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ไม่ใช่แค่เฉพาะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเท่านั้น แต่บรรยากาศด้าน
เศรษฐกิจในขณะนี้ต้องยอมรับว่า ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากความตื่น
ตระหนก วิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ ไวรัสโควิด 19
ประเด็นทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของความวิตกกังวลทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ ก็เพราะว่าโควิด
19 สามารถแพร่กระจายได้ง่าย โอกาสติดต่อกันมีค่อนข้างสูง แม้ว่าอัตราการ
เสียชีวิตอาจจะไม่มากเท่ากับซาร์ส เมอร์ส หรืออีโบล่า
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่การเสียชีวิตเลย ดังนั้นจึงกลายเป็นความกังวลที่เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ และสร้างผลกระทบตามมามากมาย ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โรงแรมและบริการเกี่ยวเนื่อง ได้รับผลกระทบกันถ้วนทั่ว
ความพยายามให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายหมวดอุตสาหกรรมที่ไม่ได้
รับผลกระทบกรณีไวรัสโควิด 19 แต่ก็ไม่สามารถที่จะท�ำให้ความวิตกกังวลลด
ลงได้ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตลาดหุ้นไทยเท่านั้น แต่เกิดอาการกับตลาดหุ้น
ทั่วโลก เนื่องจากการแพร่กระจายการติดเชื้อเริ่มพบออกไปในหลายประเทศ
ส�ำหรับตลาดหุน้ ไทย ความกังวลท�ำให้ภาวะซือ้ ขายค่อนข้างผันผวนมาก SET
Index ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นในวันที่ 3 ก.พ. อยู่ที่ 1,496.06 ลดลง18.08
จุดด้วยมูลค่าซื้อขาย 53,178.96 ล้านบาท แต่วันรุ่งขึ้นความกังวลลดลง ดัชนี
วันที่ 4 ก.พ. บวกเพิ่มขึ้น 23.32 จุด จากนั้นก็ขึ้นๆลงๆไปตามความกังวลใน
แต่ละวัน
มาเริม่ หนักหนาสาหัสอีกครัง้ ในวันที่ 24 ก.พ. ดัชนีมาปิด 1,435.56 ลดลง
ถึง 59.53 จุด มูลค่าซือ้ ขาย 76,431.30 ล้านบาท พอวันรุง่ ขึน้ ดัชนีกระเตือ้ ง
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
หลังจากตลาดปรับลงแรง รุง่ ขึน้ วันที่ 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
หยิบยกมาเพือ่ จะสะท้อนให้เห็นว่า ความวิตกกังวลเป็นปัจจัยหลักทีก่ ดดันการ
ลงทุน แม้วา่ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. หรือนักวิเคราะห์ทงั้ หลายจะพยายาม
ออกมาสะกิดเตือนแล้วก็ตาม
เรือ่ งของการตัง้ สติในยามวิตกกังวลครอบง�ำ ถือว่าไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ในภาวะ
เศรษฐกิจขณะนี้อยากให้นึกถึงเงินเก็บ เงินลงทุนให้มากๆ เข้าไว้ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจขายหรือซื้อ

ข้อสงวนและข้อจ�ำกัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�ำแนะน�ำ หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ล้วนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระท�ำการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกล่าว ผูล้ งทุน
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด
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ส�ำนักงาน สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
เลขที่ 93 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2247-7486-88,
0-2009-9494 โทรสาร 0-2247-7480
www.thaiinvestors.com
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ผู้จัดการตลท. ฟื้นความเชื่อมั่น
หลังดัชนีดิ่งต�่ำสุดรอบ 3 ปีครึ่ง
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET
(SET Index) ปรับลดลงประมาณ 50 จุด ทดสอบจุดต�่ำสุดที่
1,382.48 ถือเป็นระดับทีต่ ำ�่ สุดในรอบประมาณ 3 ปีครึง่ นับจาก
เดือน ต.ค.ปี 2559 ที่เคยปรับลดลงไปที่ระดับ 1,261 จุด โดย
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) SET Index ปรับลดลงประมาณ
9% อย่างไรก็ตาม การปรับลดลง
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
ตลาดหุ ้ น ทั่ ว โลก โดยตลาดหุ ้ น
สหรัฐฯปรับลดลงถึง 800 จุด หรือ
ลดลง 3.15% และเป็นการปรับลง
ติดต่อกัน 4 วัน ขณะที่ภาพรวม
ของตลาดหุ ้ น เอเชี ย และตลาด
หุ ้ น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี
ทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ การปรับลง
ดั ง กล่ า วเป็ น ผลจาก “Global
Event” หรือเป็นการปรับลงจาก
ปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทยโดยตรง
“ปัจจัยการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผล
กดดันตลาดหุ้นทั่วโลก รวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย โดยเฉพาะหุ้น
ในกลุ่มดัชนี SET Well-being (SETWB) ท่องเที่ยว และขนส่ง
อย่างไรก็ตาม เราพบว่าการระบาดครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อ
หุ้นทุกเซกเตอร์ โดยบางเซกเตอร์ดัชนียังสามารถยืนบวกได้
เช่น เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) +5.66% YTD ของใช้ใน
ครัวเรือนและส�ำนักงาน (HOME) +2.35% กระดาษและวัสดุการ
พิมพ์ (PAPER) +1.05% และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
+0.54%” นายภากร กล่าว
นายภากร กล่าวว่า จากสถิติในอดีตเมื่อเกินเหตุการณ์ความ
เสี่ยง SET Index สามารถดีดกลับ (rebound)ได้ภายใน 3
เดือน ยกเว้นในกรณีน�้ำท่วมที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing) ทีใ่ ช้เวลาปรับขึน้ ค่อนข้างช้า ซึง่ ตลท.ประเมิน
ว่าหลังประเด็นการระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง
ตลาดหุ้นจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ รวมถึงแต่ละปีดัชนีมี
เคลื่อนไหวขึ้นลงประมาณ 250-350 จุดเป็นเรื่องปกติ ขณะที่
การปรับลงครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวเพียง 180 จุดเท่านั้น
นอกจากนี้ พืน้ ฐานเศรษฐกิจไทยทีด่ ี หนีส้ าธารณะอยูใ่ นระดับ
ต�่ำ และทุนส�ำรองระหว่างประเทศยังมีสูง แม้จะมีความเสี่ยง
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในทิศทางชะลอตัวลง แต่
เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัท
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จดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบจ.ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีธรุ กิจทีห่ ลากหลาย รวมถึงมีการกระจายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย
ขณะที่แนวโน้มเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่
ยังเป็นการขายสุทธิเชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย
เนื่องจาก SET มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง รวมถึงนักลงทุนต่าง
ชาติไม่ได้ขายหุ้นไทยออกเพียงขา
เดียว แต่ยังมีการสลับเข้าซื้อสุทธิ
