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ดานการเปดเผยขอมูลความยั่งยืนของ บจ.

ตลาดหลักทรพัยไทยครองแชมปเอเชยี
ติด

ตลาดหลักทรัพยโลก
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ขอสงวนและขอจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห คําแนะนํา หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เปนความคิดเห็นของผูนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวเทาน้ัน มิไดเปนการแสดงวาสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เห็นพองดวยกับความคิดเห็นน้ัน ที่สําคัญ 
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ลวนมคีวามเส่ียง การตัดสินใจกระทาํการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกลาว ผูลงทนุ
ตองเปนผูรับความเสี่ยงดวยตนเองทั้งหมด 
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ผานไตรมาส 2 กาวเขาสูไตรมาสที่ 3 มาหน่ึงเดือนแลว แตระดับ
ความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจยังคงไมกระเต้ืองขึ้น เพราะแทบจะทุก
ปจจัยเลยก็วาได ไมไดมีทิศทางเปนบวกมากพอที่จะทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นได

ในเศรษฐกิจระดับโลก ยังคงเห็นภาพรวมของผลกระทบจากวิกฤต
โควิด-19 ที่กอใหเกิดปจจัยลบในแทบทุกดาน และที่สําคัญ ในขณะที่
ภูมิศาสตรของโลกไดรับการพักฟ นในระบบธรรมชาติ แตสําหรับ
บรรยากาศระหวางประเทศ กลายเปนวาปะทุความขัดแยงกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะกรณีของสหรัฐฯ กับ จีน จนทําใหบรรยากาศการคาโลก ซึ่ง
ก็ซบเซาเพราะพษิโควิดอยูแลว กลับกลายเปนย่ิงไขขึน้เพิม่มากขึน้ไปอกี

สวนเศรษฐกิจในประเทศไทย หลังจากที่กอนหนาก็บอบชํ้ามาระยะ
หนึ่งกอนที่จะเกิดโควิด-19 แลว เนื่องจากเครื่องยนตหัวจักรเศรษฐกิจ 
สะดุดไปหมดทั้งการสงออกและการลงทุน เหลือแตเครื่องยนตการ
ทองเที่ยวที่ยังไปไดดี สามารถประคับประคองเศรษฐกิจไมใหหดตัว
ลงไปมากเม่ือปที่แลว แตมาปน้ีพิษโควิด-19 ทําใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางหนัก จนทําใหแทบจะทุกอุตสาหกรรม
มีแตตัวเลขเติบโตติดลบ

ขณะเดียวกันภาคการเมืองก็เกิดปญหาทวงคืนเกาอี้รัฐมนตรี
เศรษฐกิจ จนทําใหทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่นําโดยนายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ และกลุม 4 รัฐมนตรี ตองลาออก ทําใหกลายเปนประเด็น
ปจจัยเส่ียงตามมาวา บรรดารฐัมนตรเีศรษฐกิจทีจ่ะเขามาใหม จะทาํหนาที่
ไดดีเพยีงใด จะรบัมอืทัง้เรือ่งการฟนฟเูศรษฐกิจ และเรือ่งแรงกดดันจาก
นักการเมืองไดขนาดไหน เพราะจนวันนี้แมวารัฐมนตรีจะลาออกไปแลว
ถึง 6 คน แตการปรับ ครม.ก็ยังไมเสร็จ 

นอกจากกรณีเปล่ียนรัฐมนตรีเศรษฐกิจแลว ยังเปนจังหวะของการ
เปล่ียนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยดวย จากนายวิรไท สันติ
ประภพ ที่ครบวาระ 4 ป เปล่ียนมาเปน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาท
นฤพุฒิ ที่จะเขามารับหนาที่ดานนโยบายการเงิน โดยเฉพาะการรับมือ
เรื่องคาเงินบาทที่บรรดาผูสงออกรองเรียนมาโดยตลอดวาเปนหน่ึงใน
ปจจัยที่ทําใหการสงออกไมงายในการที่จะแขงขันกับประเทศคูแขง

บรรดาปจจัยเสี่ยงเหลานี้ เปนสิ่งที่ผูลงทุนไมสามารถที่จะมองขามได 
เชนเดียวกับในขณะน้ีอาการแตกต่ืนราคาทองคําที่สูงขึ้นไปจอๆ ระดับ
บาทละ 30,000 บาท ก็ทําใหเกิดอาการหวั่นไหวกันพอสมควร วาควร
จะตัดสินใจในการลงทุนอยางไร

ก็คงตองขอฝากใหใชขอมูล มากกวาการใชความเชือ่หรอืการคาดการณ
ในภาพกวางๆ เพื่อใหสมกับการเปนนักลงทุนคุณภาพกันนะครับ 
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ปจจัยที่ไมควรมองขาม
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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สศค.เผยครึ่งแรกปงบประมาณ 63
รัฐบาลขาดดุลการคลัง 1.7 แสนลาน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานฐานะ

การคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห
นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในชวงครึ่งแรกของ
ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562–มีนาคม 2563) ภาค
รัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน) มีรายได 1,661,051 ลานบาท สูงกวา
ชวงเดียวกันของปที่แลว 92,402 ลานบาท หรือรอยละ 5.9 

สวนหน่ึงเปนผลจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามัน 
ภาษีเบียร การนําสงรายไดของรัฐวิสาหกิจ และรายได
ของกองทุนนอกงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ 

สําหรับดานรายจายมีจํานวนทั้งส้ิน 1,840,222 ลาน
บาท สูงกวาชวงเดียวกันของปที่แลว 31,558 ลานบาท 
หรือรอยละ 1.7 

ทั้งนี้ จากรายไดและรายจายดังกลาว สงผลใหดุลการ
คลังภาครัฐบาลขาดดุล 179,171 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 1.1 ของ GDP และดุลการคลังเบือ้งตนของภาครฐับาล 
(Primary Balance) ขาดดุล 162,507 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1.0 ของ GDP

นายประภาศ คงเอียด ผูอํานวยการสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปดเผยวา ในเดือน
มิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนําสงรายไดแผนดินจาก
รฐัวิสาหกิจและกิจการทีก่ระทรวงการคลังถือหุนต่ํากวารอย
ละ 50 (กิจการฯ) จํานวน 7,191 ลานบาท โดยสวนใหญมา
จากสํานักงานสลากกินแบงรฐับาล สงผลใหมเีงินนําสงราย

ไดแผนดินสะสมจากรฐัวิสาหกิจและกิจการฯ ในชวง 9 เดือน 
(1 ตุลาคม 2562–30 มิถุนายน 2563) จํานวน 156,474 
ลานบาท สูงกวาเปาหมายสะสมจํานวน 7,012 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 83 ของเปาหมายทั้งปงบประมาณ 
2563 จํานวน 188,800 ลานบาท อยางไรก็ดี สคร. ยังตอง
มีการเฝาระวังการจัดเก็บรายไดรัฐวิสาหกิจในชวงไตรมาส
สุดทายของปงบประมาณ 2563 เน่ืองจากผลการดําเนิน
ของรัฐวิสาหกิจไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

โดยรัฐวิสาหกิจที่นําสงรายไดแผนดินสะสมสูงสุด 10 
อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ไดแก สํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล 34,304 ลานบาท บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) 29,198 ลานบาท การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) 28,619 ลานบาท ธนาคารออมสิน 
18,000 ลานบาท บรษัิท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
10,500 ลานบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) 5,922 
ลานบาท การไฟฟาสวนภูมิภาค 5,733 ลานบาท การทาเรอื
แหงประเทศไทย 4,020 ลานบาท บรษัิท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 3,891 ลานบาท การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย (กทพ.) 3,839 ลานบาท และอื่น ๆ 12,448 
ลานบาท รวม 156,474 ลานบาท 

หมายเหต ุ: ขอมูลเงนินําสงรายไดแผนดินของรฐัวสิาหกิจ
ทีก่ระทรวงการคลัง โดย สคร. จดัเก็บ ซ่ึงไมรวมเงนินําสงรฐั
ประเภทอื่น เชน ภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
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บอรด ก.ต.ท. ผานเกณฑตั้งกองทุนตราสารหนี้
ลงทุนในตราสารที่ตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ครั้งที่ 13/2563 โดยนางสาวรื่นวดี 
สุวรรณมงคล เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เปนประธาน ไดมีมติเห็น
ชอบหลักเกณฑที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุน high 
yield bond ที่จะชวยเสริมสภาพคลองใหแกผูออกตราสาร
หนี้ high yield bond ที่ไดรับผลกระทบจาก 
COVID-19 ใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
(bridge financing) สรางสภาพคลองและ
เสถียรภาพใหกับตลาดตราสารหน้ี high yield 
bond รวมถึงเพิม่ทางเลือกใหผูลงทนุรายใหญ
เปล่ียนมาลงทุนผานมืออาชีพแทนการลงทุน
โดยตรงในตราสารดังกลาว

