเหน็ความชดัเจน
ได้ภายในช่วงกลางเดือน มี.ค.63 

ผู้จัดกำรตลท. ฟื้นควำมเชื่อมั่น
หลังดัชนีดิ่งต�่ำสุดรอบ 3 ปีครึ่ง
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นายธาริฑธ์ิ ปั้นเปี่ยมรัษฎ ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเส่ียงสถาบนัการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการด�าเนินงานของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2562 ว่า ภาพรวมการเติบโตของ
สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ 
2.0% โดยมีรายละเอียด คือ

1. สินเชื่อธุรกิจ (64.1% ของสินเชื่อรวม) หดตัว 0.8% 
ตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวและการช�าระคืนหน้ีในหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวม
ธุรกิจการเงิน) ที่มีการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพื่อใช้คืน 
สินเชื่อหดตัว 1.9% ส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัว 2.1%

ทั้งน้ี สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก (วงเงินสินเชื่อไม่
เกิน 20 ล้านบาท) ขยายตัวในหลายประเภทธุรกิจ อาทิ 
ธุรกจิค้าส่ง ค้าปลกี ธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีการ
ปล่อยกู้โดยใช้ฐานข้อมูล (Information Based Lending) 
เช่น ธุรกิจดีลิเวอรี่ Grab และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Lazada 
เป็นต้น

2. สินเชื่ออุปโภคบริโภค (35.9% ของสินเชื่อรวม)  
ขยายตัว 7.5% ชะลอลงจากปีก่อนในประเภทสินเชื่อที่อยู ่
อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อบัตร
เครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ในระดับสูง

ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ 
ณ ส้ินปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non-Performing Loan: NPL) อยู่ที่ 4.65 แสนล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ 2.98% โดย
ระบบธนาคารพาณิชย์มีการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
ด้วยการตัดหน้ีสูญและการปรบัโครงสร้างหน้ีเพิม่ขึน้ ขณะ
ที่สัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention : 
SM) ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 2.42% ณ สิ้นปี 2561 มา
อยู่ที ่2.79% จากทัง้สินเชือ่ธรุกิจและสินเชือ่อปุโภคบรโิภค

“ในระหว่างปี 2563 เราประเมินว่า NPL มีโอกาสที่
จะปรับขึ้นเกินระดับ 3% แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วธนาคาร
พาณชิย์จะสามารถควบคุมให้ปรบัลดลงมาได้” นายธารฑิธิ์ 
กล่าว

นายธารฑิธิ ์กล่าวอกีว่า ในส่วนของความม่ันคงในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสะท้อนจาก
ระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่ง
ผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรองรับความท้าทายจาก

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้ โดยระบบธนาคาร
พาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2.845 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากการจัดสรรก�าไรเข้าเป็นเงินกองทนุ การออกหุน้เพิม่ทนุ
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางแห่งหน่ึงเพื่อรองรับการ
ควบรวมกิจการ รวมถึงการออกตราสารหน้ีด้อยสิทธิ ส่ง
ผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) 
เพิม่ขึน้มาอยู่ที ่19.6% ขณะทีเ่งินส�ารองของระบบธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในระดับสูงที่ 7.012 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 
ปีก่อน 3.24 หมื่นล้านบาท อัตราส่วนเงินส�ารองที่มีต่อ 
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) ทรงตัวที่ 
149.9% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity 
Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดับสูงที่ 187.5%

ในส่วนของผลประกอบการปี 2562 พบว่าปรบัดีขึน้ โดย
มีก�าไรสุทธิ 270.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.8% 
จากการรบัรูก้�าไรพเิศษทีม่าจากการขายเงินลงทนุและการ
ขายหลักประกันหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เป็นส�าคัญ 
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมปัจจัยพิเศษพบว่าก�าไรสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง 5.2% YoY โดยผลประกอบ
การที่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 5.04 แสนล้านบาท 
หรอืเติบโต 4.1% เม่ือเทยีบกับปีทีแ่ล้ว (YoY) เพิม่ขึน้ตาม
การเติบโตของสินเชื่อรายย่อย รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ
อยู่ที่ 1.462 แสนล้านบาท หดตัวลงเล็กน้อย 0.7% YoY 

ส่วนค่าใช้จ่ายส�ารองอยู่ที่ 1.625 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
ถึง 9.1% YoY ลดลงเล็กน้อยจากรายได้ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินและรายได้ค่านายหน้าขายหลักทรพัย์ ขณะทีอ่ตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรพัย์เฉล่ีย (Return on Assets: ROA) 
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.39% (หากตัดผลของรายการพิเศษออก 
ROA และ NIM ของปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.01 
และ 2.71 ตามล�าดับ) จาก1.11% ในปีก่อน ส่วนอตัราส่วน
รายได้ดอกเบีย้สุทธต่ิอสินทรพัย์ทีก่่อให้เกิดรายได้ดอกเบีย้
เฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่ 2.73% 

ธปท.ห่วง NPL ระบบแบงก์พำณิชย์
ระหว่ำงปีอำจมีโอกำสพุ่งทะลุ 3%
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ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
“ยังไม่ได้เริ่มวิ่งสักที แต่ก็มีฝุ่นตลบเสียแล้ว”
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมกำร สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในขณะที่สังคมรับรู้กันมานานแล้วว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2563 จะมกีารเก็บภาษีจากทรพัย์สิน ด้วยกฎหมายใหม่ทีเ่รยีก
ว่า กฎหมายภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง เป็นการประกาศใช้
แทนทีภ่าษีโรงเรอืนและภาษีบ�ารงุท้องที ่ผลกระทบจากการน้ี 
จะมากน้อยแค่ไหน ขึน้กับมลูค่าทรพัย์สินของแต่ละคน ไม่ได้ 
ขึ้นกับการใช้ทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ ผู้ที่กระทบ
มากน่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัย ที่จากเดิมไม่ต้องเสียภาษี  
ต่อไปนี้ก็จะต้องมีการจัดเก็บ แต่อย่างน้อยก็ยังบรรเทาผล 
กระทบ ด้วยมีการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีส�าหรับมูลค่าที่ดิน
และส่ิงปลูกสร้างมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาทส�าหรับบ้านพัก
อาศัยหลังแรก ซึ่งถือเป็นหลังหลักของผู้เสียภาษี ซึ่งอัตรา
ภาษีใหม่น้ี การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรจะเสียภาษีถูกสุด 
ในขณะที่ว่างเปล่า จะเสียภาษีแพงสุด