ในแต่ละวันด้วย โดยในภาวะที่เต็ม
ไปด้วยความเสี่ยงเช่นนี้ส่งผลให้
นักลงทุนปิดความเสี่ยง (Risk-off)
และหันไปลงทุนในตลาดตราสาร
หนี้ของไทยแทน สะท้อนจากผล
ตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ที่ลดลงต�่ำอยู่ที่ 1%
“แม้ นั ก ลงทุ น จะขายหุ ้ น ทิ้ ง
แต่เป็นการขายหุ้นเพื่อเข้าไปหา
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสาร
หนี้รัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่ว่าขายหุ้น
ทิ้งแล้วเงินไหลออกนอกประเทศไทย” นายภากร กล่าว
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายภากร ได้ให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนไว้ว่า ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก กระทบทุกสินทรัพย์ ฉะนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดคือ น่าจะ
เป็นการกระจายความเสี่ยง เพราะผลกระทบไม่เท่ากัน ทุกครั้ง
ที่มีวิกฤตจะมีโอกาสเสมอ ฉะนั้นควรเน้นหุ้นที่ปันผลสูง รายได้
คงที่ ซึ่งน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน และให้ระวังข่าวปลอม
(Fake News)
ซึ่งหลังจากนี้มองว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญความผันผวน
ตามจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีผู้ติดเชื้อลดลงก็จะ
เห็นสัญญาณการฟืน้ ตัวของทัว่ โลก แต่เชือ่ ว่าในแต่ละเหตุการณ์
ทีต่ ลาดหุน้ ไทยเจอ ยังไม่จำ� เป็นต้องใช้มาตรการหยุดการซือ้ ขาย
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�ำไรสุทธิปรับลดลงเล็ก
น้อยเช่นเดียวกับ 3 ไตรมาสในปี 2562 อย่างไรก็ตาม แนะน�ำ
ให้ตดิ ตามแนวโน้มก�ำไรบจ.ทัง้ หมดซึง่ คาดว่าจะเห็นความชัดเจน
ได้ภายในช่วงกลางเดือน มี.ค.63

e-magazine วารสาร TIA เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

ธปท.ห่วง NPL ระบบแบงก์พาณิชย์
ระหว่างปีอาจมีโอกาสพุ่งทะลุ 3%
นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่าย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสีย่ งสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการด�ำเนินงานของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ปี 2562 ว่า ภาพรวมการเติบโตของ
สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่
2.0% โดยมีรายละเอียด คือ
1. สินเชื่อธุรกิจ (64.1% ของสินเชื่อรวม) หดตัว 0.8%
ตามภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและการช�ำระคืนหนีใ้ นหลาย
ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวม
ธุรกิจการเงิน) ที่มีการระดมทุนผ่านตลาดทุนเพื่อใช้คืน
สินเชื่อหดตัว 1.9% ส่วนของสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัว 2.1%
ทั้งนี้ สินเชื่อที่ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก (วงเงินสินเชื่อไม่
เกิน 20 ล้านบาท) ขยายตัวในหลายประเภทธุรกิจ อาทิ
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ โดยเฉพาะ
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีการ
ปล่อยกู้โดยใช้ฐานข้อมูล (Information Based Lending)
เช่น ธุรกิจดีลิเวอรี่ Grab และธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Lazada
เป็นต้น
2. สินเชื่ออุปโภคบริโภค (35.9% ของสินเชื่อรวม)
ขยายตัว 7.5% ชะลอลงจากปีก่อนในประเภทสินเชื่อที่อยู่
อาศัยและสินเชื่อรถยนต์เป็นหลัก ขณะที่สินเชื่อบัตร
เครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ในระดับสูง
ในส่วนของคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์
ณ สิ้นปี 2562 ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(Non-Performing Loan: NPL) อยู่ที่ 4.65 แสนล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ 2.98% โดย
ระบบธนาคารพาณิชย์มีการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ
ด้วยการตัดหนีส้ ญ
ู และการปรับโครงสร้างหนีเ้ พิม่ ขึน้ ขณะ
ที่สัดส่วนสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention :
SM) ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 2.42% ณ สิ้นปี 2561 มา
อยูท่ ี่ 2.79% จากทัง้ สินเชือ่ ธุรกิจและสินเชือ่ อุปโภคบริโภค
“ในระหว่างปี 2563 เราประเมินว่า NPL มีโอกาสที่
จะปรับขึ้นเกินระดับ 3% แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วธนาคาร
พาณิชย์จะสามารถควบคุมให้ปรับลดลงมาได้” นายธาริฑธิ์
กล่าว
นายธาริฑธิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของความมัน่ คงในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสะท้อนจาก
ระดับเงินกองทุนและเงินส�ำรองอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่ง
ผลให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรองรับความท้าทายจาก
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ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้ โดยระบบธนาคาร
พาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2.845 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากการจัดสรรก�ำไรเข้าเป็นเงินกองทุน การออกหุน้ เพิม่ ทุน
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งเพื่อรองรับการ
ควบรวมกิจการ รวมถึงการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ส่ง
ผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio)
เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 19.6% ขณะทีเ่ งินส�ำรองของระบบธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในระดับสูงที่ 7.012 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 3.24 หมื่นล้านบาท อัตราส่วนเงินส�ำรองที่มีต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) ทรงตัวที่
149.9% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity
Coverage Ratio: LCR) อยู่ในระดับสูงที่ 187.5%
ในส่วนของผลประกอบการปี 2562 พบว่าปรับดีขนึ้ โดย
มีก�ำไรสุทธิ 270.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30.8%
จากการรับรูก้ ำ� ไรพิเศษทีม่ าจากการขายเงินลงทุนและการ
ขายหลักประกันหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) เป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมปัจจัยพิเศษพบว่าก�ำไรสุทธิของ
ธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง 5.2% YoY โดยผลประกอบ
การที่มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 5.04 แสนล้านบาท
หรือเติบโต 4.1% เมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว (YoY) เพิม่ ขึน้ ตาม
การเติบโตของสินเชื่อรายย่อย รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ
อยู่ที่ 1.462 แสนล้านบาท หดตัวลงเล็กน้อย 0.7% YoY