ในเรือ่งน้ี การประชมุคณะกรรมการ ก.ต.ท. 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการการปรบัปรงุหลักเกณฑเพือ่รองรบั
การจัดต้ังกองทุน high yield bond และ 
ก.ล.ต. ไดจัดประชุมหารือรวมกับผูประกอบ
ธุรกิจแลวเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

สําหรับหลักเกณฑการจัดต้ังกองทุนและกลไกคุมครองผู
ลงทุนที่เหมาะสมไดมีขอสรุป ดังนี้

(1) กําหนดประเภทผูลงทนุ โดยเปดใหเฉพาะผูลงทนุสถาบนั
และ/หรือผูลงทุนรายใหญเทานั้น

(2) สามารถจัดต้ังในรปูแบบกองทนุรวมหรอืกองทรสัต (โดย
จัดตั้งภายในป 2564)

(3) กําหนดอายุกองทุนไมนอยกวา 2 ป และเปนกองทุน
ปด (non-redeemable) ซึ่งระหวางทางผูถือหนวยลงทุนจะ

ไมสามารถขอไถถอนหนวยลงทุนไดกอนครบอายุโครงการ 
โดยสามารถกําหนดเง่ือนไขการขายคืนหนวยลงทนุอตัโนมัติ
[1] (auto redemption) และเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่ม
เติมได

(4) สามารถลงทนุใน high yield bond[2] ซึง่ไมมปีระเด็น
เชิงลบเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในสัดสวนไมนอย
กวารอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) สามารถ
ลงทุนไดทั้งตลาดแรกและตลาดรอง สวนที่เหลือสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่นที่กองทุนรวมตราสารหน้ีสามารถ
ลงทุนได และหามลงทุนในตราสารหน้ีดอยคุณภาพ (dis-
tressed bond)

(5) มีการกระจายการลงทุนโดยสามารถลงทุนหุนกูของ
บริษัทผูออกรายใดรายหนึ่งไดไมเกินรอยละ 25 ของ NAV 
ณ วันที่ลงทุน

(6) ยกเวนหลักเกณฑที่เก่ียวกับการกระจุกตัวในการ
ลงทนุของมลูคาการเสนอขายตราสารหน้ีและ/หรอืภาระหน้ี
สินของกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

(7) กระบวนการเสนอขายจะตองมีความรัดกุมเทียบเทา
การขายตราสารที่มีความเส่ียงสูง และเปดเผยความเส่ียง
อยางชัดเจน

(8) กําหนดเง่ือนไขใหบริษัทผูออกตราสารหน้ีนําเงินที่
ระดมไดไปชําระหนี้หุนกูเดิม หรือใชในการดําเนินธุรกิจโดย
ตองชําระหน้ีหุนกูเดิมเปนลําดับแรก และจะกําหนดใหมี

กลไกบริหารจัดการหรือติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามเงื่อนไข

“การปรบัหลักเกณฑดังกลาวขางตน จะ
เปนการเปดโอกาสใหผู ที่สนใจจะจัดต้ัง
กองทนุทีล่งทนุใน high yield bond สามารถ
ดําเนินการไดในกรอบทีมี่ความยืดหยุนมาก
ขึ้น และหากมีการจัดตั้งขึ้น เชื่อวาจะเปน
ประโยชนกับทั้งบริษัทผูออกตราสารหนี้ ผู
ลงทุน ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของ ตลอด
จนตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจ” นางสาว
รื่นวดี กลาว 

หมายเหตุ : 
[1] กรณีมีการไถถอนตราสารหน้ีกอนครบอายุกองทุน สามารถ

ทยอยคืนเงินแกผูถือหนวยลงทุนได
[2] บรษิทัตองมีมูลคาคงคางในตราสารหน้ีอยู ณ วันท่ีประกาศ

มีผลบงัคับใช โดยเขากรณใีดกรณหีน่ึง คือ (1) บรษิทัหรอืตราสาร
หน้ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับ investment 
grade รวมถึงบริษัทหรือตราสารหน้ีท่ีถูกลดอันดับความนาเชื่อ
ถือเปนระดับตํ่ากวา investment grade ในชวงที่เกิดปญหา 
COVID-19 (ป 2563-2564) หรือ (2) กรณีบริษัทและตราสาร
หน้ีไมมีการจัดอันดับความนาเชือ่ถือ ณ วันท่ีประกาศมีผลบงัคับใช
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หลังโควิดจะพิชิตการลงทุนอยางไร
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

ในยามปกติ การลงทุนก็เปนเรื่องที่ไมใชงายๆ ที่
จะลงทุนเพือ่ใหไดผลตอบแทนสูงสุด สินทรพัยทีนิ่ยม
ลงทุนก็มักจะเปนหุนในตลาดหลักทรัพย หรือทองคํา
เพราะเปนส่ิงที่มีสภาพคลองสูง และมีนักวิเคราะห
มากมาย มาแนะนํา ทั้งเรื่องการซื้อหรือการขาย 

ทั่วไปจึงพบวา เมื่อหุนราคาตกก็ไปซื้อทองคํา พอ
ทองคําแพงก็ขายไปซ้ือหุน ซึง่สถานการณขณะน้ีเปน
ชวงของราคาทองคําแพงขึ้นมาก หลายคนพูดวา ขณะ
นี้การลงทุนในทองคําอาจจะเกิดความเสี่ยงได 

ผูเขียนจําไดวา ตอนเปนเด็ก ประมาณพ.ศ. 2508 ราคา
ทองคําบาทละประมาณ 400 กวาบาท ตอนนั้นอายุประมาณ 
13 ป ยังเด็กเกินกวาจะสนใจ หรือมีเงินซื้อทองคํา เมื่อจบการ
ศึกษารับปริญญาป 2518 ขณะน้ันราคาทองคําอยูที่บาทละ
ประมาณ 1,500 บาท แตตอนแตงงานป 2522 ทองราคาบาท
ละประมาณ 7,000 กวาบาท 

สิบกวาปตอมาป 2538 ราคาทองตกลงมาเหลือบาทละ
ประมาณ 4,700 กวาบาท ป 2548 ราคาขึ้นเกือบเทาตัว บาท
ละประมาณ 8,500 กวาบาท ป 2558 ราคาขึ้นเกือบสามเทาตัว 
บาทละประมาณ 21,000 กวาบาท ลาสุดกรกฎาคมป 2563 นี้ 
บาทละ 29,500 บาท 

จะสังเกตไดวา ทุกสิบปราคาทองคํามีแตขึ้น แมตกลงไป
บางก็กลับมาใหมทุกครั้ง ครั้งน้ีก็เหมือนกัน ทุกคนพากันเฮ
ละโลไปขายทอง แตผูเขียนกลับมองวา ถาไมมีความจําเปนใช
เงินก็ไมตองขาย ควรจะแบงเงินซื้อเพิ่มขึ้นเก็บไวตอไป 

สมมติุถาผูเขยีน ตอนทีจ่บการศึกษาป 2518 จายเงินซือ้ทอง
ไป 1.5 ลานบาท คิดเปนทองหนักพนับาท วันน้ีถาขายไดเงิน 29.5
ลานบาทเลยทเีดียว แตใชเวลา 45 ป ผลตอบแทนทีแ่ทจรงิเทากับ
ปละประมาณ 7% เปอรเซ็นต ซึ่งไมวาอยางไร ผูเขียนก็ยังมอง
วา การลงทุนในทองคํายังเปนส่ิงที่นาสนใจและมีความเส่ียง
นอยกวาการซือ้หุนสามญัดวยซํา้ โดยเฉพาะในยามสงครามหรอื
ยามวิกฤติ ทองคําจะเปนสิ่งที่มีคามากที่สุด เงินตราอาจจะดอย
คาได แตทองคําถึงจะดอยคาอยางไร ก็ยังมีคามากอยูดี 

และจากเหตุการณโควิดและอีกหลายเรื่องที่จีนกับสหรัฐฯ
ทะเลาะกัน ก็ไมรูวาจะถึงจุดเดือดถึงขั้นทําสงครามกันหรือไม 
ดังน้ันกอนจะขายใหมั่นใจวาถึงเวลาควรขาย จําเปนแลวที่จะ
ตองขาย 