ส�าหรบัเหตกุารณ์ฝุ่นตลบเรือ่งแรก เกิดในปลายปี 2562 
ทกุคนต้องย้ายชือ่ตัวเองเข้าไปอยู่ในทะเบยีนบ้านพกัอาศัยที่
มมูีลค่าแพงทีสุ่ดทัง้น้ีเพือ่ให้ได้รบัการยกเว้นจากวงเงินห้าสิบ
ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี การตัดสินใจย้ายชื่อเข้าไปอยู่
ในทะเบียนบ้านใหม่ แม้วิธีการปัจจุบันไม่ยุ่งยากเหมือนสมัย
ก่อน แต่ก็ยังมีอุปสรรคมากมาย เม่ือย้ายทะเบียนบ้านเข้า
ที่ใหม่ก็ต้องเปล่ียนแปลงเอกสารที่เก่ียวข้องทุกเรื่อง ส่วน
ที่ย้ายออกมาก็ต้องหาผู้เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านส่ิงเหล่าน้ี
วุ่นวายไปหมด โดยเฉพาะคนที่มีบ้านหลายหลัง ที่ต้องรีบ
ท�าเพราะกฎหมายจะใช้บังคับกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563

ฝุ่นตลบเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของห้อง
ชุดหรือคอนโด ที่เป็นสองห้องติดกัน ถ้าแบบของคอนโดนั้น 
ท�าเป็นห้องขนาดสองห้องขาย มีเอกสารสิทธิฉ์บบัเดียวก็ไม่มี
ปัญหา แต่ส่วนใหญ่ซือ้สองห้องแล้วทะลุกันเป็นหน่ึงห้อง ทาง
โครงการก็จัดการให้ แต่เวลาออกเอกสารสิทธิ์จะได้รับเป็น
สองฉบับ ดังนั้นเท่ากับมีทะเบียนบ้านสองห้อง ทางราชการ

ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีว่า ห้องที่มีชื่อในทะเบียน
บ้านเป็นทีอ่ยู่อาศัย จะได้เสียภาษีในอตัราทีอ่ยู่อาศัย หากเป็น
หลังหลักราคาไม่ถึงห้าสิบล้านบาทก็ได้รับยกเว้น แต่ห้องที่
เป็นทะเบยีนบ้านเปล่าๆ ไม่มีชือ่ในทะเบยีนบ้าน เพราะคน
เรามีชือ่ในทะเบยีนบ้านได้หลงัเดียว ห้องน้ีจะถูกประเมิน
เป็นอ่ืน ๆ  น่ันหมายถึงต้องเสียภาษใีนอัตราพาณชิย์ ความ
โกลาหลเกิดขึน้อกีครัง้ ต้องไปติดต่อทีเ่ขตย่ืนค�าร้องว่าห้องน้ี
พักอาศัยนะ ไม่ใช่อื่น ๆ ก็เหนื่อยเลยค่ะ เท่านั้นไม่พอ หาก
หมดเขตการรบัค�าร้องการเปล่ียนแปลง ก็ช่วยไม่ได้ทีห้่องพกั
อาศัยจะกลายเป็นเสียภาษีสองอัตรา โทษใครก็ไม่ได้เพราะ
เอกสารหลักฐานเป็นแบบน้ัน ถ้าเจ้าหน้าที่เปล่ียนแปลงทัน
ก็โชคดีไป เรื่องน้ีสมควรที่จะมีกฎหมายมาแก้ไขไม่ให้ผู้เสีย
ภาษีเดือดร้อน เจ้าหน้าที่เองก็เดือดร้อน เสียเวลา เสียค่า
ใช้จ่ายในการแก้ไขเรื่องไม่เป็นเรื่อง
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ยื่นภำษีบุคคลธรรมดำ ภง.ด.90/91
สรรพำกร ขยำยเวลำให้ถึง 30 มิ.ย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัด
เก็บภาษี (กลุ่มธรุกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผย
ว่า ในปีน้ีกรมสรรพากรได้ออกมาตรการพเิศษในการขยายเวลาการ
ยื่นแบบช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการ
ย่ืนภาษีแบบออนไลน์ และการย่ืนภาษีแบบกระดาษ ที่ส�านักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมที่จะส้ินสุดภายในเดือนมีนาคมน้ี  
ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี และจะเป็นการสร้าง 
เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วงที่งบประมาณประจ�าปี 2563 มี
ความล่าช้า และเพื่อลดผลกระทบของผู้ย่ืนภาษีบางส่วนที่จะต้อง
น�าเงินมาช�าระภาษีเพิ่มในปีนี้ได้ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษี ยังสามารถยื่น
แบบช�าระภาษีเข้ามาได้ตลอดโดยในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็ว ก็จะได้ภาษี
คืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่ง ณ เวลาน้ีมีผู้ขอคืนภาษีเข้ามา
แล้วกว่า 7 แสนราย และได้เงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย หรือ 
73% ของผู้ที่ขอคืนทั้งหมด ซึ่งกรมสรรพากรใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การคนืภาษปีระชาชนอยูท่ี่ 3-7 วนัเทา่นัน้ โดยเปน็การคนืภาษผ่ีาน
ระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เน่ืองจากมีความสะดวก และรวดเรว็

“กรมสรรพากรเชือ่ว่าการขยายเวลาย่ืนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมส้ินสุดที่เดือนมีนาคม เป็นเดือน
มิถุนายน 2563 จะช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนมากขึ้น 
อกีทัง้มาตรการภาษีต่าง ๆ  ทีอ่อกมาในช่วงน้ี จะสามารถช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจการลงทนุภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่วซบเซาในปี 2563 ได้ โดยกรมสรรพากรยังมีแผนทีจ่ะออก
มาตรการภาษีในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น มาตรการสนับสนุน 
ให้บริษัทเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าท�างาน ซึ่งจะช่วยเสริมทั้งในด้าน
สังคม และตลาดแรงงานในประเทศที่ยังขาดแคลน โดยไม่ต้องพึ่ง
แรงงานประเทศเพือ่นบ้าน เป็นการสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง” โฆษกกรมสรรพากรกล่าว

