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ปีที่ 7 ฉบับที่ 62 เดือนตุลาคม 2563**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ตลาดทุน-ธุรกิจ ขานรับ

‘อาคม’
ขุนคลังคนใหม่
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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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ฉบับน้ี ต้อนรับรัฐมนตรีคลังคนใหม่ หลังจากสะดุดอยู่ระยะหน่ึง ซึ่งคนในแวดวง
ตลาดทุนไทย ในแวดวงธุรกิจ ต้องถือว่าให้การยอมรับ และมีมุมมองที่เป็นบวกกับ 
คุณอาคม เติมพิทยไพสิฐ กันเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ นโยบายเร่งด่วนในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และการสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจ

และจากสถานการณ์ทียั่งไม่สดใส ทัง้ปัจจัยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจทียั่งไม่ฟ้ืนตัว การท่องเทีย่วยังมข้ีอจ�ากัด ในขณะทีปั่จจัยการเมอืง
ก็มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ดังนั้นการพินิจพิจารณาไตร่ตรองในเรื่องของการลงทุน 
ถือเป็นเรื่องที่ต้องยิ่งระมัดระวังให้เข้มข้นมากขึ้น

แต่ที่ส�าคัญคือนอกจากระมัดระวังให้เข้มข้นแล้ว เรื่องของข้อมูลจากทุกๆ ด้านก็ 
เป็นส่ิงที่ส�าคัญเช่นกัน อย่างเช่นกรณีมุมมองหรือความเห็นจากหน่วยงานก�ากับดูแล
ตลาดทุน ต้องถือว่ามีความส�าคัญมาก

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก็มี
การให้ความส�าคัญเก่ียวกับเรือ่งการออกมาให้ความเหน็ผ่านไปยังผูล้งทนุ เพือ่ปกป้อง
สิทธิ์และดูแลการลงทุนของตนเอง โดยจะเห็นว่า ก.ล.ต.มีการส่งสัญญาณถึงผู้ถือหุ้น
บ่อยมาในระยะหลังๆ อย่างเช่นล่าสุด ก็มีการขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้
ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (NBC) มีการศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงใน 
การประชุมผู้ถือหุ้น เน่ืองจากว่าจะมีการขอมติจากผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อเครื่องหมายการค้า 
“คมชดัลึก” จากบรษัิท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (NMG) และซือ้ทรพัย์สิน
และธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า “คมชัดลึก” จากบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ากัด มูลค่า
รวม 70 ล้านบาท 

ทีเ่ป็นประเด็นก็เพราะทีป่รกึษาทางการเงินอิสระ มีความเหน็ว่า แม้วตัถุประสงค์
ของการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล แต่ราคาและเงื่อนไขบางประการไม ่
เหมาะสม จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม มุมมองความคิดเห็นของ ก.ล.ต. ถือเป็นส่ิงที่นักลงทุนเองที่ต้อง
พิจารณาควบคู่ไปกับการตัดสินใจลงทุน เพราะเรื่องเช่นน้ีสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าอย่างไร
ก็ตามเป็นเรื่องของผู้ถือหุ้น ของผู้ลงทุนน่ันเอง หน่วยงานก�ากับตลาดทุนท�าได้เพียง
แค่ส่งสัญญาณเตือนให้รอบคอบและไปใช้สิทธิ 

ในขณะทีห่ลายๆกรณก็ีไม่ใช่ว่าจะเป็นเรือ่งทีมี่สัญญาณเตือนล่วงหน้าได้เสมอไป โดย
เฉพาะเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับผูบ้รหิาร อย่างเช่นที ่ก.ล.ต. มีการตรวจสอบและเอาผิดเรือ่ง
ผู้บริหารของบริษัทเครื่องดื่มรายหนึ่ง ที่มีการใช้ข้อมูลภายใน ที่รู้ล่วงหน้าก่อนนัก
ลงทุนทั่วไปเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูง มาใช้ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท จนท�าให้
ได้ประโยชน์ส�าหรับตนเองและพวก