อีกประการหน่ึงที่ตองคํานึงถึงในการซื้อขายทองคือ ราคา
ทองในตลาดโลก และอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั
กับเงินบาทไทย เพราะราคาทองในตลาดโลกเปนเงิน USD 
ตอออนซ ซึง่ตองแปลงเปนกรมั เพือ่มาเปนน้ําหนักตอหน่ึงบาท
และยังตองแปลงเปนเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วันทีซ่ือ้

ขายน้ัน ตามตัวอยางขางตน ป 2518 อตัราแลกเปล่ียนหน่ึงดอลลาสหรฐั
จะอยูทีป่ระมาณย่ีสิบกวาบาท แตปจจุบนัอยูทีป่ระมาณสามสิบกวาบาท 
ดังน้ันการทีเ่งินบาทแขง็หรอืออนคาก็จะสะทอนถึงราคาทองคําทีซ่ือ้ขาย
กันในไทยดวยเชนกัน ดังน้ันการลงทุนในทองคําจึงตองรูแนวโนมของ
ปจจัยราคาทองในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศกับ
เงินบาทไทย การแปลงคาน้ําหนักออนซเปนน้ําหนักบาททองคํา เปนตน

สวนการลงทุนในหุนสามัญ ส่ิงท่ีนักลงทนุสนใจคือเงินปนผล และ
ราคาหุน ขึ้นกับวาจะลงทุนระยะสั้น ระยะยาว หรือเก็งกําไร โดยทั่วไป
จะเปนการเลือกลงทนุในหุนทีม่กีารจายเงินปนผลสม่ําเสมอและในอตัรา
ผลตอบแทนที่ดีดวย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผลตอบแทน
เฉล่ียอยูที ่4-5% ตอป แตถาเปนสิบอนัดับการจายเงินปนผลดีเดนอตัรา
ผลตอบแทนตอปจะอยูระหวาง 7-9 % กวา

อยางไรก็ดี คําพูดที่วา High Risk High Return ยังเปนสิ่งที่นัก
ลงทุนตองคํานึงถึงอยูเสมอ นักลงทุนยังคงตองวิเคราะหและใหความ
สนใจในธรุกิจทีไ่ปลงทนุดวย ธรุกิจน้ันทาํอะไร ประเภทธรุกิจอยูในชวงขา
ขึน้ หรอื ขาลง การเติบโตในอนาคตมมีากนอยเพยีงใด ความสามารถใน
การทํากาํไรจะยัง่ยนืขนาดไหน มกีารกาํกบัดแูลกจิการที่ดหีรือไม ปจจยั
เหลาน้ีเปนตัวบงบอกถึงความสามารถในการจายปนผลใหกับผูถือหุนได
เปนอยางดี และเม่ือเกิดเหตุการณโควิด ธรุกิจเกิดสะดุดหยุดชะงัก บาง
แหงถึงกับตองปดกิจการ แมบรษัิทในตลาดฯ ยังไมถึงขัน้ตองปดกิจการ 
แตก็เริ่มมีการเขาศาลลมละลายเพื่อฟนฟูกิจการกันบางแลว 

ดังน้ันหลังโควิด การลงทุนในหุนตองใสใจมากข้ึน ยังคงตอง
วิเคราะหเหมือนเดิม เพิม่เติมดวยผลกระทบจากโควิด กิจการใดจะพชิติ
โควิด สามารถรอดไปได หรอืกิจการใดจะถูกพษิโควิดสะกิดใสทาํใหตาย
ไปเลย ซึ่งก็ตองแลวแตประเภทธุรกิจอีกเชนกัน อยางที่รู ๆ  กันวาธุรกิจ
บางประเภท อาท ิสายการบนิ โรงแรม การทองเทีย่ว ศูนยการคา เปนตน 
จะมีปญหามากที่สุด ถึงขั้นที่ภาครัฐตองมีมาตรการมาชวยเหลือ ไมวา
จะเปนการใหสิทธิประโยขนทางภาษีในกรณีเที่ยวทั่วไทย ชวยเหลือคา
ต๋ัวเครือ่งบนิ คาทีพ่กับางสวน หรอืการใหสิทธปิระโยชนทางภาษีกรณมีี
การปรบัปรงุโรงแรม เหลาน้ีเพือ่ใหธรุกิจสามารถอยูรอดไดในระดับหน่ึง 

ซึ่งผูประกอบการก็ตองมีการปรับตัว ปรับเปล่ียนกลยุทธในการทํา
ธุรกิจใหทันสถานการณ ชวงโควิด มีการใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น เพราะ
ตองจัดประชมุออนไลน ทาํงานจากบานผานอนิเตอรเน็ต ไมกลาจับเงิน
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ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2563 เปนตนไป ผูทีย่ื่นแบบแสดง
รายการทุกประเภทภาษีทางอินเทอรเน็ต ใชชองทางชําระ
ภาษีผานทางอิเล็กทรอนิกส กรมสรรพากรจึงรวมกับ 20 
ธนาคารชั้นนํา ยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินจายภาษี
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะ
ชวยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ลดคาใชจายในการเดิน
ทาง และลดความเส่ียงจากการแพรระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางสมหมาย ศริอุิดมเศรษฐ ทีป่รกึษาดานยุทธศาสตร
การจัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรม
สรรพากร เปดเผยวา เพือ่เปนการชวยเหลือผูประกอบการ
ในการลดคาใชจาย และสนับสนุนใหผูประกอบการย่ืนแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
กรมสรรพากรไดรวมมือกับ 20 ธนาคารชั้นนํา ยกเวนการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินเม่ือชําระภาษีอากรทุก
ประเภทผานชองทางอิเลก็ทรอนกิสของธนาคารทีเ่ขารวม
โครงการ1 เริ่มตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

“การยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการโอนเงิน
ภาษี ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในครั้งน้ี 
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการทําธุรกรรมทางการเงินผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น โดยไมตองเดินทาง และ
เปนการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) 
ชวยลดความเสี่ยง ในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความ
ต้ังใจที่จะยกระดับ การใหบริการของกรมสรรพากร ใน
การสงเสริมใหผูประกอบการและคนไทยทําธุรกรรมภาษี
ที่บาน หรือ TAX from Home” โฆษกกรมสรรพากร 
กลาว

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานสรรพากรทุกแหงทั่วประเทศ หรือที่ ศูนย
สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 
หรือที่สาขาของธนาคารทั้ง 20 แหง ที่เขารวมโครงการ 

สรรพากรรวมกับ 20 ธนาคาร 
ชําระภาษีผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
ฟรี! คาธรรมเนียมถึงสิ้นป 2563

ใชวิธีจายเงินผานมือถือ มีการใชแอปไทยชนะไวติดตามสงขาวกรณีพบ
ผูติดเชื้อ เหลานี้ทําใหผูคนคุนเคยกับอินเตอรเน็ตมากขึ้น และจะเปนการ
นําเขาสูยุดดิจิทัลที่สมบูรณแบบตอไปในภายหนา

นอกจากน้ีหลังโควิด กิจการอาจจําเปนตองเก็บรักษาเงินสด ทําให
ไมสามารถจายเงินปนผลได หรอืจายไดแตในอัตราท่ีตํา่ลง และแนนอน
วาการพิจารณาการลงทุนตองคํานึงถึงความเส่ียงดานตาง ๆ ใหมากขึ้น 
แนวโนมธุรกิจประเภทใดจะรุง ประเภทใดจะรวง หลังโควิดจะเห็นไดคอน
ขางชัดเจนขึ้น เราจะสังเกตไดจากสิ่งใกลตัว สภาพแวดลอมรอบดาน

ขอยกตัวอยางสิ่งใกลตัวผูเขียน จากการที่เราตองลางมือดวยเจล ฉีด
แอลกอฮอล ใสหนากากตลอดเวลา ทําใหการใสเครื่องประดับเปน
อุปสรรคอยางมาก ทั้งเกะกะ ทั้งทําใหอัญมณีเสียหาย ในเมื่อไมตองใช 
หรอืใชเมือ่จําเปน ก็ไมตองซือ้หรอืซือ้นอยลง ผูขายก็ขาดรายไดจากผูเขยีน
แนนอน เงินทีข่ายไดเคยนําไปหมุนหลายรอบ กอใหเกิดเศรษฐกิจทีเ่คยเดิน
ไปตามระบบ ตองหยุดลงชั่วคราว ดวยเงินจํานวนนอย ๆ ของแตละคนก็
จะกลายเปนปญหาระดับชาติในที่สุด 