นอกจากน้ี ทางกรมสรรพากร ได้มกีารแจ้งว่า ขณะน้ีมีการระบาด
ของอีเมลปลอม ส่งถึงประชาชนผู้เสียภาษี โดยหลอกลวงว่า กรม
สรรพากรตรวจพบการรัว่ไหลของรหสัผ่านของบญัชใีนการย่ืนแบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงขอให้ผู้เสียภาษีมีการเปล่ียรหัสผ่าน 
โดยให้กดคลิกเข้าไปในลิงค์ที่ถูกท�าขึ้นมา ซึ่งกรมสรรพากรยืนยัน
ว่า ไม่มีการส่งอีเมลเพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านแต่อย่างใด 

ฝุ่นตลบเรื่องที่สาม คือการปรับปรุงพื้นท่ีวาง
เปล่า หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซ่ึงเสียภาษีแพง
สุดให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร ที่จะได้รับยกเว้น
มูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านส�าหรับผู้เสียภาษีบุคคล
ธรรมดา ถ้าเป็นนิติบคุคลต้องเสียต้ังแต่บาทแรก แต่
อตัราภาษีของการใช้ประโยชน์เพือ่การเกษตรจะเป็น
อัตราที่ต�่าสุด ดังน้ันในช่วงปลายปี 2562 เจ้าของ
ทีดิ่นจึงต้องรบีท�าการปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่เตรยีมตัวรบั 
การประเมินจากเจ้าหน้าที่เพื่อการเสียภาษีในต้นปี 
2563 ผลก็คือ ปรบัปรงุกันฝุน่ตลบ โดยผูท้ีไ่ม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ คิดแค่ว่า แย่แล้ว ต้องเสียภาษีแล้ว 
และอตัราภาษีก็สูงด้วย อย่ากระน้ันเลย รบีปรบัปรงุ
พื้นที่ให้เป็นเกษตร แต่หารู้ไม่ว่า แม้จะเสียภาษีใน
อัตราสูงสุดในฐานะที่ดินเปล่า ก็ยังถูกกว่าค่าใช้
จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อการปรับปรุงให้กลายเป็น
พื้นท่ีการเกษตร ทั้งน้ีเพราะมูลค่าทรัพย์สินน้ัน
ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง จนท�าให้ต้องเสียภาษีจ�านวนสูง 
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าทรัพย์สินสูง ภาษีสูงกว่า
การปรับปรุงพื้นที่ ก็ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า 
ต้องปลูกอะไร ปลูกจ�านวนเท่าใด ถึงจะเข้านิยาม
การเกษตร ยุ่งไหมคะ ยากไหมคะ 

ด้วยพื้นที่จ�ากัด จึงขอเล่าเรื่องฝุ่นตลบที่เจอด้วย
ตนเองเพยีงสามเรือ่งน้ีก่อนค่ะ หากใครย้ายทะเบยีน
บ้านไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะ ปี 2563 ก็เสียภาษีไปก่อน 
ยังมีเวลาอีกทั้งปี ในการพิจารณาว่าจะย้าย ไม่ย้าย 
ย้ายไปบ้านหลังไหน จึงจะประหยัดภาษีที่สุด แล้ว
รีบท�าให้เสร็จในปี 2563 เมื่อถึงปี 2564 ท่านก็จะ
เสียภาษีในแบบที่ท่านต้องการได้ หรือเรื่องการ
ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรก็เช่นกัน ไหน ๆ ก็จะเป็น
เกษตรแล้ว ก็ให้ปลูกส่ิงที่มีมูลค่าเป็นเงินที่งอกเงย
เพิ่มขึ้นได้ ขณะน้ีกฎหมายบังคับใช้แล้ว เพียงแต่
ขยายระยะเวลาการเสียภาษี จากเดิมที่จะต้องเสีย
ภายในเดือนเมษายน 2563 น้ีก็ให้เล่ือนไปเป็นเดือน
สิงหาคม 2563 

ดังน้ัน ผู้เสียภาษียังคงต้องด�าเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ถ้าช้าไป ปีหน้าก็จะเสียในแบบเดิม ถ้าได้
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามที่ต้องการ ตามกฎกติกา
ของกฎหมายและแจ้งภายในก�าหนดเวลาแล้ว การ
เสียภาษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างก็ไม่ได้หนักหนาสาหสั
อย่างที่เข้าใจกันค่ะ พบกันฉบับหน้าค่ะ 

   29 กุมภาพันธ์ 2563
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 
2563–2565 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวน�า
สู่ความยั่งยืน” โดยนายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ ประธานกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมน�าเสนอแผนโดย
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ และคณะผู้บริหาร
ร่วมบรรยาย เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ  
แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ในยุคที่ภูมิทัศน์ของตลาดทุนไทย
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง รวดเรว็และซบัซ้อน ก.ล.ต. จะต้อง 
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง การก�าหนดทิศทาง
และนโยบายจ�าเป็นต้องสอดรับกับบริบทที่เปล่ียนแปลงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง ๆ รวมถึง
นโยบายของรัฐบาล เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะท�าให้ประเทศไทย 
มัน่คง มัง่ค่ัง ย่ังยืน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จรงิ 
แผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. จึงก�าหนดจากประเด็นหลัก คือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสการเข้าถึง การส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนั และการสร้างความน่าเชือ่ถือ และ
จะต้องน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก 

“กุญแจส�าคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ แนวทาง
การด�าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน”

เปิดแผน 3 ปี ก.ล.ต.รับกำรเปลี่ยนแปลง
ตอบโจทย์ทุกภำคส่วนและประเทศชำติ
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นางสาวรื่นวด ีกล่าวว่า การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 
–2565 ก.ล.ต. ได้ค�านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบนั แนวโน้มและความ
ท้าทายในอนาคต โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพือ่ให้ตลาดทนุท�าหน้าทีต่อบโจทย์ส�าคัญของประเทศ 
และถือเป็นครั้งแรกที่การจัดท�าแผนมุ่งเน้นความสอดคล้อง
กับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
รวมถึงแผนแม่บท 23 ประเด็น และนโยบายรัฐ 12 ด้าน โดย 
ก.ล.ต. พร้อมขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายหลัก 4 
ด้าน คือ ยั่งยืน-เข้าถึง-แข่งได้และเชื่อมโยง-เชื่อถือได้ 