ส่วนค่าใช้จ่ายส�ำรองอยู่ที่ 1.625 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น
ถึง 9.1% YoY ลดลงเล็กน้อยจากรายได้คา่ ธรรมเนียมการ
โอนเงินและรายได้คา่ นายหน้าขายหลักทรัพย์ ขณะทีอ่ ตั รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย่ (Return on Assets: ROA)
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.39% (หากตัดผลของรายการพิเศษออก
ROA และ NIM ของปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.01
และ 2.71 ตามล�ำดับ) จาก1.11% ในปีกอ่ น ส่วนอัตราส่วน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้ดอกเบีย้
เฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่ 2.73%
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ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ยังไม่ได้เริ่มวิ่งสักที แต่ก็มีฝุ่นตลบเสียแล้ว”
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในขณะที่สังคมรับรู้กันมานานแล้วว่า ตั้งแต่ 1 มกราคม
2563 จะมีการเก็บภาษีจากทรัพย์สนิ ด้วยกฎหมายใหม่ทเี่ รียก
ว่า กฎหมายภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง เป็นการประกาศใช้
แทนทีภ่ าษีโรงเรือนและภาษีบำ� รุงท้องที่ ผลกระทบจากการนี้
จะมากน้อยแค่ไหน ขึน้ กับมูลค่าทรัพย์สนิ ของแต่ละคน ไม่ได้
ขึ้นกับการใช้ทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ ผู้ที่กระทบ
มากน่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัย ที่จากเดิมไม่ต้องเสียภาษี
ต่อไปนี้ก็จะต้องมีการจัดเก็บ แต่อย่างน้อยก็ยังบรรเทาผล
กระทบ ด้วยมีการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีส�ำหรับมูลค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างมูลค่าไม่เกินห้าสิบล้านบาทส�ำหรับบ้านพัก
อาศัยหลังแรก ซึ่งถือเป็นหลังหลักของผู้เสียภาษี ซึ่งอัตรา
ภาษีใหม่นี้ การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรจะเสียภาษีถูกสุด
ในขณะที่ว่างเปล่า จะเสียภาษีแพงสุด
ส�ำหรับเหตุการณ์ฝนุ่ ตลบเรือ่ งแรก เกิดในปลายปี 2562
ทุกคนต้องย้ายชือ่ ตัวเองเข้าไปอยูใ่ นทะเบียนบ้านพักอาศัยที่
มีมลู ค่าแพงทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้รบั การยกเว้นจากวงเงินห้าสิบ
ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี การตัดสินใจย้ายชื่อเข้าไปอยู่
ในทะเบียนบ้านใหม่ แม้วิธีการปัจจุบันไม่ยุ่งยากเหมือนสมัย
ก่อน แต่ก็ยังมีอุปสรรคมากมาย เมื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้า
ที่ใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง ส่วน
ที่ย้ายออกมาก็ต้องหาผู้เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านสิ่งเหล่านี้
วุ่นวายไปหมด โดยเฉพาะคนที่มีบ้านหลายหลัง ที่ต้องรีบ
ท�ำเพราะกฎหมายจะใช้บังคับกับผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563
ฝุ่นตลบเรื่องที่สอง เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าของห้อง
ชุดหรือคอนโด ที่เป็นสองห้องติดกัน ถ้าแบบของคอนโดนั้น
ท�ำเป็นห้องขนาดสองห้องขาย มีเอกสารสิทธิฉ์ บับเดียวก็ไม่มี
ปัญหา แต่สว่ นใหญ่ซอื้ สองห้องแล้วทะลุกนั เป็นหนึง่ ห้อง ทาง
โครงการก็จัดการให้ แต่เวลาออกเอกสารสิทธิ์จะได้รับเป็น
สองฉบับ ดังนั้นเท่ากับมีทะเบียนบ้านสองห้อง ทางราชการ
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ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีว่า ห้องที่มีชื่อในทะเบียน
บ้านเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย จะได้เสียภาษีในอัตราทีอ่ ยูอ่ าศัย หากเป็น
หลังหลักราคาไม่ถึงห้าสิบล้านบาทก็ได้รับยกเว้น แต่ห้องที่
เป็นทะเบียนบ้านเปล่าๆ ไม่มชี อื่ ในทะเบียนบ้าน เพราะคน
เรามีชอื่ ในทะเบียนบ้านได้หลังเดียว ห้องนีจ้ ะถูกประเมิน
เป็นอืน่ ๆ นัน่ หมายถึงต้องเสียภาษีในอัตราพาณิชย์ ความ
โกลาหลเกิดขึน้ อีกครัง้ ต้องไปติดต่อทีเ่ ขตยืน่ ค�ำร้องว่าห้องนี้
พักอาศัยนะ ไม่ใช่อื่น ๆ ก็เหนื่อยเลยค่ะ เท่านั้นไม่พอ หาก
หมดเขตการรับค�ำร้องการเปลีย่ นแปลง ก็ชว่ ยไม่ได้ทหี่ อ้ งพัก
อาศัยจะกลายเป็นเสียภาษีสองอัตรา โทษใครก็ไม่ได้เพราะ
เอกสารหลักฐานเป็นแบบนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงทัน
ก็โชคดีไป เรื่องนี้สมควรที่จะมีกฎหมายมาแก้ไขไม่ให้ผู้เสีย
ภาษีเดือดร้อน เจ้าหน้าที่เองก็เดือดร้อน เสียเวลา เสียค่า
ใช้จ่ายในการแก้ไขเรื่องไม่เป็นเรื่อง
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ฝุ่นตลบเรื่องที่สาม คือการปรับปรุงพื้นที่วาง
เปล่า หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าซึ่งเสียภาษีแพง
สุดให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร ที่จะได้รับยกเว้น
มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น ห้ า สิ บ ล้ า นส� ำ หรั บ ผู ้ เ สี ย ภาษี บุ ค คล
ธรรมดา ถ้าเป็นนิตบิ คุ คลต้องเสียตัง้ แต่บาทแรก แต่
อัตราภาษีของการใช้ประโยชน์เพือ่ การเกษตรจะเป็น
อัตราที่ต�่ำสุด ดังนั้นในช่วงปลายปี 2562 เจ้าของ
ทีด่ นิ จึงต้องรีบท�ำการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมตัวรับ
การประเมินจากเจ้าหน้าที่เพื่อการเสียภาษีในต้นปี
2563 ผลก็คอื ปรับปรุงกันฝุน่ ตลบ โดยผูท้ ไี่ ม่มคี วามรู้
ความเข้าใจ คิดแค่ว่า แย่แล้ว ต้องเสียภาษีแล้ว
และอัตราภาษีกส็ งู ด้วย อย่ากระนัน้ เลย รีบปรับปรุง
พื้นที่ให้เป็นเกษตร แต่หารู้ไม่ว่า แม้จะเสียภาษีใน
อัตราสูงสุดในฐานะที่ดินเปล่า ก็ยังถูกกว่าค่าใช้
จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อการปรับปรุงให้กลายเป็น
พื้ นที่ ก ารเกษตร ทั้งนี้เพราะมูลค่าทรัพย์สินนั้น
ไม่ได้มีมูลค่าที่สูง จนท�ำให้ต้องเสียภาษีจ�ำนวนสูง
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าทรัพย์สินสูง ภาษีสูงกว่า
การปรับปรุงพื้นที่ ก็ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า
ต้องปลูกอะไร ปลูกจ�ำนวนเท่าใด ถึงจะเข้านิยาม
การเกษตร ยุ่งไหมคะ ยากไหมคะ
ด้วยพื้นที่จ�ำกัด จึงขอเล่าเรื่องฝุ่นตลบที่เจอด้วย
ตนเองเพียงสามเรือ่ งนีก้ อ่ นค่ะ หากใครย้ายทะเบียน
บ้านไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะ ปี 2563 ก็เสียภาษีไปก่อน
ยังมีเวลาอีกทั้งปี ในการพิจารณาว่าจะย้าย ไม่ย้าย
ย้ายไปบ้านหลังไหน จึงจะประหยัดภาษีที่สุด แล้ว
รีบท�ำให้เสร็จในปี 2563 เมื่อถึงปี 2564 ท่านก็จะ
เสียภาษีในแบบที่ท่านต้องการได้ หรือเรื่องการ
ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรก็เช่นกัน ไหน ๆ ก็จะเป็น
เกษตรแล้ว ก็ให้ปลูกสิ่งที่มีมูลค่าเป็นเงินที่งอกเงย
เพิ่มขึ้นได้ ขณะนี้กฎหมายบังคับใช้แล้ว เพียงแต่
ขยายระยะเวลาการเสียภาษี จากเดิมที่จะต้องเสีย
ภายในเดือนเมษายน 2563 นีก้ ใ็ ห้เลือ่ นไปเป็นเดือน
สิงหาคม 2563