โดยเฉพาะการ Lock Down ทุกคนท่ัวโลกบนวาเศรษฐกิจแย คน
ลําบากมาก แตในขณะเดียวกันการเกิดโรคระบาดโควิดก็ใหประโยชนใน
อีกหลายดาน เชน หนากาก เจล แอลกอฮอล ขายดี โควิดทําใหเราไดรูวา
วงการสาธารณสุขประเทศไทยสุดยอดจริง 

การ Lock Down การปดสนามบินทั่วโลก การหยุดอยูบานไมไปไหน 
ทาํใหเกิดมลพษิจากน้ํามนั ทอไอเสียลดนอยลง ทะเลก็สวยงาม หาดทราย
สะอาดขึน้ ส่ิงแวดลอมดีขึน้ เปนธรรมชาติมากขึน้ เหมอืนเปนการลางโลก
ใหสะอาดขึน้ เม่ือมมุีมมองรอบดานเชนน้ีก็จะคาดเดาไดวาธรุกิจประเภทใด
จะรุงหลังโควิด 

ดังนั้นหากจะพิชิตการลงทุนหลังโควิดตองคิดใหลึก ตรึกตรองดวยสติ
ปญญา อยาตื่นตกใจ ใหรูความเสี่ยง เลี่ยงการลงทุนตามกระแส ซึ่งมีทั้ง
กระแสขาวลือ ขาวมั่ว ขาวเท็จ ขาวขายขาว ขาวปนแตง ไมรูเรื่องใดจริง
ไมจริง จึงตองมีสติจริง ๆ สตางคก็จะไดไมหนีไปไหน 

ก็ขอใหนักลงทุนโดยเฉพาะรายเล็ก ๆ โชคดีมีชัย อยูรอดปลอดภัย
นะคะ 

     1 สิงหาคม 2563
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จาก
ตลาดหลักทรัพย 49 แหงทั่วโลก ดานการเปดเผยขอมูลความ
ย่ังยืนทีโ่ดดเดนของ บจ. และเปนตลาดหลักทรพัยเอเชยีเพยีง
แหงเดียวที่ติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน 
“Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate 
Knights และ AVIVA สะทอน บจ. ไทยเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินธรุกิจอยางย่ังยืนและเปดเผยขอมลูอยางโปรงใส ยกระดับ
ตลาดทุนไดรับการยอมรับในระดับสากล

นายภากร ปตธวชัชยั กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย เปดเผยวา ตลาดหลักทรพัยฯ สงเสรมิใหบรษัิท
จดทะเบียน (บจ.) ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความ
ยั่งยืน รวมทั้งเปดเผยขอมูลความยั่งยืนแกผูลงทุน
อยางโปรงใสและมีคุณภาพ ลาสุด รายงาน “Mea-
suring Sustainability Disclosure 2019” ที่จัดทํา
โดย Corporate Knights และ AVIVA ไดจัดอันดับ
การเปดเผยขอมูลความย่ังยืนของตลาดหลักทรพัย 
49 แหงทั่วโลก ซึ่งตลาดหุนไทยติดอันดับ 9 และ
เปนตลาดหลักทรัพยเอเชียเพียงแหงเดียวที่ติด 1 
ใน 10 อันดับแรกของโลก ตอเนื่องเปนปที่ 3

“ความสําเร็จในการพัฒนาความย่ังยืนอยางตอ
เน่ือง เปนผลจากการรวมแรงรวมใจและความมุงม่ัน
ของทุกภาคสวนในตลาดทุน การที่ บจ. ไทยครอง
ความเปนที่หน่ึงของเอเชียดานการเปดเผยขอมูล

ดานความย่ังยืน สะทอนใหเห็นวาบริษัทดําเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และ
สิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพยฯ ไดดําเนินงานตาม
กรอบความย่ังยืนพรอมสงเสริมแนวปฏิบัติดานความย่ังยืนของ 
บจ. เพื่อยกระดับตลาดหุนไทยดานการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง สอดคลองกับแผนกลยุทธสําคัญของตลาดหลักทรพัยฯ 
ที่จะสรางการเติบโตไปดวยกันกับผูรวมตลาดและสังคมอยาง
ยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) 
อนัจะชวยเพิม่ความนาสนใจใหแกผูลงทนุทัง้ในและตางประเทศ” 
นายภากร กลาว

รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 
2019” จัดทําโดย Corporate Knights ซึ่งเปนสื่อ
ดานความย่ังยืนจากประเทศแคนาดา ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก AVIVA ผูลงทุนสถาบันระดับ
โลก เพือ่สํารวจขอมลูดานความย่ังยืนใน 7 ประเด็น 
ไดแก 1) การจัดการกาซเรือนกระจก 2) การใชนํ้า 
3) การใชพลังงาน 4) อัตราการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน 5) การจัดการของเสีย 6) คาจางพนักงาน 
7) อัตราการลาออกของพนักงาน จากบริษัทจด
ทะเบยีนทีมี่รายไดอยางนอย 1 พนัลานเหรยีญสหรฐั
ทั่วโลก จํานวน 6,261 บริษัท

สําหรับตลาดหลักทรัพย 10 อันดับแรก ไดแก
1. ตลาดหลักทรัพยเฮลซิงกิ ประเทศฟนแลนด 2. 

ตลาดหลักทรัพยไทยครองแชมปเอเชีย 
ติด Top 10 ตลาดหลักทรัพยโลก
ดานการเปดเผยขอมูลความยั่งยืนของ บจ.
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ตลาดหลักทรัพยสเปน 3. ตลาด
หลักทรัพย  ยู โ ร เ น็กซ  - ลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส 4. ตลาดหลักทรพัย
ยูโรเน็กซ-ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
5. ตลาดหลักทรัพยโจฮันเนสเบิรก 
ประเทศแอฟริกาใต  6. ตลาด
หลักทรพัยอติาลี 7. ตลาดหลักทรพัย
ยูโรเน็กซ-อัมสเตอรดัม ประเทศ
เนเธอรแลนด 8. ตลาดหลักทรัพย
โคลัมเบีย ประเทศโคลอมเบีย 9. 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
10. ตลาดหลักทรัพย แนสแด็ก 
สตอกโฮลม ประเทศสวีเดน และ ตลาดหลักทรัพยแนสแด็ก
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ผูสนใจสามารถติดตาม
รายงาน “Measuring Sustainability Disclosure” ที่ www.
corporateknights.com

ขณะเดียวกัน กอนหนานี้ทางตลาดหลักทรัพยฯ ก็ไดมีการ
สงเสริมการเผยแพรขอมูลดานความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพื่อ
ใหผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม “ESG 
Information” หรอืขอมูลดานความย่ังยืนของบรษัิทจดทะเบยีน
ไทย ทั้งรายชื่อหุนในดัชนีความยั่งยืนและผลการประเมิน ไว
ในเว็บไซต settrade.com พรอมจับมือ 2 พันธมิตรผูประเมิน 
ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ใน
การเผยแพรขอมูลผลการประเมิน

โดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน รองผูจัดการ หัวหนาสายงาน
การตลาด ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กลาววา ปจจุบนั 
มติิดานส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, 
Social and Governance: ESG) นับวามีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจของผูลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทย ตลาดหลักทรัพยฯ 
สงเสรมิการลงทนุโดยยึดหลักความย่ังยืนมาอยางตอเน่ือง โดย
เฉพาะการเผยแพรขอมูลความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียน
ไทยเพือ่ประกอบการพจิารณาลงทนุ โดยลาสุดเผยแพรขอมลู 
“ESG Information” ในเว็บไซต settrade.com

“ESG Information” รวบรวมขอมูลดานความย่ังยืนของ
บริษัทจดทะเบียนไทย ไดแก ขอมูลการเปนองคประกอบใน
ดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
ดัชนี SET THSI และรายชื่อหุนย่ังยืน ที่จัดทําโดยตลาด
หลักทรัพยฯ และผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ (CG 
Report) โดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) นอกจากน้ี ยัง
รวมเอาขอมลูจากพนัธมิตรระดับโลก Arabesque S-Ray และ 
Vigeo Eiris ซึ่งใหบริการประเมินผลการดําเนินงานดานความ
ยั่งยืน (Sustainability Rating Agencies) ของธุรกิจทั่วโลก 
นาํขอมูลผลการประเมนิดาน ESG ของบริษทัจดทะเบียนไทย

มาเผยแพรใหผู ลงทุนไทยติดตาม
ขอมูลไดโดยสะดวกและไมมีคาใช
จาย เพื่อการเปรียบเทียบมุมมอง
ความย่ังยืนทัง้ในบรบิทของตลาดทนุ
ไทยและผานมุมมองขององคกร
ระดับสากล เพื่อผู ลงทุนไทยมี
ขอมูลที่ครบถวนมากขึ้น ซึ่งสะทอน
ศักยภาพในการเติบโตและมูลคา
กิจการในระยะยาว