“และเพือ่ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ก.ล.ต. ได้ก�าหนด 
“แผนองค์กรเข้มแข็ง” ด้วยค�าจ�ากัดความ “DECIDE” กล่าวคอื 
Delegate - Empowerment – Communication – Integration 
– Development – Engagement ในการร่วมกันสร้างองค์กร 
ก.ล.ต. ให้มั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับตลาดทุนไทย”

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวใน
หัวข้อ “เปิดมิติใหม่ของการระดมทุน” ว่า ก.ล.ต. ต้องการ
เปิดกว้างให้ธรุกิจทกุขนาดสามารถระดมทนุได้ โดยวางแนวทาง
ก�ากับดูแลด้วยหลักการเปิดเผยข้อมูล (disclosure) เพื่อไม่
ให้เป็นต้นทุนกับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ รวมถึงพัฒนา
แพลตฟอร์มการระดมทุนในช่องทางที่เหมาะกับผู้ลงทุนยุคใหม่ 
พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ความ
ย่ังยืน และมีแผนที่จะด�าเนินงานด้านการให้ความรู้การลงทุน
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึง
หัวข้อ “เสริมสร้างความพร้อมแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกันวัย
เกษยีณ” ว่า การเสรมิสร้างความพร้อมในการแข่งขนัของตลาด
ทุนไทย ก.ล.ต. จะลดอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจของตัวกลาง 
ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะเดียวกันมีแผนที่จะส่ง
เสริมการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนส�ารองเล้ียงชีพและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สร้างภูมิคุ้มกันส�าหรับวัยเกษียณ

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายใน
หัวข้อ “เตรียมพร้อมให้เท่าทันอาชญากรรมเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลเพื่อความเชื่อมั่นตลาดทุน” ว่า ระบบการก�ากับดูแลใน 
ยุคดิจิทัล ก.ล.ต. ต้องให้ความส�าคัญกับการป้องกันและการ
บังคับใช้กฎหมายต้ังแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยก�าหนดทิศทาง
การด�าเนินงานด้วยหลัก “4จ: หาให้เจอ จับให้ได้ จบให้เร็ว เจ็บ

ให้จ�า” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุน
นายก�าพล ศรธนะรัตน ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวใน

หัวข้อ “ก.ล.ต. สู่องค์กรดิจิทัลเพื่อตลาดทุน” ว่า ก.ล.ต. ปรับ
เปล่ียนสู่องค์กรดิจิทลัโดยน�าดิจิทลัเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการท�างาน พร้อมกับสร้างโครงสร้างพืน้ฐานกลาง (shared in-
frastructure) เพือ่เชื่อมต่อให้ภาคธุรกจิทั้งรายเดมิและรายใหม่
สามารถต่อยอดการพฒันาผลิตภัณฑ์และบรกิารได้อย่างรวดเรว็ 
รวมถึงยกระดับอตุสาหกรรมในเรือ่งความปลอดภัยทางไซเบอร์
และมีการซักซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้

นอกจากน้ี ยังมีเสวนาในหวัข้อ “มุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ 
ก.ล.ต.” โดยได้รบัเกียรติจาก นายสันติ วิรยิะรงัสฤษฎ์ ประธาน
บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมาน
พัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นาย
ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทย
พาณชิย์ ผูบ้รหิารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) 
ร่วมสะท้อนมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563–2565 
โดยผูร่้วมเสวนาให้ความเหน็ต่อแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. เชงิ
บวก และกล่าวชืน่ชมว่ามคีวามครบถ้วนรอบด้าน พร้อมทัง้เสนอ
แนะ ก.ล.ต. ให้ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการลงทุนด้วยการให้
ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย และสนับสนุนให้บรษัิททีจ่ะเข้าระดมทนุมีความพร้อม
และมีความเข้าใจในการเป็นบริษัทมหาชน รวมทั้งควรเพิ่มเติม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาตลาดทุนที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 ทั้ง 7 ด้าน มีสาระ
ส�าคัญ ดังนี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการพฒันาตลาดทนุอย่าง
ยัง่ยนื (Ecosystem for sustainable capital market) ส่งเสริม
ให้ผู้ระดมทุนเห็นประโยชน์และสามารถผนวก ESG เข้ากับการ
ด�าเนินธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลผ่าน one-report ส่งเสริมให้มี
ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond และ 
Social Bond พร้อมกับสนับสนุนให้มีผู้ท�าหน้าที่ประเมินในไทย 
(local reviewer) และจัดท�ามาตรฐานด้าน ESG รวมทัง้ผลักดัน
ให้มีศูนย์รวมข้อมูล ESG ที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน จัดท�า
แผนด้านความย่ังยืนภาคการเงินและตลาดทุน ซึ่งรวมถึงด้าน
สิทธิมนุษยชนให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะ
ยาว (Financial well-being) มุ่งให้ความรู้ทางการเงินเพื่อ
กระตุ้นพฤติกรรมการออมและการลงทุนอย่างต่อเน่ืองกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม สนับสนุนมาตรการการลงทุนเพื่อรองรับการ
เกษียณอายผุ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD) และผลกัดัน 
การลงทุนผ่านกองทุนรวม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์การลงทุนระยะยาว 

3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส�าหรบัธุรกิจเอสเอ็มอี
และสตาร์ทอัพ (SMEs/Startups Growth & financing) 
โดยมีเครื่องมือให้ SMEs และ Startups สามารถเลือก
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเภท ขนาด
และการเติบโตโดยออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุน เปิด
ทางให้กิจการดังกล่าวสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ลงทุนโดยตรงและการระดม
ทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะ SMEs/
Startups ที่มีศักยภาพและความพร้อม