กรณีน้ีแม้จะเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อ 
ถูกตรวจพบย่อมต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย แต่ก็เป็นเรือ่งทีย่ากจะรูล่้วงหน้าได้ส�าหรบั
ผู้ลงทุน ฉะนั้นการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกสัญญาณ ทุกค�าเตือน ล้วนเป็น
สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด 
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สัญญาณเตือนที่ต้องระวัง
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้า
สู่การเป็นตลาดทนุดิจิทลัเต็มรปูแบบอย่างต่อเน่ือง โดยจัดต้ังบรษัิท ศูนย์ซือ้ขายสินทรพัย์ดิจิทลัไทย จ�ากัด ภายใต้กลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขับเคล่ือนการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร ครอบคลุมต้ังแต่การเชื่อมต่อกับระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทัลในตลาดแรก (Initial Coin Offering Portal หรือ ICO Portal) ทุกรายที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ลงทุนและผู้ระดมทุน การซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรอง คือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) 
รวมไปถึงการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เก็บรักษาโทเคนดิจิทัล เพิ่มช่องทางใหม่ส�าหรับผู้
ต้องการระดมทุน อีกทั้งยงัสร้างโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก หลังจากพระราชก�าหนดการประกอบธุรกจิสินทรัพย์
ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลโดยส�านักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2561

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG ออกแบบแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด (Open Architec-
ture) โดยผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติ
ตาม นอกจากน้ี ตลาดหลักทรพัย์ฯ มแีผนจับมอืกับพนัธมติรรายอืน่เพิม่เติม เพือ่ร่วมมอืกันเป็นฟันเฟืองขบัเคล่ือนการพฒันา 
ecosystem ของสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกัน ทั้งนี้ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของ
ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal รายแรกที่
เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะพัฒนาขึ้นนี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการประเมินความ
เป็นไปได้และวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการย่ืนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
จากส�านักงาน ก.ล.ต. โดยต้ังเป้าหมายให้เกิดการระดมทุน
โทเคนดิจิทัลบนแพลตฟอร์มน้ีในปี พ.ศ. 2564 การสร้าง
แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลน้ีเป็นหน่ึงในโครงการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบดิจิทัลของภาคทางการ ตลอดจนความต้องการของ
ผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ในอนาคตแพลตฟอร์มน้ีจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนดิจิทัลตอบสนองวิสัยทัศน์และ
นโยบายของส�านักงาน ก.ล.ต.” นายภากรกล่าว

นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่าความร่วมมือ KBTG กับตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยี DLTครั้งนี้ เกิดจากวิสัยทัศน์
ที่มีร่วมกันในการเพิ่มช่องทางการลงทุนในผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มใหม่ ที่เพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจในการระดมทุน และเป็น
ทางเลือกแก่นักลงทนุทีม่องหาผลิตภัณฑ์การลงทนุทีแ่ตกต่าง มรีปูแบบผลตอบแทนและระดับความเส่ียงทีห่ลากหลาย เพิม่
เติมจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ช่วยให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงและบรหิารจัดการความม่ังค่ังของตนเองได้อย่างเท่าเทยีม (Democratized Savings and Investment)

“KBTG มีประสบการณ์เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้ริเริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบหนังสือค�้าประกันบนเทคโนโลยี 
Blockchain (E-LG on Blockchain) ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งนับว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Blockchain ในการใช้งานจริงเป็นล�าดับแรกๆ ของประเทศ ดังนั้น ในการพัฒนาครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์และ KBTG จึงตั้ง
เป้าหมายที่จะท�าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มกลางที่จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจไทย ช่วยให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ และคาดว่าแพลตฟอร์มจะเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดเพื่อการ
ลงทุนในปัจจุบัน ด้วยการออกแบบหน่วยลงทุนที่มีการผสมผสานระหว่างหุ้น หุ้นกู้ และกองทุน ที่สามารถให้สิทธิประโยชน์
อืน่แก่ผูล้งทนุ ทีน่อกเหนือจากผลตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินได้ ท�าให้การลงทนุในโทเคนทีม่สิีนทรพัย์ค�า้ประกัน (Asset-Backed 
Token) กับ ICO Portal มีความน่าสนใจอย่างมาก และเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการระดมทุนและ
การลงทุนในประเทศของเราภายใน 2-3 ปีข้างหน้า”

ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลาดทนุ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้ทีอ่เีมล DigitalAssetPlatform@set.or.th หรอื ติดต่อ กสิกร บซิเินส-เทคโนโลยี 
กรุ๊ป (KBTG) ได้ที่อีเมล DigitalAsset@kbtg.tech 

ตลท. ผนกึ KBTG สร้างตลาดทนุแห่งอนาคต 
พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรพัย์ดิจิทลัครบวงจร