เกออรก เคลล ประธานกรรมการ
บริ ษัท อะราเบสก   กรุ ป และ
กรรมการบริหารผูกอตั้ง กรอบความ

รวมมอืการพฒันาเพือ่ความย่ังยืนแหงสหประชาชาติ กลาววา 
ตลาดหลักทรัพยไทยมีความโดดเดนดานการสงเสริมบริษัท
จดทะเบียนใหดําเนินงานตามหลัก ESG รวมทั้งสงเสริม
ใหผู ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงความย่ังยืน บริษัท
เชื่อวาขอมูลการประเมินความย่ังยืนในหลากหลายมิติของ 
Arabesque S-Ray จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของในตลาด
ทุนไทย

จูเลียต แมคเครซี หัวหนาตลาดกลุมประเทศจีนและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท วิจีโอ ไอริส จํากัด 
กลาววา การเผยแพรขอมูลคะแนนดาน ESG ของบริษัท
จดทะเบียนไทยในครั้งน้ี จะเปนเครื่องมือหน่ึงเพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผูลงทุน และเชื่อวาจะมีสวนในการสงเสริม
แนวคิดการลงทนุอยางย่ังยืนทัง้ในประเทศไทยและในภูมภิาค
ตอไป

ผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลความย่ังยืนของบริษัทจด
ทะเบียนไทยที่เมนู “ESG Information” ภายใตเมนูสินคา 
“หุน” หรือในหนาขอมูลหุนรายตัว ที่ www.settrade.com 
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ผลกระทบ COVID-19 ตอการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ (FDI)
โดย : พิมพชนก โฮว
      Economic Intelligence Center (EIC)

การแพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ทั่วโลกในหลายภาคสวน รวมถึงการลงทุนโดยตรงระหวาง
ประเทศ (FDI) ดวยเชนกัน โดย UNCTAD ไดคาดวา Global 
FDI จะลดลงประมาณ -30 ถึง -40% ในปนี้ (คาดการณ ณ 
เดือนมิถุนายน 2020) ซึ่งเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับคาดการณ
ของ OECD โดยมีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ ไดแก

1) มาตรการปดเมืองทําใหโปรเจกตการลงทุนประสบ
ความลาชาหรืออาจโดนยกเลิก โดยมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดในหลายประเทศทําใหบางโปรเจกตการลงทุนถูก
เล่ือนออกไป หรืออาจถูกยกเลิกจากความเส่ียงที่โปรเจ็กตจะ
ไมสําเร็จ ซึ่งจากขอมูลสถิติของ UNCTAD พบวาโครงการการ
เงิน(Project finance) ทั่วโลกในเดือน เม.ย. ลดลงประมาณ 
40% จากคาเฉลี่ยรายเดือนในป 2019 และลดลงเกือบ 50% 
จากเดือน มี.ค. โดยสวนใหญเปนการ
หดตัวจากโครงการการเงินในประเทศ
กําลังพัฒนา สะทอนถึงแนวโนมการ
หดตัวของโปรเจกตการลงทนุ ซึง่เปน
สวนสําคัญของ FDI ในปนี้

2) เศรษฐกิจโลกท่ีเขาสูภาวะ
ถดถอยทําใหบริษัทมีกําไรลดลง 
หรอืบางบรษัิทอาจมคีวามจําเปนตอง
ปดกิจการ จึงทําใหเม็ดเงินลงทุนมี
แนวโนมลดลงมาก โดยภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยยอมกระทบถึงกําไรของบริษัท จึงทําใหบริษัทวางแผน
การลงทุนที่รัดกุมมากขึ้น ซึ่งทาง UNCTAD ไดใหขอมูลวา 
Multinational enterprises (MNEs) ชั้นนํา 5,000 แหงไดมี
การปรับการคาดการณกําไรในป 2020 จะหดตัวมากถึง 36% 
(เก็บขอมูลในเดือน ก.พ. ถึง พ.ค.)

3) หลายประเทศมีแนวโนมถอนฐานการผลิตกลับประเทศ
ของตนเอง นอกจากความตึงเครียดดานสงครามการคาที่
เกิดขึ้นในชวงกอนหนาแลว การใชมาตรการปดเมืองทั่วโลก
เพือ่ควบคุมการระบาดของ COVID-19 สงผลใหผลกระทบจาก
ปญหา supply chain disruption เรงตัวขึ้น ทําใหหลายบริษัท
พิจารณาเนนการผลิตในประเทศมากขึ้น สวนหนึ่งเพื่อลดความ
เส่ียงในการหยุดชะงักการผลิตชัว่คราวเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤต
อีกครั้ง โดยตัวอยางที่เกิดชัดเจนคือนโยบายของรัฐบาลญี่ปุน
เม่ือตนเดือน เม.ย.ที่ผานมา ซึ่งนํางบประมาณสวนหน่ึงมาให
ความชวยเหลือสนับสนุนบรษัิทญีปุ่นทีต่องการการถอนฐานการ
ผลิตออกจากจีน และยายกลับเขาสูประเทศ โดยมีจุดประสงค
เพือ่สรางความม่ันคงใหกับหวงโซอปุทานในประเทศและลดการ
พึ่งพาตางประเทศ

จากแนวโนมทีซ่บเซาดานการลงทนุโดยตรงระหวางประเทศ
ของทั้งโลก จึงทําใหคาดวาเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติที่จะมา
ลงทุนในไทยปน้ีก็นาจะไดรับผลกระทบเชนกัน โดยจากขอมูล
ลาสุดของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
พบวา สถิติการย่ืนขอรบัการสงเสรมิการลงทนุของตางชาติโดย
รวมและในเขตพื้นที่ EEC มีมูลคาลดลงถึง 67%YOY และ 
70%YOY ตามลําดับ ในชวงไตรมาสแรกของป 2020 สะทอน
ถึงผลกระทบของ COVID-19 ที่ทําใหเม็ดเงินลงทุนตางชาติมี
แนวโนมลดลงมาก

แมวาในปน้ี แนวโนมการลงทุนจากตางชาติในพื้นที่ EEC 
อาจมีมูลคาลดลง แตภาครัฐก็ควรเรงสรางพื้นที่ EEC ใหมี
ความพรอมในทุกดาน โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน เพื่อ
ที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนชั้นนําจากตางชาติไดทันทวงทีเมื่อ

เหตุการณดานโรคระบาดคล่ีคลาย
และการลงทุนระหวางประเทศปรับ
ตัวดีขึ้น นอกจากน้ี จากการศึกษา
ขอแนะนําดานนโยบายที่ควรทําของ 
Investment Promotion Agencies 
(IPAs) ในชวงวิกฤติ COVID-19 
ของทั้ง UNCTAD และ OECD พบ
ขอแนะนําที่ไทยอาจนํามาประยุกต
ใชได ดังนี้

การใหขอมูลที่รวดเร็วเก่ียวกับ 
COVID-19 และมาตรการชวยเหลือของภาครัฐ รวมถึงกฎ
ระเบียบใหม ๆ ที่ตองทํา เชน เงื่อนไขการเดินทางเขาประเทศ 
และการกักตัว เปนตน

เตรียมกระบวนการขอลงทุนผานออนไลนและเปนรูปแบบ
ดิจิทลัมากขึน้ เน่ืองจาก COVID-19 เปนตัวเรงใหเกือบทกุบรษัิท
มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ดังน้ัน รัฐจึงควรเตรียมการ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการย่ืนขอสิทธิประโยชนดาน
การลงทนุ รวมไปถึงอาจตอยอดนําขอมลูทีไ่ดมาทาํการวิเคราะห
เพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมไดในอนาคต

ภาครัฐอาจตองปรับเปล่ียนกลยุทธเพื่อใหความสําคัญตอ
การลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่อยูในกระแสมากขึ้น เชน ดาน
การแพทย ดานสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส (e-Health) และ E-
commerce เน่ืองจากเปนอตุสาหกรรมทีค่าดวาจะมีความสําคัญ
มากขึ้นจากเหตุการณการระบาดของ COVID-19

IPAs ควรทาํหนาทีเ่ปนตัวกลางระหวางภาครฐัและนักลงทนุ
ในชวงวิกฤต ดวยการรับฟงความตองการจากฝงธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบและนําไปเสนอใหภาครัฐเพื่อออกนโยบายชวงเหลือ
ใหตรงจุดและมีประสิทธิผล 
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นิดาแนะงบป 64 เนนยุทธศาสตรชาติ
รับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยซึมยาว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) แนะ