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาส
จากความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Enabling regula-
tory framework & connectivity) โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ 
(Regulatory Guillotine) ลดขัน้ตอน กระบวนการ และต้นทนุ
ที่ไม่จ�าเป็น รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ 
และปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน 
ก.ล.ต. ยังสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยการ
มบีทบาทในเวทโีลก เป็นพนัธมติรกับองค์กรระหว่างประเทศ
และตลาดทนุชัน้น�า ตลอดจนมบีทบาทในการเป็นสปรงิบอร์ด
ให้กับตลาดทุนกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV 
springboard) เพือ่ช่วยยกระดับการเติบโตของภูมภิาคอย่าง
มีคุณภาพ เช่น การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใน
ตลาดทุนระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพตลาดทุนและยก
ระดับการก�ากับดูแล (Digital for capital market) พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อน�ามาใช้ในการเข้าถึงตลาดทุน ปรับปรุงกฎ

เกณฑ์การท�าความรู้จักลูกค้า (e-KYC) รวมทั้งจัดท�า 
single form เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถ
เปิดบัญชีได้เร็วและง่าย และทบทวนความเหมาะสม 
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
อกีทัง้ยกระดับความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber 
resilience) 

6. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายในตลาดทุนไทย (Effective enforcement) 
เดินหน้ายกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการป้องกันการกระท�าผิดและบังคับใช้กฎหมาย 
(E-enforcement) โดยพฒันาซอฟต์แวร์เพือ่รองรบัการ 
ก�ากับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การตรวจจับ
ความผดิปกติ การชีพ้ฤติกรรมและพสูิจน์รวบรวมพยาน
หลักฐาน พร้อมกบัสนับสนุนการใช้สิทธิด�าเนินคดีแบบ
กลุ่ม และจัดต้ังกองทุนเยียวยาความเสียหายของผู้
ลงทุน กรณีได้รับผลกระทบจากการกระท�าความผิด
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

7. ติดตามประเมินความเส่ียงเชิงระบบได้อย่าง
เท่าทัน (Systemic risk) เพื่อป้องกันความเสียหาย
ไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง โดยการพัฒนาฐานข้อมูล
ให้สามารถติดตามและประเมินความเส่ียงเชิงระบบ 
การจัดท�าแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตซึ่งเชื่อมโยงกับผู้
ประกอบธุรกจิในตลาดทุนและหน่วยงานก�ากบัดแูลอื่น 
และมีแผนด�าเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผล 
กระทบต่อตลาดทุนและภาคการเงิน

นอกจากนี้ นางสาวรื่นวดี ยังได้กล่าวถึงการปรับตัว 
ลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่า เป็นผลจาก
ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งน่าจะมีผลต่อบาง 
อตุสาหกรรม และเป็นการปรบัตัวไปในทศิทางเดียวกัน 
กับตลาดหุ้นทั่วโลก ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ จึงขอแนะน�าให้
ผูล้งทนุติดตามและศึกษาข้อมูลเพือ่ประกอบการตัดสิน
ใจในการลงทุนอย่างรอบคอบ 
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ประธานกรรมการสภาธรุกิจตลาด
ทุนไทย (FETCO) เปิดเผยดัชนี
ความเชื่อม่ันนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) 
ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่า 
ดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุนใน
อีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลด
ลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซา (Bearish) เป็นเดือนแรกในรอบ 
4 ปี โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุนกังวลสถานการณ์การ 
ท่องเที่ยวและสถานการณค์วามขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกาศปันผลของ
บริษัทจดทะเบียน นโยบายภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศจากการลงนามทางการค้าของสหรัฐฯและจีน เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด

โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Con-
fidence Index) ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ผลส�ารวจ
โดยพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 
เดือนข้างหน้า (เมษายน 2563) อยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” (Bear-
ish) (ช่วงค่าดัชนี 40–79) โดยลดลง 9.91% มาอยู่ที่ระดับ 
72.75 ดัชนีความเชือ่ม่ันนักลงทนุกลุ่มบญัชบีรษัิทหลักทรพัย์
ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish) ดัชนีความ
เชือ่มัน่กลุ่มนักลงทนุสถาบนัในประเทศเพิม่ขึน้เล็กน้อยมาอยู่
ใน Zone ซบเซา (Bearish) ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศลดลงมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)

ขณะที ่ดัชนีความเชือ่ม่ันนักลงทนุรายบคุคลเพิม่ขึน้อยู่ใน  
Zone ทรงตัว (Neutral) หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ
หมวดการแพทย์ (HELTH) หมวดธรุกิจทีไ่ม่น่าสนใจมากทีสุ่ด  
คือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) โดย
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน ส่วนปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อ
ตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์การท่องเที่ยว

“ผลส�ารวจ ณ เดือนมกราคม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ปรบัตัวลดลงมาอยู่เกณฑ์ซบเซาเป็นครัง้แรกในรอบ 4 ปี หรอื 
ต้ังแต่เราเริ่มท�าการส�ารวจ โดยความเชื่อม่ันนักลงทุนส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ซบเซา หากพิจารณารายกลุ่ม กลุ่มบัญชี
บรษัิทหลักทรพัย์และกลุ่มนักลงทนุต่างประเทศลดลงมาอยู่ที่
เกณฑ์ซบเซาจากเกณฑ์ทรงตัวในเดือนก่อน ขณะทีก่ลุ่มบญัชี
นักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ในเกณฑ์
ทรงตัว และกลุ่มนักลงทนุสถาบนัในประเทศ เพิม่ขึน้เล็กน้อย
อยู่ที่เกณฑ์ซบเซาเช่นเดิม” นายไพบูลย์ กล่าว

นายไพบลูย์ กล่าวว่า ในเดือน ม.ค.63 ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ 

โควิด 19 กดดันดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน
เดือนก.พ.ร่วงต�่ำสุดเป็นประวัติกำรณ์

มีเคล่ือนไหวค่อนข้างผันผวน โดยช่วงต้นเดือน ดัชนีทยอย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียง 1,600 จุด จากน้ัน
ปรับตัวลดลงมากในระยะสั้นมาอยู่ที่ระดับ 1,550 จุด จากนั้น 
ได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,600 จุด ในช่วง
กลางเดือน จากน้ันดัชนีเคล่ือนไหวลดลงค่อนข้างมากจาก
ร่างพรบ.งบประมาณล่าช้าและปัญหาการแพร่ขยายของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า โดยดัชนีฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1,510-1,520 จุดใน
ช่วงปลายเดือน