5e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2563

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

ก.ล.ต. -ThaiBMA เปิดตัว Information Platform 
แหล่งรวมข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(ThaiBMA) เปิดตัว Information Platform ส�าหรับแสดงข้อมูล
ตราสารหน้ีกลุ่มความย่ังยืน เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลส�าหรับผู้
ลงทนุทีส่นใจ พร้อมทัง้เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ตราสารหน้ีและ
ผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนเป็นที่รับรู้มากขึ้น

การจัดท�า Information Platform ส�าหรับตราสารเพื่อความ
ย่ังยืนเป็นหน่ึงในองค์ประกอบส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์ของ 
ก.ล.ต. ในเรือ่งการพฒันาสภาพแวดล้อมเพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดทุนอย่างย่ังยืน โดยเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของแพลตฟอร์มในการเป็น
กลไกช่วยสนับสนุนให้ตราสารหน้ีเพื่อ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green Bond) 
ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม (Social 
Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability Bond) รวมทั้งผู้ออก
ตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

โดยนับต้ังแต่ปี 2561 มีตราสารย่ังยืนที่ออกและเสนอขาย
แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 90,000 ล้านบาท อีกทั้งปีน้ียังเป็น
ปีแรกที่มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจระดมทุนผ่านตราสาร
เพื่อความยั่งยืนด้วย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า 
การจัดท�า Information Platform ร่วมกับ ThaiBMA ถือเป็น
อีกหน่ึงพัฒนาการส�าคัญของการพัฒนาตลาดทุนอย่างย่ังยืน 
แพลตฟอร์มดังกล่าวประยุกต์แนวทางมาจาก Luxembourg 
Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแสดงข้อมูล

ตราสารด้านส่ิงแวดล้อมแห่งแรกของโลก โดยคณะผู้บริหาร
ของ ก.ล.ต. ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือกับคณะผู้บริหาร
ของตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก ถึงแนวคิดและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจัดตั้ง LGX เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา และ
เชื่อม่ันว่า Information Platform ที่ ThaiBMA ได้พัฒนาขึ้น 
ในครั้งน้ีถือว่าเป็นกลไกส�าคัญกลไกหน่ึงที่จะช่วยให้ผู ้ออก
ตราสารเพื่อความย่ังยืนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง (visibility) 
และเป็นศูนย์รวมข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เปิดโอกาส
ให้ผู้สนใจลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

“ซึ่งทาง ส�านักงาน ก.ล.ต. ต้องขอ
ขอบคุณความร่วมมือของ ThaiBMA ที่
ได้รเิริม่พฒันา Information Platform น้ี
ขึ้น”เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าว

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
กล่าวว่า “สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
Information Platform ส�าหรับตราสาร

หน้ีเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมน้ี จะเป็นอีกหน่ึงในเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้และค้นหาข้อมูลของตราสาร
หนี้เพื่อความยั่งยืน หรือ ESG Bond ของประเทศไทย และจะ
ช่วยให้ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าถึงข้อมลูและค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวกเพราะได้รวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญไว้ให้อยู่ในที่เดียว 

“ทางสมาคมยินดีที่จะร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ีไทยให้มีความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป” นายธาดา
กล่าว 
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ทุจริตในองค์กรซ่อนกันอย่างไร
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต

 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย

จากกรณีคดีอื้อฉาวของบริษัท Wirecard ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 
เป็น ผู้ให้บริการระบบช�าระเงินดิจิทัลรายใหญ่ของเยอรมนี มีการ
ปลอมตวัเลขในงบการเงินเป็นจ�านวนเกือบ 1,900 ล้านยูโร หรอื
ประมาณ 66,500 ล้านบาท จนกระทั่งผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการ
เงิน ผู้บริหารถูกไล่ออกและถูกจับกุมรอการสืบสวนสอบสวนถึงการ
ฉ้อโกงทีเ่กดิขึน้ ล่าสดุเมือ่เดอืนมถินุายน 2563 ที่ผ่านมา Wirecard 
ได้ย่ืนต่อศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และอาจส่งผลต่อผู้
ถือหุ้นของ Wirecard โดยเฉพาะ Softbank ที่ได้ลงทุนในหุ้นของ 
Wirecard ประมาณ 900 ล้านยูโร หรือประมาณ 31,500 ล้านบาท 
ที่อาจจะมีปัญหาไม่ถึงขั้นล้มละลาย แต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสไม่น้อย 
โดยผลประกอบการปี 2562 ที่ Softbank ประกาศมีผลขาดทุนหมื่น
กว่าล้านเหรยีญ และ Jack Ma กรรมการคนส�าคัญก็ลาออกจากการ
เป็นกรรมการ Softbank อกีด้วย ท�าให้ไม่อาจคาดเดาว่าผลประกอบ
การในปี 2563 Softbank จะเกิดวิกฤตมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
ช่วงโควิดกิจการที ่Softbank ไปลงทนุล้วนแล้วแต่ประสพผลกระทบ 
จากโควิดทั้งสิ้น