รัฐจัดทํากรอบงบประมาณป 64 มุงเนนที่การจัดทํา
ยุทธศาสตรของประเทศเปนหลัก เรงพัฒนา เสริมสราง
ศักยภาพดานทรพัยากรมนุษย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
การแขงขัน รองรับความเส่ียงจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
ปจจัยลบCOVID-19ที่ฉุดการคาไทยและโลกตอเนื่อง ชี้
เศรษฐกิจโลกยังตองเผชญิกับความไมแนนอนสูงจนกวา
จะมีวัคซีนปองกันโรค  

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ผูอํานวยการหลักสูตร
วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร (นิดา) เปดเผยวา การ
จัดทาํกรอบงบประมาณป 2564 วงเงิน 3.3 ลานลานบาท
ของภาครัฐ ควรใชหลักการบริหารจัดการเขามาชวยเพิ่ม
ศักยภาพ เพื่อขับเคล่ือนประเทศไปสูการเปล่ียนแปลง 
และรับมือกับปจจัยเส่ียงดานเศรษฐกิจ การคา การ
ลงทนุ ทีเ่ปล่ียนแปลงจากผลกระทบของโรคไวรสัโคโรนา 
หรือ COVID-19 สงผลให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
โลกชะลอตัว และตองใช
ระยะเวลาอีกหลายปกวา
จะฟ นตัวกลับมาเหมือน
ช วงก อน COVID-19 
ทําใหไทยในฐานะประเทศ
ที่พึ่งพารายไดจากการสง
ออกและทองเที่ยว ยัง
ตองเผชิญความเส่ียงทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวตอ
ไป โดยคาดการณวาแนว
โนมเศรษฐกิจไทยปน้ีจะ
หดตัวถึง 8-10%

ดังน้ัน การจัดทํางบ
ประมาณในป 2564 น้ัน 
จึงควรเน นยุทธศาสตร 
ของประเทศที่มุ งพัฒนา
ขีดความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศ การ
พัฒนาและเสริมสร าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เพือ่สรางจุดแข็งของประเทศใหม โดยมีการต้ังขอสังเกต
วา การต้ังงบกลางที่มีกวา 6 แสนลานบาท ถือวาเปน
จํานวนเงินทีสู่งมาก ซึง่ควรมกีารจัดสรรไปใชในดานอืน่ๆ 
ทีม่กีารระบวัุตถุประสงคของโครงการทีช่ดัเจน ควบคูกับ
การใชงบประมาณที่เหลือ 4 แสนลานบาท จาก พรก.
กูเงิน และงบตกคางจากปงบประมาณปกติของป 2563 
รวมถึงงบลงทุนจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจอีก 3 แสน
ลานบาท นํามาใชฟนฟูประเทศ ผานการจัดทําโครงการ
ที่เนนกอใหเกิดผลทางดานเศรษฐกิจ สรางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่กอใหเกิดการหมุนเวีนของปริมาณเงินใน
ระบบหลายรอบและสรางประโยชนในระยะยาว

“การจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลมีความจําเปนใน
ทางเศรษฐกิจที่หดตัวอยางรุนแรง และสัดสวนหน้ีตอ
จีดีพขีองไทยยังอยูในกรอบไมเกิน 60% ของจีดีพ ีเพราะ
ไทยยังมคีวามจําเปนตองใชเงินลงทนุเพือ่สรางความเขม
แข็งใหแกประเทศ จึงควรเรงรัดการใชงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยให
ความสําคัญกับการใชจาย
เงินงบแตละกระทรวง ที่
ต องติดตามการนําเงิน
ไปใชในแตละโครงการ
ใหตอบโจทยมิติการเพิ่ม
ขีดความสามารถแขงขัน 
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อนํามาใชในการ
ดําเนินโครงการที่สําคัญ
ที่ชวยขับเคล่ือนประเทศ 
หรือตอยอดสรางความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน
ของประเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดภายใต
งบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัด เชน โครงการสราง
ประเทศไทยใหเปนเมดิคัล
ฮับของโลก เปนตน” 
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นางสาวพิมพชนก วอนขอพร ผู อํานวยการ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) 
เปดเผยวา ตัวเลขการสงออกครึ่งปแรก (มกราคม-
มิถุนายน) ของป 2563 ไทยมีมูลคาสงออก 114,342 
ลานเหรียญสหรัฐ หดตัว 7.09% เม่ือเทียบครึ่งป
เดียวกันน้ัน เปนการหดตัวเพิ่มขึ้น ทั้งจากปจจัยเรื่อง
เศรษฐกิจของประเทศคูคาทีส่งผลกระทบตอการนําเขา 
จากปญหาโควิด-19

ขณะทีก่ารนําเขาครึง่ปแรกของไทยมมีลูคา 103,642 
ลานเหรียญสหรัฐ หดตัว 12.62% ทั้งน้ี เมื่อการ
สงออกหดตัว การนําเขาสินคาเพือ่การสงออกจึงลดลง
ตามไปดวย ทาํใหครึง่ปแรกไทยมกีารคาเกินดุล 10,700 
ลานเหรียญสหรัฐ

สวนแนวโนมการสงออกครึ่งปหลังของป ยังเปน
ปจจัยที่ตองการผลักดัน เน่ืองจากยังมีแรงกดดันการ
สงออก โดยเฉพาะเรื่องของการแพรระบาดของโควิด-
19 ที่สงผลกับกําลังซื้อของประชาชน แมขณะนี้หลาย
ประเทศจะเริม่ฟนตัวโดยเฉพาะในเอเชยี แตก็ยังกังวล
ปญหาในเรื่องของการล็อกดาวนอยู ขณะที่ยังมีปจจัย
เรื่องของคาเงินบาทก็ยังสงผลกระทบตอขีดความ
สามารถในการแขงขันของไทย

นอกจากน้ี มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
เพือ่ใหการสงออกไทยฟนตัว การคาดการณการสงออก
ไปยังจีนยังคงขยายตัวดี รวมไปถึงตลาดสหรฐัเริม่กลับ
มาขยายตัว การควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 
พรอมกันน้ีก็ยังคาดหวังใหประเทศคูคารายสําคัญของ

ไทยปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะทําให
การสงออกของไทยกลับมา
ขยายตัวหลังจากนี้

ทัง้น้ี การสงออกทัง้ป 2563 
จากการติดตามสถานการณ
การสงออกประเมินวาโอกาส
ติดลบ 8-9% โดยการสงออก
จากน้ีเฉล่ียตอเดือนตอสง
ออกอยูที ่18,000 ลานเหรยีญ
สหรัฐ แตยังไมไดเปนการ
ปรับประมาณการตัวเลขการ
สงออกไทยทั้งป และหากจะ

ทําใหการสงออกไทยกลายเปนบวกน้ัน จากน้ีการ
สงออกเฉลี่ยตอเดือนตองอยูที่ 21,988 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งเปนไปไดยาก แตทั้งนี้ เพื่อใหการสงออก
ของไทยไปได กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ก็พรอมจัดกิจกรรมดันการคาเต็มที่ เพื่อใหการ
สงออกของไทยจากน้ีขยายตัว โดยสินคาที่นาสนใจ
และไปไดดี เชน สินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาที่เกี่ยว
เนื่องกับนํ้ามัน เชน เม็ดพลาสติก โดยมองวาจากนี้
นาจะมีความตองการเพิ่มขึ้นจากสถานการณของ
โควิด-19 คลี่คลาย

สําหรับการสงออกในเดือนมิถุนายน 2563 มี
มูลคา 16,444 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัว 23.17% 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ลดลงมากที่สุดใน
รอบ 131 เดือน (ตั้งแตเดือนก.ค. 2552) โดยมอง
วาเปนการสงออกในจุดต่ําสุดแลว และเชื่อวาจาก
น้ีจะปรับตัวดีขึ้น เมื่อดูจากการสงออกในหลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งมาจากการสงออกในกลุมรถยนต 
อัญมณีและเครื่องประดับ (ไมรวมทองคํา) หดตัว
อยางตอเน่ือง การสงออกน้ํามันสําเร็จรูปจากราคา
นํ้ามันที่ยังตกตํ่าสงผลตอสินคาที่เกี่ยวเนื่อง

สวนสินคาทีก่ารสงออกขยายตัวไปไดดีน้ัน เชน การ
สงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรปู ไกสดแชเย็น
แชแขง็และแปรรปู เปนตน ขณะทีก่ารนําเขามมูีลคา 
14,833 ลานเหรียญสหรัฐ หดตัว 18.05% สงผล
ใหประเทศไทยมีการคาเกินดุล 1,610 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดยตลาดที่สงออกดียังเปนจีนและสหรัฐฯ 