ทั้งนี้ ส�าหรับเป้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET (SET Index) 
ปี’63 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ยังคงเป้าหมาย
ดัชนีที่ 1,700 จุด อย่างไรก็ตาม ชี้ว่าในระยะข้างหน้ามีความ
เส่ียงที่จะปรับเป้าดัชนีในปีน้ีซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ
ที่เข้ามากระทบตลาดทุน

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยดัชนีคาด
การณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 โดยดัชนีคาดการณ์อตัราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีนาคม 2563 (ประมาณ 
7 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 50 และ 66 ตามล�าดับ ลดลง
จากครั้งที่แล้วเล็กน้อยเน่ืองจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลได้ปรับลดลงแล้วในช่วงต้นปีก่อนท�าการสารวจความ
เห็น ซึ่งได้มีการรับรู้เหตุการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 
การปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย และความล่าช้าของการอนุมัติ
งบประมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอยู่ในจุดต�่าสุดในประวัติศาสตร์แล้วจึงมี
โอกาสลดลงอกีไม่มาก โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่มุีมมองว่า
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลมีแนวโน้มไม่เปล่ียนแปลง
มีจานวนมากขึ้น ดัชนีคาดการณ์จึงยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่
เปล่ียนแปลง (Unchanged)” จาก 1.11% ในรุน่อายุ 5 ปี และ 
1.28% ในรุ่นอายุ 10 ปี ณ วันที่ท�าการสารวจ (3 ก.พ. 63) 
โดยปัจจัยหนุนส�าคัญ ได้แก่ อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสาร
หน้ีทีท่รงตัว การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศทีมี่แนวโน้ม
ชะลอตัว แนวโน้มทศิทางอตัราดอกเบีย้โลกทีท่รงตัว และเมด็
เงินลงทุนต่างชาติ (Fund flow) ที่ลดลง 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 ที่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% เหลือ 1.00% ต่อปี เป็นระดับต�่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ 

โดยรายงานระบุว่า ในการตัดสินนโยบายครั้งนี้ กนง. ได้
อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาด�าเนินโยบายการ
เงิน ดังนี้

1. เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่า
ทีป่ระมาณการไว้เดิม และต�า่กว่าระดับศักยภาพมากขึน้มาก
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบ
ประมาณรายจ่ายประจ�าปี และภัยแล้ง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจ�านวนมาก โดยจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิม
มาก การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิต
ในภูมิภาค ส�าหรบัด้านอปุสงค์ในประเทศ การใช้จ่ายภาครฐัมี
แนวโน้มขยายตัวต�า่ลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีทีล่่าช้าและยังมคีวามไม่แน่นอนสูง นอกจาก
น้ี การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัว
เรือนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้น ทั้งครัวเรือนในภาคบริการ 
เกษตร และอตุสาหกรรม รวมถึงหน้ีครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดับสูง 
ท�าให้ความสามารถของครวัเรอืนไทยในการรองรบัผลกระทบ
จากปัจจัยลบลดน้อยลงจากในอดีตทีแ่รงงานสามารถเคล่ือน
ย้ายจากภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบไปยังภาคเศรษฐกิจ
อืน่ทีเ่ข้มแขง็กว่าได้ หรอืสามารถกู้ยืมเพือ่เสรมิสภาพคล่องได้

ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ เหน็ว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยัง
เผชญิกับความไม่แน่นอน ทัง้จากปัจจัยต่างประเทศและปัจจัย
ในประเทศ ได้แก่ (1) การระบาดของไวรสัโคโรนาทีอ่าจรนุแรง
และยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการผลิต
และการส่งออก โดยเฉพาะวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจฟื้น

ตัวช้าลง (2) การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และความ
เส่ียงด้านภูมิรฐัศาสตร์ทียั่งมีความไม่แน่นอน ซึง่มีนัยต่อแนว
โน้มเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญของไทย (3) ความไม่แน่นอนของ
การใช้จ่ายภาครฐั ซึง่อาจท�าให้ภาครฐัช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ได้ไม่เต็มที่ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการร่วมลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญและผลต่อเน่ืองไปยังการลงทุน
ภาคเอกชน (4) ความเสี่ยงของภัยแล้งที่อาจรุนแรงกว่าคาด 
ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร รวม
ถึงต้นทุนการบริหารจัดการน�้าของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นใน
บางพื้นที่ และ (5) การบริโภคภาคเอกชนที่อาจชะลอตัวกว่า
คาด จากการจ้างงานและรายได้ที่ลดลง

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยังกังวลว่าค่าเงินบาทอาจ
ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย จาก
การแข็งค่าต่อเน่ืองในปีก่อนหน้าและยังมีแนวโน้มผันผวน
สูง แม้เงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมือ่เทยีบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง
ในช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการฯ จึงให้ติดตามสถานการณ์ค่า
เงินบาทและเงินทนุเคล่ือนย้ายอย่างใกล้ชดิท่ามกลางความไม่
แน่นอนด้านต่างประเทศทีม่อียู่สูง และให้ติดตามประสิทธผิล
ของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกซึ่ง 
ธปท. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการไป อาทิ 
ผูส่้งออกสามารถพกัเงินไว้ในต่างประเทศได้เพิม่ขึน้ นักลงทนุ
รายย่อยสามารถออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
โดยตรง บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมถึงให้ ธปท. พิจารณาด�าเนิน
มาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป ควบคู่กับการผลักดันให้มี
การลงทุนและการน�าเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อลดการเกินดุลบัญชีเดิน
สะพัดที่อยู่ในระดับสูง

2. อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท้ังปี 2563 และปี 2564 มีแนวโน้ม 
ต�่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 
ที่มีแนวโน้มชะลอลงตามแรงกดดนัด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดบั
ต�า่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงราคาพลังงานทีต่�า่

เปิดรำยงำน เหตุผลบอร์ด กนง.
ลดดอกเบี้ยนโยบำยเหลือแค่ 1%
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กว่าคาดตามความต้องการใช้น�้ามนัทีม่แีนวโน้มลดลงจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา แม้อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดจะ
ปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากภัยแล้ง คณะกรรมการฯ เห็นว่าอัตรา
เงินเฟ้อยังมีความไม่แน่นอนจากความผนัผวนของราคาน�า้มัน
และสภาพอากาศ ทั้งนี้ การปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่
เป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 ไม่ได้กระทบการ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงนิเฟ้อคาดการณ์ในระยะ
ปานกลางยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี

3. ความเส่ียงในระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้ว
บางส่วนด้วยมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้
ด�าเนินการไป อาทิ ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับ
ดีขึ้นจากมาตรการ LTV สะท้อนจากการเก็งก�าไรที่ชะลอลง
และการปรับตัวของผู้ประกอบการ 
อย่างไรก็ดี ระบบการเงินโดยรวมมี
ความเปราะบางมากขึน้จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจทีช่ะลอตัวโดยเฉพาะความ
สามารถในการช�าระหน้ีของภาคครวั
เรอืนและธรุกิจ SMEs รวมถึงความ
เส่ียงในจุดอืน่ ๆ  ยังไม่ปรบัดีขึน้ และ
เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม อาทิ (1) 
หน้ีครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อ
เน่ือง ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างจากทั้งพฤติกรรมการก่อ
หน้ีของครัวเรือนและแนวทางการ
ด�าเนินธรุกิจของสถาบนัการเงิน (2) 
พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่
สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะ
อตัราดอกเบีย้ต�า่ ซึง่อาจน�าไปสู่การ 
ประเมินความเส่ียงต�่ากว่าที่ควร 
(underpricing of risks) โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และสหกรณ์ออมทรัพย์ และ (3) ความ
เสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย ์จากอุปทานคงค้างในบางพื้นที่

ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ เห็นว่าการดูแลความเส่ียงด้าน
เสถียรภาพระบบการเงินควรใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่
กับการใช้มาตรการก�ากับดูแลสถาบนัการเงิน (micropruden-
tial) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน(macropru-
dential) ร่วมกันในจังหวะที่เหมาะสม

“คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงความ
จ�าเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งน้ีเป็น 
1.00% ต่อปี โดยเห็นว่าความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยต่างประเทศ
และในประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และเสถียรภาพระบบการเงินในส่วนที่

เก่ียวเน่ืองกับความสามารถในการช�าระหน้ีของครัวเรือนและ
ธุรกิจ กอปรกับความเส่ียงต่างๆ ข้างต้นเกิดขึ้นในเวลาใกล้
เคียงกัน คณะกรรมการฯจึงเห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมครั้งน้ีเหมาะสมและทันการณ์ โดยไม่
จ�าเป็นต้องรอประเมินผลกระทบหลังจากความเส่ียงชดัเจนขึน้ 
เพราะหากเกิดผลกระทบรุนแรงจะแก้ไขสถานการณ์ได้ยาก”

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ เหน็ว่าการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายในครั้งน้ี อาจไม่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึน 
มากนัก แต่จะช่วยบรรเทาภาระหน้ีและสนับสนุนการเพิม่สภาพ 
คล่อง การผ่อนคลายนโยบายการเงินจะต้องผสมผสานกับ
มาตรการทางการเงินและการคลังอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ปัญหา
ที่ตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นอย่าง

มีประสิทธิผลและต้องเร่งด�าเนิน
การให้เห็นผลชัดเจนโดยเร็ว ได้แก่ 

(1) มาตรการเพิ่มสภาพคล่อง 
อาท ิการให้สถาบนัการเงินช่วยเหลือ 
ผู ้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา เช่น พักช�าระเงิน
ต้น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และให ้
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม และ (2) 
มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
อาท ิการปรบัโครงสร้างหน้ีของธรุกิจ 
SMEs เพื่อให้สามารถผ่อนช�าระหนี้
และด�าเนินกิจการต่อไปได้ (pre-
emptive debt restructuring) รวม
ถึงโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 

ในระยะข้างหน้า คณะกรรมการฯ 
จะติดตามพัฒนาการของข้อมูล 
(data-dependent) ทั้งการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ

เสถียรภาพระบบการเงิน รวมทัง้ปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโคโรนา พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี และภัยแล้ง เพือ่ประกอบการด�าเนินนโยบาย
การเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครือ่งมอืเชงินโยบายอย่าง
เหมาะสม

นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ เห็นถึงความจ�าเป็นในการ
ประสานเชิงนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการ 
ฟื ้นตัวและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบ
กับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจาก
ทุกภาคส่วน 
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นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง ปาฐถาพเิศษ หวัข้อ “ทศิทางเศรษฐกิจไทย 
และการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ในโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 :กระทรวงการ
คลังพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน โดยมีองค์กรสมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไหย (FETCO) เข้า
ร่วมรับฟัง การนี้ 

คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ นายก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะหนึ่งในองค์กรสมาชิก, เข้าร่วม
รับฟังด้วย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.00 น.ณ ห้องเสรีจินตเสวี ชั้น 7 อาคาร B

กระทรวงการคลังพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563

กิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา
ครั้งที่ 2/2563 : “เงิน เงิน เงิน : ถมเท่าไหร่ จึงจะเต็ม...?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า

ร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่2/2563 ได้รบัเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์  
กีรติวานิชย์–วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินมาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ 
“เงิน เงิน เงิน : ถมเท่าไหร่ จึงจะเต็ม ...?” ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 

ครั้งที่ 3/2563 : “AGM in action รุ่นที่ 1”
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมพิเศษ AGM in Action (AGM 

2563) เพื่อเพิ่มทักษะให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงาน ท�า
หน้าที่ภาคสนาม ในปี 2563 และเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุนรายบุคคล 
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน) 
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ครั้งที่ 4/2563 : “AGM in action รุ่นที่ 2”
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรมพิเศษ AGM in Action (AGM 2563) เพื่อเพิ่มทักษะให้กับอาสาพิทักษ์สิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ในการปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่ภาคสนาม ในปี 2563 และเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุนรายบุคคล ณ ห้องประชุม 
702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ครัง้ที ่5/2563 : “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 : 
ยังพอมีพื้นที่ในโลกส่วนตัว ไหม ?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่5/2563 ได้รบัเกียรติ
จาก คุณจรงุ เชือ้จินดา–ผูช่้วยผูอ้�านวยการ สมาคมประกันชวิีตไทย
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 : ยังพอมีพื้นที่ในโลกส่วนตัว ไหม ?” ณ ห้องประชุม 702-
703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 6/2563 : “เจาะแก่น VI เจาะกลยุทธ์ ยามวิกฤต”