ดังนั้น ผู้เสียภาษียังคงต้องด�ำเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ถ้าช้าไป ปีหน้าก็จะเสียในแบบเดิม ถ้าได้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ ตามกฎกติกา
ของกฎหมายและแจ้งภายในก�ำหนดเวลาแล้ว การ
เสียภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างก็ไม่ได้หนักหนาสาหัส
อย่างที่เข้าใจกันค่ะ พบกันฉบับหน้าค่ะ
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ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ภง.ด.90/91
สรรพากร ขยายเวลาให้ถึง 30 มิ.ย
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัด
เก็บภาษี (กลุม่ ธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผย
ว่า ในปีนกี้ รมสรรพากรได้ออกมาตรการพิเศษในการขยายเวลาการ
ยื่นแบบช�ำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการ
ยื่นภาษีแบบออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษ ที่ส�ำนักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา จากเดิมที่จะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมนี้
ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษี และจะเป็นการสร้าง
เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบในช่วงที่งบประมาณประจ�ำปี 2563 มี
ความล่าช้า และเพื่อลดผลกระทบของผู้ยื่นภาษีบางส่วนที่จะต้อง
น�ำเงินมาช�ำระภาษีเพิ่มในปีนี้ได้ด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียภาษีที่ต้องการขอคืนภาษี ยังสามารถยื่น
แบบช�ำระภาษีเข้ามาได้ตลอดโดยในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็ว ก็จะได้ภาษี
คืนเร็ว หากเอกสารครบถ้วน ซึ่ง ณ เวลานี้มีผู้ขอคืนภาษีเข้ามา
แล้วกว่า 7 แสนราย และได้เงินคืนไปแล้วกว่า 5 แสนราย หรือ
73% ของผู้ที่ขอคืนทั้งหมด ซึ่งกรมสรรพากรใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การคืนภาษีประชาชนอยูท่ ี่ 3-7 วันเท่านัน้ โดยเป็นการคืนภาษีผา่ น
ระบบพร้อมเพย์มากกว่า 90% เนือ่ งจากมีความสะดวก และรวดเร็ว
“กรมสรรพากรเชือ่ ว่าการขยายเวลายืน่ ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดที่เดือนมีนาคม เป็นเดือน
มิถุนายน 2563 จะช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนมากขึ้น
อีกทัง้ มาตรการภาษีตา่ ง ๆ ทีอ่ อกมาในช่วงนี้ จะสามารถช่วยกระตุน้
เศรษฐกิจการลงทุนภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากการ
ท่องเทีย่ วซบเซาในปี 2563 ได้ โดยกรมสรรพากรยังมีแผนทีจ่ ะออก
มาตรการภาษีในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น มาตรการสนับสนุน
ให้บริษัทเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าท�ำงาน ซึ่งจะช่วยเสริมทั้งในด้าน
สังคม และตลาดแรงงานในประเทศที่ยังขาดแคลน โดยไม่ต้องพึ่ง
แรงงานประเทศเพือ่ นบ้าน เป็นการสร้างประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง” โฆษกกรมสรรพากรกล่าว
นอกจากนี้ ทางกรมสรรพากร ได้มกี ารแจ้งว่า ขณะนีม้ กี ารระบาด
ของอีเมลปลอม ส่งถึงประชาชนผู้เสียภาษี โดยหลอกลวงว่า กรม
สรรพากรตรวจพบการรัว่ ไหลของรหัสผ่านของบัญชีในการยืน่ แบบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงขอให้ผู้เสียภาษีมีการเปลี่ยรหัสผ่าน
โดยให้กดคลิกเข้าไปในลิงค์ที่ถูกท�ำขึ้นมา ซึ่งกรมสรรพากรยืนยัน
ว่า ไม่มีการส่งอีเมลเพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านแต่อย่างใด
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เปิดแผน 3 ปี ก.ล.ต.รับการเปลี่ยนแปลง

ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี
2563–2565 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวน�ำ
สู่ความยั่งยืน” โดยนายวรวิทย์ จ�ำปีรัตน์ ประธานกรรมการ
ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมน�ำเสนอแผนโดย
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ และคณะผู้บริหาร
ร่วมบรรยาย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ
แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
นายวรวิทย์ กล่าวว่า ในยุคที่ภูมิทัศน์ของตลาดทุนไทย
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง รวดเร็วและซับซ้อน ก.ล.ต. จะต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง การก�ำหนดทิศทาง
และนโยบายจ�ำเป็นต้องสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาต่าง ๆ รวมถึง
นโยบายของรัฐบาล เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะท�ำให้ประเทศไทย
มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน จึงจะเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศอย่างแท้จริง
แผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. จึงก�ำหนดจากประเด็นหลัก คือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสการเข้าถึง การส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความน่าเชือ่ ถือ และ
จะต้องน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก
“กุญแจส�ำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ คือ แนวทาง
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน”
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นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
–2565 ก.ล.ต. ได้คำ� นึงถึงสถานการณ์ปจั จุบนั แนวโน้มและความ
ท้าทายในอนาคต โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพือ่ ให้ตลาดทุนท�ำหน้าทีต่ อบโจทย์สำ� คัญของประเทศ
และถือเป็นครั้งแรกที่การจัดท�ำแผนมุ่งเน้นความสอดคล้อง
กับทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
รวมถึงแผนแม่บท 23 ประเด็น และนโยบายรัฐ 12 ด้าน โดย
ก.ล.ต. พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเป้าหมายหลัก 4
ด้าน คือ ยั่งยืน-เข้าถึง-แข่งได้และเชื่อมโยง-เชื่อถือได้
“และเพือ่ ให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ก.ล.ต. ได้กำ� หนด
“แผนองค์กรเข้มแข็ง” ด้วยค�ำจ�ำกัดความ “DECIDE” กล่าวคือ
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
เปิดกว้างให้ธรุ กิจทุกขนาดสามารถระดมทุนได้ โดยวางแนวทาง
ก�ำกับดูแลด้วยหลักการเปิดเผยข้อมูล (disclosure) เพื่อไม่
ให้เป็นต้นทุนกับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ รวมถึงพัฒนา
แพลตฟอร์มการระดมทุนในช่องทางที่เหมาะกับผู้ลงทุนยุคใหม่
พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ความ
ยั่งยืน และมีแผนที่จะด�ำเนินงานด้านการให้ความรู้การลงทุน
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึง
หัวข้อ “เสริมสร้างความพร้อมแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกันวัย
เกษียณ” ว่า การเสริมสร้างความพร้อมในการแข่งขันของตลาด