สงออกไทยครึ่งปแรกหดตัว 7.09%
มิย.ลดลงมากสุดในรอบ 131 เดือน
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นายลวรณ แสงสนิท ผูอํานวยการเศรษฐกิจ
การคลัง (สศค.) เปดเผยวา เศรษฐกิจไทยป 2563 
จะหดตัว -8.5% ต่ํากวาที่เคยประมาณการเดิม
เมื่อเดือนม.ค.ที่ 2.8% และตํ่ากวาปกอนที่ขยาย
ตัว 2.4% ซึ่งถือวาต่ําสุดในประวัติการณ และ
ต่ํากวาชวงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงใน
ป 2541 ที่ขณะนั้นเศรษฐกิจชะลอตัวถึง -7.6% 
ดวย ทัง้น้ี เปนผลมาจากการระบาดของโควิด-19 
สงผลใหเครือ่งยนตทกุตัวชะลอตัวลงทัง้หมด โดย
เฉพาะการบรโิภคภาคเอกชนทีจ่ะชะลอตัว -2.6% 
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว -12.6% มูลคา
การสงออกชะลอตัว -11% การนําเขาชะลอตัว 
-14.2%

“เศรษฐกิจไทยไดผานจุดตํ่าสุดในไตรมาสที่ 2 
มาแลว โดยไตรมาสที่ 2 ติดลบมากกวา 10% 
โดยเชือ่วาจะเริม่ฟนตัวขึน้ในชวงไตรมาสที ่3 และ
ดีขึ้นอีกในไตมาสที่ 4 ได”

โดยคํานวณจากสมมุติฐานจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ที่
คาดการณวาในปน้ีเศรษฐกิจประเทศคูคา 15 
ประเทศ -4.1% ตํ่ากวาป 2562 ที่ขยายตัว 3.1% 
แตเห็นสัญญาณการฟนตัวขึ้นบาง

รวมถึงจากสถานการณโควิด-19 ทีเ่ริม่คล่ีคลาย
ลงบาง ก็จะสงผลดีใหการทองเที่ยวของไทย
ฟนตัวขึ้นตามไปดวย แมวาในปน้ีจะคาดการณ

กระทรวงการคลังหั่นจีดีพีปนี้ 
-8.5% ตํ่าสุดในประวัติการณ

วาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง
เขามาในไทยเพียง 6.8 ลานคน และมี
รายไดจากการทองเที่ยว 3.4 แสน
ลานบาท

นายลวรณ กลาววา มาตรการเยียวยา
และมาตรการกระตุนการบริโภคใน
ประเทศที่รัฐบาลออกมา จะสามารถ
ชวยประคองเศรษฐกิจใหเดินหนาตอ
ไปไดอยางตอเน่ือง ซึ่งจะมีแรงสงให
เศรษฐกิจฟนตัวขึน้ได โดยกระทรวงการ
คลังยืนยันว าพร อมออกมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตอเน่ือง โดยจะเนน
การบริโภคในประเทศ แตจะตองออก

ในชวงเวลาทีเ่หมาะสม รวมไปถึงขอเสนอของ
ภาคเอกชนที่ตองการใหออกมาตรการ ชอป
ชวยชาติ ในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ดวยเชนกัน

“หากทุกอยางดีขึ้น คาดวาปหนาเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวได 4-5% และการสงออก
จะกลับเปนบวกไดที่ 5% สวนตัวตัวเลขนัก
ทองเที่ยวนาจะเขามาอยางนอย 15-16 ลาน
คนได”

แตกระทรวงการคลังยังไมมีแผนในการจาย
เงินเยียวยาเพิ่มเติม แมวาจะมีเงินจากพรก.
กูเงิน 1 ลานลานบาท ในสวน 600,000 ลาน
บาท เหลืออีกประมาณ 200,000 ลานบาท
ก็ตาม เพราะจะเก็บไวใชยามจําเปน

สวนเศรษฐกิจไทยในเดือนมิ.ย. 2563 ที่
ผานมา ยังชะลอตัว แมวาจะปรับตัวดีขึ้นกวา
เดือนพ.ค. เพราะไดปจจัยหนุนจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เริ่มผอนคลายมากขึ้นจากการ
ระบาดของโควิด-19 สงผลใหการบริโภค
เอกชนปรับตัวดีขึ้นบาง สะทอนจากการจัด
เก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่กลับมาขยายตัวเปนบวก
ที ่3.4% และการลงทนุภาคเอกชนทีส่งสัญญาณ
ดีขึ้น เห็นไดจากการนําเขาสินคาทุนและ
ปริมาณการจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยที่หด
ตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ -9% และ -26.4% 
แตก็ยังมีปจจัยนอกประเทศที่ยังไมฟนตัวมาก
นัก โดยเฉพาะตัวเลขการสงออก และภาคการ
ทองเที่ยวที่ยังชะลอตัวตอเนื่อง 
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นายจิตติ ต้ังสิทธ์ิภักดี นายกสมาคมคาทองคํา กลาวถึง
สถานการณราคาทองคําเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่มีระดับราคาบาท
ละ 27,100 บาท วา เปนการปรับสูงสุดเปนประวัติการณจากใน
ชวง 8 ป โดยทําสถิติสูงสุดอยูที่ 27,200 บาท ซึ่งสาเหตุที่ราคา
ขยับขึ้นเนื่องจากกองทุนขนาดในสหรัฐฯ มีการซื้อทองในตลาด
โลกเพิ่มขึ้น สงผลทําใหราคาทองปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ทําใหมีการลงทุน
ทองคําซึ่งถือเปนสินทรัพยที่มีความมั่นคงสูง ขณะที่คาเงินบาท
ออนคาลงทาํใหราคาทองคาํเวลานีป้รับตวัสงูขึน้ แตจะถงึระดบั
บาทละ 30,000 บาทหรือไมนั้น ยังไมสามารถตอบได แตขอให
นักลงทุนพิจารณาขอมูลประกอบการซื้อเพื่อลดความเสี่ยง

“การปรับตัวมาลงทุนทองคําเพราะเปนสินทรัพยที่มีความ
มั่นคงสูง โดยกองทุนขนาดใหญในสหรัฐฯ หรือ SPDR มีการ
ซื้อทองคําแทงไปแลว 315 ตัน ต้ังแตตนปที่ผานมา ขณะที่
ราคาจําหนายทองรูปพรรณในประเทศมีการปรับเพิ่มขึ้น 20% 
หรือบาทละ 6,000 บาท ตั้งแตตนป”

และจากราคาทองทีป่รบัตัวสูงขึน้สงผลทาํใหมกีารฉวยโอกาส
ของมิจฉาชีพปลอมทองทั้งในสวนของทองคําแทงและทอง
รูปพรรณ โดยประเมินความเสียหายจากการคาทองปลอมอยูที่
ปละ 2,000 ลานบาท สวนใหญความเสียหายไปอยูทีโ่รงรบัจํานํา
ขนาดเล็กที่ไมไดมีเครื่องตรวจสอบที่ไดมาตรฐาน โดยมิจฉาชีพ
จะใชวิธีการตัดตอหัวทายของทองรูปพรรณ ซึ่งทางสมาคมจะ
เรงใหความรูกับผูประกอบการ โรงรับจํานําและรานคาตางๆ ใน
ขณะที่ผูบริโภคขอใหซื้อทองคําจากรานที่ไดมาตรฐาน สวนการ
คาออนไลนจะตองมีการตรวจสอบกอนซื้อ โดยใหตั้งขอสังเกต
หากมีการลดราคาทองมากเกินความเปนจริงขอใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนกลุมของพวกมิจฉาชีพ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
หรือ GIT กลาววา ทางสถาบันไดรับการรองเรียนการระบาด
ของทองปลอมมีจํานวนกวา 10 ราย สวนใหญเปนทองคําแทง 
ซึ่งการตรวจสอบทองคําแทงอาจทําไดยาก เน่ืองตองใชเครื่อง
มือเฉพาะในการตรวจสอบจึงจะรูถึงความผิดปกติของทองแทง
ดังกลาวและผูบรโิภคสวนใหญซือ้ทองคําแทงจะเปนการซือ้เก็บ 
ทําใหไมไดตรวจสอบหลังจากนั้น จึงเกิดเปนชองโหวใหเกิดการ
ฉอโกงได แตยังมั่นใจวาจะลงทุนทองคํายังสามารถทําไดเพราะ
ถือวามีความเสี่ยงนอยกวาการลงทุนประเภทอื่นๆ