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรม
ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 6/2563 ได้รับเกียรติจาก คุณประพาส บุญชื่น เจ้าของ
ฉายา VI-สายขาว มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “เจาะแก่น VI เจาะกลยุทธ์ ยามวิกฤต” 
ณ ห้องประชุม 702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน) เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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ครั้งที่ 1/2563 : “สถานการณ์ คอร์รัปชัน ปีหนู 
ก้าวหน้า ไปอย่างไร ใครรู้บ้าง ?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอา
สาฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล 
– เลขาธกิาร องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั 
แห่งประเทศไทย มาแบ่งปันความรู้ 
ในหัวข้อ “สถานการณ์ คอร์รัปชัน ปี
หนู ก้าวหน้า ไปอย่างไร ใครรู้บ้าง ?” 
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร 
B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ

ครั้งที่ 2/2563 : “งานจิตอาสา ท�า ท�าไม ได้ประโยชน์อะไร?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2563 
ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ บุญยะชัย - 
ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุ่มธรุกิจสัมพนัธ์ สมาคม
การจัดการธรุกิจแห่งประเทศไทย มาแบ่งปัน
ความรู้ ในหัวข้อ “งานจิตอาสา ท�า ท�าไม 
ได้ประโยชน์อะไร ?” ณ ห้องประชุม 702-
703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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กิจกรรม อาสาฯ Visit ครัง้ที ่1/2563 @AOT
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี คุณเยาวลักษณ์ 
ประดิษฐ์ทวีสุข–ผู้อ�านวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ และมวลชนสัมพันธ์ ให้การ
ต้อนรับคณะ ณ ที่ท�าการ สนามบินสุวรรณภูมิ 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ วันอังคารที่  25 
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3/2563 : “Director Liability : ความ
รับผิด รับชอบ ของกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวัง”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 3/2563 ได้รับเกียรติ
จาก คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์-ONE Law Club มา
แบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “Director Liability : ความ

รับผิด รับชอบ ของ
กรรมการบริษัท ที่ผู้
ถือหุ้นคาดหวัง” ณ 
ห้องประชุม 601-
602 ชั้น 6 อาคาร 
B ตลาดหลักทรัพย์
แห ่ งประเทศไทย 
(ข ้างสถานทูตจีน) 
เ มื่ อ วั นพุ ธ ที่  2 6 
กุมภาพันธ์ 2563
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การเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้เองคณะกรรมการสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยทุกคน จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง S-Curve ใหม่ ให้กับสมาคมฯ โดยเน้นไปที่จุดแข็งของ
สมาคมฯคือ การพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ถือหุ้น

ทีผ่่านมาในอดีต สมาคมฯด�าเนินโครงการ “อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุน้” เพือ่สร้างธรรมาภิบาล 
ให้กับตลาดทนุของไทย ด้วยการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ�าปีผูถื้อหุน้ (AGM) และประชมุวิสามัญ
ผูถื้อหุน้(EGM) โดยมุ่งเน้นไปทีก่ารเกิดเผยข้อมูลแก่ผูถื้อหุน้อย่างเพยีงพอ เหมาะสม และโปร่งใส 
กับการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกคน ผ่านกระบวนการท�า Checklist และการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อการจดบันทึกและสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในประเด็นการต้ังค�าถามอย่างมี
คุณภาพในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะเป็น New S-Curve ที่สมาคมฯตั้งเป้าจะให้เกิดขึ้น

เช่นเดียวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาส�าหรับผู้ถือหุ้นในกรณีที่เกิดความเสียหาย ซึ่งได้มีการ
หารือกับทางหน่วยงานที่ก�ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของไทย ทั้ง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการท�าหน้าที่ เพราะไม่ว่าอย่างไร สมาคมฯไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ก�ากับ
ดูแลตามกฎหมาย (Regulator) ซึ่งในช่วงปีเศษที่ผ่านมา เรื่องการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class 
Action) เป็นหัวข้อที่เห็นพ้องร่วมกันว่าควรที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น

ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้มีการให้ข้อมูล พร้อมทั้งค�าแนะน�าผู้ลงทุน
ทีต้่องการใช้สิทธเิรยีกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) สามารถ
ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) รวมตัวกับผู้ลงทุนอื่นที่ได้รับความเสียหายภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหาย
(3) ติดต่อกับทนายความเพื่อเตรียมน�าคดีขึ้นสู่ชั้นศาล หากเป็นกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก

การผิดสัญญา ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนฟ้องคดีที่ระบุไว้ในสัญญาเสียก่อน เช่น การมีหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามให้ช�าระหนี้

และยังระบวุ่าเพือ่เพิม่มาตรการให้ผูเ้สียหายได้รบัการชดใช้หรอืการเยียวยาความเสียหาย โดย
ใช้การด�าเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเครือ่งมือในการด�าเนินคดี ก.ล.ต.จึงประสานงานกับสภาทนายความ 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย เพือ่เป็นแนวร่วมในการส่ง
เสริมให้มีการใช้การด�าเนินคดีแบบกลุ่มในตลาดทุนให้มากขึ้น

ในส่วนของสมาคมฯเอง เกี่ยวกับเรื่อง Class Action ได้มีการศึกษาท�าความเข้าใจ และหา
แนวทางที่เหมาะสมในการร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับต้ังแต่เม่ือปี 2558 ที่ได้มีการ
บญัญติัเพิม่เติมไว้ในมาตรา 222/1 ถึงมาตรา 222/49 แห่งประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่ง

ซึง่กรณกีารกระท�าความผดิหรอืความรบัผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 
ที่อาจร้องขอต่อศาลให้ด�าเนินคดีแบบกลุ่มได้ เช่น กรณีมีผู้ที่กระท�าความผิดฐานใช้ข้อมูลภายใน 
ฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ และฐานกระท�าทุจริตหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

คาดว่าในไม่นานนี้ คงมีความชัดเจน และความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และจะเป็นอีกหนึ่ง New 
S-Curve ของสมาคมฯ ที่จะท�าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดทุนไทย 
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    นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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