ทุนไทย ก.ล.ต. จะลดอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจของตัวกลาง
ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ลงทุน ขณะเดียวกันมีแผนที่จะส่ง
เสริมการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่สร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับวัยเกษียณ
นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ ก.ล.ต. บรรยายใน
หัวข้อ “เตรียมพร้อมให้เท่าทันอาชญากรรมเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลเพื่อความเชื่อมั่นตลาดทุน” ว่า ระบบการก�ำกับดูแลใน
ยุคดิจิทัล ก.ล.ต. ต้องให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและการ
บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ โดยก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานด้วยหลัก “4จ: หาให้เจอ จับให้ได้ จบให้เร็ว เจ็บ
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ให้จ�ำ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุน
นายก�ำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวใน
หัวข้อ “ก.ล.ต. สู่องค์กรดิจิทัลเพื่อตลาดทุน” ว่า ก.ล.ต. ปรับ
เปลีย่ นสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั โดยน�ำดิจทิ ลั เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการท�ำงาน พร้อมกับสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานกลาง (shared infrastructure) เพือ่ เชื่อมต่อให้ภาคธุรกิจทั้งรายเดิมและรายใหม่
สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมในเรือ่ งความปลอดภัยทางไซเบอร์
และมีการซักซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยงได้
นอกจากนี้ ยังมีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์
ก.ล.ต.” โดยได้รบั เกียรติจาก นายสันติ วิรยิ ะรังสฤษฎ์ ประธาน
บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมาน
พัชรินทร์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นาย
ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ผูบ้ ริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC)
ร่วมสะท้อนมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563–2565
โดยผูร้ ว่ มเสวนาให้ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. เชิง
บวก และกล่าวชืน่ ชมว่ามีความครบถ้วนรอบด้าน พร้อมทัง้ เสนอ
แนะ ก.ล.ต. ให้ส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการลงทุนด้วยการให้
ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย และสนับสนุนให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าระดมทุนมีความพร้อม
และมีความเข้าใจในการเป็นบริษัทมหาชน รวมทั้งควรเพิ่มเติม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาตลาดทุนที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2565 ทั้ง 7 ด้าน มีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
1. สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาตลาดทุนอย่าง
ยัง่ ยืน (Ecosystem for sustainable capital market) ส่งเสริม
ให้ผู้ระดมทุนเห็นประโยชน์และสามารถผนวก ESG เข้ากับการ
ด�ำเนินธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลผ่าน one-report ส่งเสริมให้มี
ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน เช่น Green Bond และ
Social Bond พร้อมกับสนับสนุนให้มีผู้ท�ำหน้าที่ประเมินในไทย
(local reviewer) และจัดท�ำมาตรฐานด้าน ESG รวมทัง้ ผลักดัน
ให้มีศูนย์รวมข้อมูล ESG ที่จ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน จัดท�ำ
แผนด้านความยั่งยืนภาคการเงินและตลาดทุน ซึ่งรวมถึงด้าน
สิทธิมนุษยชนให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะ
ยาว (Financial well-being) มุ่งให้ความรู้ทางการเงินเพื่อ
กระตุ้นพฤติกรรมการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านช่องทาง
ที่เหมาะสม สนับสนุนมาตรการการลงทุนเพื่อรองรับการ
เกษียณอายุผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) และผลักดัน
การลงทุนผ่านกองทุนรวม รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์การลงทุนระยะยาว
3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี
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 regulatory framework & connectivity) โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์
(Regulatory Guillotine) ลดขัน้ ตอน กระบวนการ และต้นทุน
ที่ไม่จ�ำเป็น รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นในการประกอบธุรกิจ
และปรับเกณฑ์ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกัน
ก.ล.ต. ยังสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยการ
มีบทบาทในเวทีโลก เป็นพันธมิตรกับองค์กรระหว่างประเทศ
และตลาดทุนชัน้ น�ำ ตลอดจนมีบทบาทในการเป็นสปริงบอร์ด
ให้กับตลาดทุนกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV
springboard) เพือ่ ช่วยยกระดับการเติบโตของภูมภิ าคอย่าง
มีคุณภาพ เช่น การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใน
ตลาดทุนระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพตลาดทุนและยก
ระดับการก�ำกับดูแล (Digital for capital market) พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อน�ำมาใช้ในการเข้าถึงตลาดทุน ปรับปรุงกฎ
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เกณฑ์การท�ำความรู้จักลูกค้า (e-KYC) รวมทั้งจัดท�ำ
single form เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถ
เปิดบัญชีได้เร็วและง่าย และทบทวนความเหมาะสม
พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อีกทัง้ ยกระดับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber
resilience)
6. เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการป้ อ งกั น และบั ง คั บ ใช้
กฎหมายในตลาดทุนไทย (Effective enforcement)
เดินหน้ายกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการป้องกันการกระท�ำผิดและบังคับใช้กฎหมาย
(E-enforcement) โดยพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ่ รองรับการ
ก�ำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การตรวจจับ
ความผิดปกติ การชีพ้ ฤติกรรมและพิสจู น์รวบรวมพยาน
หลักฐาน พร้อมกับสนับสนุนการใช้สิทธิด�ำเนินคดีแบบ
กลุ่ม และจัดตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายของผู้
ลงทุน กรณีได้รับผลกระทบจากการกระท�ำความผิด
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
7. ติดตามประเมินความเสี่ยงเชิงระบบได้อย่าง
เท่าทัน (Systemic risk) เพื่อป้องกันความเสียหาย