นางพวรรณ นววัฒนทรพัย ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทั 
วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (YLG) เปดเผย
วา ราคาทองคําแทง 96.5% เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ปรับขึ้น
มาอยูที่ 27,250 บาท ถือวาเปนราคาสูงสุดเปนประวัติการณ 
แมวาราคาทองคําในตลาดโลกจะยังไมสามารถทําลายสถิติเดิม
ที่ระดับ 1,920 ดอลลารตอออนซ ที่ทําไวเม่ือเดือนกันยายน 
2554 แตจากการออนคาของเงินบาท ในชวงน้ีจึงทําใหราคา
ทองคําในประเทศอยูระดับสูงกวาป 2554 ซึง่ชวงน้ันคาเงินบาท
อยูในระดับตํ่ากวา 30 บาทตอดอลลารสหรัฐ ขณะที่ปจจุบันคา
เงินบาทออนคาเคล่ือนไหว 31.60-31.85 บาทตอดอลลารสหรฐั

อยางไรก็ตาม ทิศทางทองคําในระยะกลางระยะยาวยังไป
ได แมวาระยะสั้นจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาบาง จึงมอง
วาหากราคายังทรงตัวเหนือกรอบแนวรับบริเวณ 1,804-1,795 
ดอลลารตอออนซ ยังมีลุนปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวตานที่
ระดับ 1,831-1,843 ดอลลารตอออนซได โดยยังคงเปาหมาย
ของปน้ีที่ 1,920 ดอลลารตอออนซ ซึ่งถือวาไมไกลจากระดับ
ปจจุบันนัก 

ราคาทองคําปรับตัวสูงในรอบ 8 ป 
นักลงทุนตองมีขอมูลเพื่อลดเสี่ยง
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สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จัดประชุม
ไดคณะกรรมการใหมเขาทําหนาที่แลว

เมือ่วันที ่4 สิงหาคม 2563 สมาคมสงเสรมิผูลงทนุ
ไทย ไดมีการจัดการประชุมสามัญประจําป 2563 ขึ้น 
ณ หองออดิทอเรียม อาคาร The Connection Semi-
nar Center ถ.ลาดพราว หลังจากที่ตองเล่ือนการ
จัดมา 4 เดือนเพราะสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

วาระสําคัญคือ การเลือกตั้งกรรมการใหมแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ โดยในปน้ี มีกรรมการที่จะ
ตองออกตามวาระทั้งส้ิน 5 คน ประกอบดวย นาย
ภวูนารถ ณ สงขลา นางสุพรรณ โปษยานนท นางสาว
เยาวลักษณ อรามทวีทอง นางสาวพจนีย ธนวรานิช
และ นางทองอุไร ลิ้มปติ ซึ่งมีกรรมการบางคนที่ดํารง
ตําแหนงครบ 2 วาระแลว จึงไมสามารถกลับมาเปน
กรรมการได ในการเลือกต้ังครั้งน้ีตามขอบังคับของ
ทางสมาคมฯ

คณะกรรมการสรรหา จึงไดมกีารพจิารณาผูทีเ่หมาะสม
รวมกับรายชื่อที่สมาชิกสมาคมฯ เสนอมาตามระเบียบ
การเสนอชื่อของสมาชิกสมาคมฯ จนไดรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมจํานวน 5 คน คือ นางทองอุไร ล้ิมปติ 
นางสาวเยาวลักษณ อรามทวีทอง นางรัมภา รมโพธิ์ 
นายยิ่งยง นิลเสนา และ นายอดิเรก พิพัฒนปทมา 

ซึ่งในวาระน้ี สมาชิกฯไดลงมติเปนเอกฉันท เลือก
บุคคลทั้ง 5 เขาดํารงตําแหนงกรรมการของสมาคมฯ
แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยจะมวีาระในการดํารง
ตําแหนง 3 ป 
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ในชวงเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีการจัดงานเสวนาที่นาสนใจอยางย่ิงสําหรับองคกร บริษัทจดทะเบียน 
นักลงทุนและผูที่สนใจ เพราะมีการกําหนดแนวเสวนาภายใตหัวขอใหญวา “กํากับแบบไหน? 
ผูลงทุนมั่นใจและตลาดทุนไทยแขงได” 

หลักๆ ก็เพื่อสรางความรูความเขาใจและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปฏิรูป
กฎเกณฑดานตลาดทุนที่อยูในความดูแลของ ก.ล.ต. ตามโครงการ Regulatory Guillotine 
ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันใหแกภาคเอกชน และยังคง
สามารถคุมครองผูลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในการจัดก็ใชวิธแีบงออกเปนจัด 3 ครัง้ 3 หวัขอเสวนา โดยในครัง้แรก เปนหวัขอ “Regula-
tory Guillotine กาวใหมของตลาดทนุไทย แขงไดในตลาดทนุโลก” เมือ่วันที ่14 กรกฎาคม 
นอกจากคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.จะประเดิมตอนแรกดวยตนเอง ก็ยังมีผู
เชี่ยวชาญดานกฎหมายจากภาครัฐและเอกชนรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ แบบ
ครบเครื่อง

จากน้ันวันที ่23 กรกฎาคม ก็มีการจัดตอนที ่2 หวัขอ “Merit VS Disclosure : การอนุญาต 
กับ การเปดเผยขอมูล สูจุดสมดุลที่ลงตัว” ซึ่งในรอบนี้ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดย
ผมเองก็ไดไปรวมแสดงความคิดเห็นในฐานะหนึ่งในบรรดาวิทยากรดวย

และสุดทายเปนหัวขอ “Principle VS Rule ใหหลักไปปรับใช กับ ทําตามที่บอกไว แบบ
ไหนดีกวากัน” ซึ่งเปนตอนสุดทาย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะแมวาจากการสรุปของ ก.ล.ต.มีผูเขารวมฟงเสวนาผานเฟซบุก
ไลฟ เพจ “สํานักงาน กลต.” ครั้งละประมาณ 8,000-9,000 คน เลยทีเดียวก็ตาม แตเรื่องนี้
มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะไมไดเปนแคคําถาม วาหนวยงานที่กํากับดูแลตลาดทุนไทย 
จะกํากับดูแลแบบไหนดี ทีจ่ะทาํใหผูลงทนุม่ันใจ ในขณะเดียวกันตลาดทนุของไทยก็จะตองแขง
กับตลาดทุนประเทศตางๆ ไดดวย

น่ันหมายความวา หากกํากับดูแลเขม ก็อาจจะทําใหเกิดอุปสรรคในการแขงขัน ในความ
คลองตัว แตหากกํากับแบบดูแลในภาพรวมกวางๆ ก็อาจจะเกิดชองโหวมีคนฉวยโอกาสสราง
ความเสียหายใหเกิดขึ้นกับผูลงทุนไดเชนกัน

กระบวนการกํากับดูแล กระบวนการยุติธรรม บางครัง้ก็เหน็ชดัเจนอยูแลววา มคีนทีส่ามารถ
ฉกฉวยสรางประโยชนเพื่อตนเองเพื่อพวกพองได เชน กรณีที่กําลังเปนขาวดังในเวลานี้ เรื่อง
ของทายาทธุรกิจแสนลานขับรถชนเจาหนาที่ตํารวจเสียชีวิต แลวก็มีคนใชกฎระเบียบของ
กระบวนการยุติธรรมน่ีแหละ เปนชองทางหลุดพนคดี ชนิดที่สรางความไมพอใจใหกับคน
สวนใหญของประเทศ

ดวยเหตุน้ีเอง การที่ ก.ล.ต.มีแนวคิดที่จะหาแนวทางกํากับดูแลตลาดทุนไทยใหเหมาะสม 
ใหเกิดประโยชนกับทกุภาคสวน จึงเปนเรือ่งทีน่าสนใจ นาสนับสนุน และทีสํ่าคัญบรรดาผูลงทนุ
เองก็ควรจะตองสนใจดวย ซึ่งเปนเรื่องดีของยุค IOT ที่ผูสนใจสามารถเขาไปรับชมเทปบันทึก
การเสวนายอนหลังไดที่เพจ “สํานักงาน กลต.” อยากใหลองเขาไปชมกันนะครับ 

เพราะเม่ือองคกรกํากับดูแลปรับแนวทางไปอยางไร ผูลงทุนอยางพวกเราก็ตองปรับ
ตัวดวยเชนกันครับ 

การกํากับตลาดทุน ของ ก.ล.ต.
โดย : เกงกลา รักเผาพันธุ
   นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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