ไม่ให้ลุกลามไปในวงกว้าง โดยการพัฒนาฐานข้อมูล
ให้สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ
การจัดท�ำแผนฉุกเฉินรองรับวิกฤตซึ่งเชื่อมโยงกับผู้
ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น
และมีแผนด�ำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อตลาดทุนและภาคการเงิน
นอกจากนี้ นางสาวรื่นวดี ยังได้กล่าวถึงการปรับตัว
ลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่า เป็นผลจาก
ความวิ ต กกั ง วลต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งน่าจะมีผลต่อบาง
อุตสาหกรรม และเป็นการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน
กับตลาดหุ้นทั่วโลก ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ จึงขอแนะน�ำให้
ผูล้ งทุนติดตามและศึกษาข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจในการลงทุนอย่างรอบคอบ
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โควิด 19 กดดันดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน
เดือนก.พ.ร่วงต�่ำสุดเป็นประวัติการณ์
นายไพบู ล ย์ นลิ น ทรางกู ร
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย (FETCO) เปิดเผยดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index)
ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่า
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น นั ก ลงทุ น ใน
อีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลด
ลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซา (Bearish) เป็นเดือนแรกในรอบ
4 ปี โดยผลส�ำรวจพบว่านักลงทุนกังวลสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกาศปันผลของ
บริษัทจดทะเบียน นโยบายภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศจากการลงนามทางการค้าของสหรัฐฯและจีน เป็น
ปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ผลส�ำรวจ
โดยพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3
เดือนข้างหน้า (เมษายน 2563) อยูใ่ นเกณฑ์ “ซบเซา” (Bearish) (ช่วงค่าดัชนี 40–79) โดยลดลง 9.91% มาอยู่ที่ระดับ
72.75 ดัชนีความเชือ่ มัน่ นักลงทุนกลุม่ บัญชีบริษทั หลักทรัพย์
ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish) ดัชนีความ
เชือ่ มัน่ กลุม่ นักลงทุนสถาบันในประเทศเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยมาอยู่
ใน Zone ซบเซา (Bearish) ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศลดลงมาอยู่ใน Zone ซบเซา (Bearish)
ขณะที่ ดัชนีความเชือ่ มัน่ นักลงทุนรายบุคคลเพิม่ ขึน้ อยูใ่ น
Zone ทรงตัว (Neutral) หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ
หมวดการแพทย์ (HELTH) หมวดธุรกิจทีไ่ ม่นา่ สนใจมากทีส่ ดุ
คือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) โดย
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน ส่วนปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อ
ตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์การท่องเที่ยว
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนมกราคม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
ปรับตัวลดลงมาอยูเ่ กณฑ์ซบเซาเป็นครัง้ แรกในรอบ 4 ปี หรือ
ตั้งแต่เราเริ่มท�ำการส�ำรวจ โดยความเชื่อมั่นนักลงทุนส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ซบเซา หากพิจารณารายกลุ่ม กลุ่มบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์และกลุม่ นักลงทุนต่างประเทศลดลงมาอยูท่ ี่
เกณฑ์ซบเซาจากเกณฑ์ทรงตัวในเดือนก่อน ขณะทีก่ ลุม่ บัญชี
นักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ในเกณฑ์
ทรงตัว และกลุม่ นักลงทุนสถาบันในประเทศ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
อยู่ที่เกณฑ์ซบเซาเช่นเดิม” นายไพบูลย์ กล่าว
นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในเดือน ม.ค.63 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
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มีเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน โดยช่วงต้นเดือน ดัชนีทยอย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับใกล้เคียง 1,600 จุด จากนั้น
ปรับตัวลดลงมากในระยะสั้นมาอยู่ที่ระดับ 1,550 จุด จากนั้น
ได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,600 จุด ในช่วง
กลางเดือน จากนั้นดัชนีเคลื่อนไหวลดลงค่อนข้างมากจาก
ร่างพรบ.งบประมาณล่าช้าและปัญหาการแพร่ขยายของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า โดยดัชนีฯ ลดลงมาอยู่ที่ 1,510-1,520 จุดใน
ช่วงปลายเดือน
ทั้งนี้ ส�ำหรับเป้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET (SET Index)
ปี’63 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ยังคงเป้าหมาย
ดัชนีที่ 1,700 จุด อย่างไรก็ตาม ชี้ว่าในระยะข้างหน้ามีความ
เสี่ยงที่จะปรับเป้าดัชนีในปีนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ
ที่เข้ามากระทบตลาดทุน
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยดัชนีคาด
การณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index)
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยดัชนีคาดการณ์อตั ราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีนาคม 2563 (ประมาณ
7 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 50 และ 66 ตามล�ำดับ ลดลง
จากครั้งที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลได้ปรับลดลงแล้วในช่วงต้นปีก่อนท�ำการสารวจความ
เห็น ซึ่งได้มีการรับรู้เหตุการณ์แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
การปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย และความล่าช้าของการอนุมัติ
งบประมาณ ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอยู่ในจุดต�่ำสุดในประวัติศาสตร์แล้วจึงมี
โอกาสลดลงอีกไม่มาก โดยผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ มี มุ มองว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มไม่เปลีย่ นแปลง
มีจานวนมากขึ้น ดัชนีคาดการณ์จึงยังคงอยู่ในเกณฑ์ “ไม่
เปลีย่ นแปลง (Unchanged)” จาก 1.11% ในรุน่ อายุ 5 ปี และ
1.28% ในรุ่นอายุ 10 ปี ณ วันที่ท�ำการสารวจ (3 ก.พ. 63)
โดยปัจจัยหนุนส�ำคัญ ได้แก่ อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสาร
หนีท้ ที่ รงตัว การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศทีม่ แี นวโน้ม
ชะลอตัว แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบีย้ โลกทีท่ รงตัว และเม็ด
เงินลงทุนต่างชาติ (Fund flow) ที่ลดลง
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เปิดรายงาน เหตุผลบอร์ด กนง.
ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือแค่ 1%
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 ที่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 0.25% เหลือ 1.00% ต่อปี เป็นระดับต�่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์
โดยรายงานระบุว่า ในการตัดสินนโยบายครั้งนี้ กนง. ได้
อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาด�ำเนินโยบายการ
เงิน ดังนี้
1. เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต�่ำกว่า
ทีป่ ระมาณการไว้เดิม และต�ำ่ กว่าระดับศักยภาพมากขึน้ มาก
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบ
ประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และภัยแล้ง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจและการจ้างงานที่เกี่ยวเนื่องจ�ำนวนมาก โดยจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มลดลงจากที่ประมาณการไว้เดิม
มาก การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิต
ในภูมภิ าค ส�ำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การใช้จา่ ยภาครัฐมี
แนวโน้มขยายตัวต�ำ่ ลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีทลี่ า่ ช้าและยังมีความไม่แน่นอนสูง นอกจาก
นี้ การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับแรงกดดันจากรายได้ครัว
เรือนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากขึ้น ทั้งครัวเรือนในภาคบริการ
เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
ท�ำให้ความสามารถของครัวเรือนไทยในการรองรับผลกระทบ
จากปัจจัยลบลดน้อยลงจากในอดีตทีแ่ รงงานสามารถเคลือ่ น
ย้ายจากภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบไปยังภาคเศรษฐกิจ
อืน่ ทีเ่ ข้มแข็งกว่าได้ หรือสามารถกูย้ มื เพือ่ เสริมสภาพคล่องได้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยัง
เผชิญกับความไม่แน่นอน ทัง้ จากปัจจัยต่างประเทศและปัจจัย
ในประเทศ ได้แก่ (1) การระบาดของไวรัสโคโรนาทีอ่ าจรุนแรง
และยืดเยื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการผลิต
และการส่งออก โดยเฉพาะวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจฟื้น
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ตัวช้าลง (2) การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และความ
เสีย่ งด้านภูมริ ฐั ศาสตร์ทยี่ งั มีความไม่แน่นอน ซึง่ มีนยั ต่อแนว
โน้มเศรษฐกิจคู่ค้าส�ำคัญของไทย (3) ความไม่แน่นอนของ
การใช้จา่ ยภาครัฐ ซึง่ อาจท�ำให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ได้ไม่เต็มที่ รวมถึงความคืบหน้าของโครงการร่วมลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุน
ภาคเอกชน (4) ความเสี่ยงของภัยแล้งที่อาจรุนแรงกว่าคาด
ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร รวม
ถึงต้นทุนการบริหารจัดการน�้ำของภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นใน
บางพื้นที่ และ (5) การบริโภคภาคเอกชนที่อาจชะลอตัวกว่า
คาด จากการจ้างงานและรายได้ที่ลดลง
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังกังวลว่าค่าเงินบาทอาจ
ยังไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย จาก
การแข็งค่าต่อเนื่องในปีก่อนหน้าและยังมีแนวโน้มผันผวน
สูง แม้เงินบาทอ่อนค่าลงบ้างเมือ่ เทียบกับประเทศคูค่ า้ คูแ่ ข่ง
ในช่วงทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการฯ จึงให้ตดิ ตามสถานการณ์คา่
เงินบาทและเงินทุนเคลือ่ นย้ายอย่างใกล้ชดิ ท่ามกลางความไม่
แน่นอนด้านต่างประเทศทีม่ อี ยูส่ งู และให้ตดิ ตามประสิทธิผล
ของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกซึ่ง
ธปท. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการไป อาทิ
ผูส้ ง่ ออกสามารถพักเงินไว้ในต่างประเทศได้เพิม่ ขึน้ นักลงทุน
รายย่อยสามารถออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
โดยตรง บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมถึงให้ ธปท. พิจารณาด�ำเนิน
มาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป ควบคู่กับการผลักดันให้มี
การลงทุนและการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อลดการเกินดุลบัญชีเดิน
สะพัดที่อยู่ในระดับสูง
2. อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปทัง้ ปี 2563 และปี 2564 มีแนวโน้ม
ต�่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
ที่มีแนวโน้มชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่อยู่ในระดับ
ต�ำ่ สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงราคาพลังงานทีต่ ำ�่
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กว่าคาดตามความต้องการใช้น�้ำมันทีม่ แี นวโน้มลดลงจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา แม้อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดจะ
ปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากภัยแล้ง คณะกรรมการฯ เห็นว่าอัตรา
เงินเฟ้อยังมีความไม่แน่นอนจากความผันผวนของราคาน�ำ้ มัน
และสภาพอากาศ ทั้งนี้ การปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่
เป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1-3 ไม่ได้กระทบการ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะ
ปานกลางยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ต่อปี
3. ความเสี่ยงในระบบการเงิน ได้รับการดูแลไปแล้ว
บางส่วนด้วยมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้
ด�ำเนินการไป อาทิ ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับ
ดีขึ้นจากมาตรการ LTV สะท้อนจากการเก็งก�ำไรที่ชะลอลง
และการปรับตัวของผู้ประกอบการ
อย่างไรก็ดี ระบบการเงินโดยรวมมี
ความเปราะบางมากขึน้ จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวโดยเฉพาะความ
สามารถในการช�ำระหนีข้ องภาคครัว
เรือนและธุรกิจ SMEs รวมถึงความ
เสีย่ งในจุดอืน่ ๆ ยังไม่ปรับดีขนึ้ และ
เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม อาทิ (1)
หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อ
เนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างจากทั้งพฤติกรรมการก่อ
หนี้ของครัวเรือนและแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน (2)
พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่
สูงขึ้น (search for yield) ในภาวะ
อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ าร
ประเมิ น ความเสี่ ย งต�่ ำ กว่ า ที่ ค วร
(underpricing of risks) โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และสหกรณ์ออมทรัพย์ และ (3) ความ
เสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ จากอุปทานคงค้างในบางพื้นที่
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการดูแลความเสี่ยงด้าน
เสถียรภาพระบบการเงินควรใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่
กับการใช้มาตรการก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน (microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน(macroprudential) ร่วมกันในจังหวะที่เหมาะสม
“คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงความ
จ� ำ เป็ น ในการปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายในครั้ ง นี้ เ ป็ น
1.00% ต่อปี โดยเห็นว่าความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยต่างประเทศ
และในประเทศยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และเสถียรภาพระบบการเงินในส่วนที่
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เกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการช�ำระหนี้ของครัวเรือนและ
ธุรกิจ กอปรกับความเสี่ยงต่างๆ ข้างต้นเกิดขึ้นในเวลาใกล้
เคียงกัน คณะกรรมการฯจึงเห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุมครั้งนี้เหมาะสมและทันการณ์ โดยไม่
จ�ำเป็นต้องรอประเมินผลกระทบหลังจากความเสีย่ งชัดเจนขึน้
เพราะหากเกิดผลกระทบรุนแรงจะแก้ไขสถานการณ์ได้ยาก”
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายในครั้งนี้ อาจไม่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
มากนัก แต่จะช่วยบรรเทาภาระหนีแ้ ละสนับสนุนการเพิม่ สภาพ
คล่อง การผ่อนคลายนโยบายการเงินจะต้องผสมผสานกับ
มาตรการทางการเงินและการคลังอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ปัญหา
ที่ตรงจุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น
การให้เห็นผลชัดเจนโดยเร็ว ได้แก่
(1) มาตรการเพิ่มสภาพคล่อง
อาทิ การให้สถาบันการเงินช่วยเหลือ
ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา เช่น พักช�ำระเงิน
ต้น ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และให้
วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพิ่ ม เติ ม และ (2)
มาตรการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้
อาทิ การปรับโครงสร้างหนีข้ องธุรกิจ
SMEs เพื่อให้สามารถผ่อนช�ำระหนี้
และด�ำเนินกิจการต่อไปได้ (preemptive debt restructuring) รวม
ถึงโครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3
ในระยะข้างหน้า คณะกรรมการฯ
จะติ ด ตามพั ฒ นาการของข้ อ มู ล
(data-dependent) ทั้งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และ
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมทัง้ ปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี และภัยแล้ง เพือ่ ประกอบการด�ำเนินนโยบาย
การเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครือ่ งมือเชิงนโยบายอย่าง
เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นถึงความจ�ำเป็นในการ
ประสานเชิงนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการ
ฟื ้ น ตั ว และการปรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจาก
เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบ
กับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจาก
ทุกภาคส่วน
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กระทรวงการคลังพบนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ปาฐถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย
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

กิจกรรม ติดอาวุธทางปัญญา

ครั้งที่ 2/2563 : “เงิน เงิน เงิน : ถมเท่าไหร่ จึงจะเต็ม...?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า
ร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ ที่ 2/2563 ได้รบั เกียรติจาก 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�ำ
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�ำหน้าที่ภาคสนาม ในปี 2563 และเป็นการยกระดับพัฒนานักลงทุนรายบุคคล ณ ห้องประชุม
702-703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ครัง้ ที่ 5/2563 : “พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 :
ยังพอมีพื้นที่ในโลกส่วนตัว ไหม ?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ ที่ 5/2563 ได้รบั เกียรติ
จาก คุณจรุง เชือ้ จินดา–ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมประกันชีวติ ไทย
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 : ยังพอมีพื้นที่ในโลกส่วนตัว ไหม ?” ณ ห้องประชุม 702703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
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ครั้งที่ 6/2563 : “เจาะแก่น VI เจาะกลยุทธ์ ยามวิกฤต”
สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย 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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กิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ

ครั้งที่ 1/2563 : “สถานการณ์ คอร์รัปชัน ปีหนู
ก้าวหน้า ไปอย่างไร ใครรู้บ้าง ?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอา
สาฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.มานะ นิมิตรมงคล
– เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน
แห่งประเทศไทย มาแบ่งปันความรู้
ในหัวข้อ “สถานการณ์ คอร์รัปชัน ปี
หนู ก้าวหน้า ไปอย่างไร ใครรู้บ้าง ?”
ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร
B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันอังคารที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2/2563 : “งานจิตอาสา ท�ำ ท�ำไม ได้ประโยชน์อะไร?”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม พี่น้องอาสาฯ ครั้งที่ 2/2563
ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณะ บุญยะชัย ประธานเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ ธุรกิจสัมพันธ์ สมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มาแบ่งปัน
ความรู้ ในหัวข้อ “งานจิตอาสา ท�ำ ท�ำไม
ได้ประโยชน์อะไร ?” ณ ห้องประชุม 702703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ข้ า งสถานทู ต จี น ) เมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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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
ห้ อ งประชุ ม 601602 ชั้น 6 อาคาร
B ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย
(ข้ า งสถานทู ต จี น )
เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่ 2 6
กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม อาสาฯ Visit ครัง้ ที่ 1/2563 @AOT
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี คุณเยาวลักษณ์
ประดิษฐ์ทวีสุข–ผู้อ�ำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ
ฝ่ายกิจการพิเศษ และมวลชนสัมพันธ์ ให้การ
ต้อนรับคณะ ณ ที่ท�ำการ สนามบินสุวรรณภูมิ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
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Last article

TIA สู่ New S-Curve

โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุนี้เองคณะกรรมการสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทยทุกคน จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง S-Curve ใหม่ ให้กับสมาคมฯ โดยเน้นไปที่จุดแข็งของ
สมาคมฯคือ การพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ถือหุ้น
ทีผ่ า่ นมาในอดีต สมาคมฯด�ำเนินโครงการ “อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ” เพือ่ สร้างธรรมาภิบาล
ให้กบั ตลาดทุนของไทย ด้วยการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ (AGM) และประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ (EGM) โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเกิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และโปร่งใส
กับการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกคน ผ่านกระบวนการท�ำ Checklist และการเข้าร่วม
ประชุมเพื่อการจดบันทึกและสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในประเด็นการตั้งค�ำถามอย่างมี
คุณภาพในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะเป็น New S-Curve ที่สมาคมฯตั้งเป้าจะให้เกิดขึ้น
เช่นเดียวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกรณีที่เกิดความเสียหาย ซึ่งได้มีการ
หารือกับทางหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของไทย ทั้ง ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการท�ำหน้าที่ เพราะไม่ว่าอย่างไร สมาคมฯไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ก�ำกับ
ดูแลตามกฎหมาย (Regulator) ซึ่งในช่วงปีเศษที่ผ่านมา เรื่องการด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class
Action) เป็นหัวข้อที่เห็นพ้องร่วมกันว่าควรที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น
ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการให้ข้อมูล พร้อมทั้งค�ำแนะน�ำผู้ลงทุน
ทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิเรียกร้องให้ชดใช้คา่ เสียหายโดยการด�ำเนินคดีแบบกลุม่ (Class Action) สามารถ
ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) รวมตัวกับผู้ลงทุนอื่นที่ได้รับความเสียหายภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าเสียหาย
(3) ติดต่อกับทนายความเพื่อเตรียมน�ำคดีขึ้นสู่ชั้นศาล หากเป็นกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
การผิดสัญญา ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนฟ้องคดีที่ระบุไว้ในสัญญาเสียก่อน เช่น การมีหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามให้ช�ำระหนี้
และยังระบุวา่ เพือ่ เพิม่ มาตรการให้ผเู้ สียหายได้รบั การชดใช้หรือการเยียวยาความเสียหาย โดย
ใช้การด�ำเนินคดีแบบกลุม่ เป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินคดี ก.ล.ต.จึงประสานงานกับสภาทนายความ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพือ่ เป็นแนวร่วมในการส่ง
เสริมให้มีการใช้การด�ำเนินคดีแบบกลุ่มในตลาดทุนให้มากขึ้น
ในส่วนของสมาคมฯเอง เกี่ยวกับเรื่อง Class Action ได้มีการศึกษาท�ำความเข้าใจ และหา
แนวทางที่เหมาะสมในการร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับตั้งแต่เมื่อปี 2558 ที่ได้มีการ
บัญญัตเิ พิม่ เติมไว้ในมาตรา 222/1 ถึงมาตรา 222/49 แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
ซึง่ กรณีการกระท�ำความผิดหรือความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่อาจร้องขอต่อศาลให้ด�ำเนินคดีแบบกลุ่มได้ เช่น กรณีมีผู้ที่กระท�ำความผิดฐานใช้ข้อมูลภายใน
ฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ และฐานกระท�ำทุจริตหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
คาดว่าในไม่นานนี้ คงมีความชัดเจน และความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม และจะเป็นอีกหนึ่ง New
S-Curve ของสมาคมฯ ที่จะท�ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของตลาดทุนไทย
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