โดยปกติในฐานะนักลงทุนก่อนจะเข้าซื้อหุ้นก็คงต้องวิเคราะห์
บริษัทและงบการเงินอย่างดีแล้วจึงตัดสินใจลงทุน อย่างกรณีน้ีก็ 
เช่นกัน Softbank เลือกทีจ่ะลงทนุในกิจการทีดี่ มีอนาคต ซึง่ดูเหมือน 
ภาพพจน์ของ Wirecard ณ ขณะน้ันดูจะเป็นเช่นน้ันเพราะในปี 
2561 ที่หุ้น Wirecard เข้าเทรดใน DAX 30 ที่จะมีเพียง 30 
บริษัทท่ีใหญ่และม่ันคงที่สุดในเยอรมันเข้าเทรดเท่าน้ัน และ

ภายในเวลาไม่นานความยิ่งใหญ่ของ wirecard ก็สามารถเข้าแทนที่ 
Commerzbank ธนาคารที่ใหญ่แห่งหน่ึงของเยอรมันได้อย่างไม่
น่าเชื่อ เป็นความภาคภูมิใจของเยอรมันที่มีบริษัทด้านเทคโนโลยี
เทียบเท่า Silicon Valley ก็ว่าได้ โดยที่ Wirecard ซึ่งขณะนั้นได้ถูก

ประเมนิว่ามีทรพัย์สินประมาณ 
1,600 ล้านยูโร ได้ประกาศ
ว่า Wirecard จะมียอดขาย
และก�าไรเติบโตเป็นสองเท่า
ในอีกสองปีข้างหน้า ด้วยเหตุ
น้ีจึงไม่น่าแปลกใจที่จะดึงดูด
นักลงทุนอย่าง Softbank ให้
เข้ามาลงทุนในเดือนเมษายน 
2562 และชั่วเวลาไม่ถึงปีก็
เกิดเหตุข้ึนในต้นไตรมาสปี 
2563 การไปลงทนุยังไม่ถึงปี
ก็เกิดเรื่องแล้ว เพราะงบการ
เงินปี 2562 ออกล่าช้าเพราะผู้
สอบบญัชไีม่สามารถสรปุความ
เห็นได้ บวกกับการเกิดโควิด-
19 ด้วย Wirecard จึงขอเล่ือน
ไปประกาศในเดือนมิถุนายน 

2563 และในเดือนน้ีเองผู้สอบ
บัญชีก็ได้รับการยืนยันยอดเงิน

ฝากจากธนาคารในฟิลิปปินส์ว่า ไม่เคยมีเงินฝากจ�านวน 1,900  
ล้านยูโรน้ีแต่อย่างใด เอกสารทีผู่ส้อบบญัชเีคยได้รบัน้ันเป็นเอกสาร
ทีป่ลอมแปลงขึน้มา ในทีสุ่ดในวันที ่22 มิถุนายน 2563 Wirecard 
ออกมาประกาศยอมรับว่าเงินดังกล่าวไม่มีอยู่จริง งบการเงินท่ี
ประกาศก่อนหน้าอาจมีข้อผิดพลาด COO ถูกไล่ออก และ CEO 
ก็ลาออกไปด้วยแล้ว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากทุกคนที่เก่ียวข้อง ให้ความใส่ใจก็จะ
เห็นสัญญาณบอกเหตุของความไม่ชอบมาพากลซึ่งสุดท้ายน�าไปสู่
การทุจริตต้ังแต่ต้น หากสามารถพบได้เร็ว ก็จะสามารถลดระดับ
ความเสียหายลงได้ไม่มากก็น้อย เช่นในกรณน้ีี เหตสุุดท้ายทีพ่บว่า
ไม่มีเงินในธนาคาร เป็นจดุเริม่ต้นให้พบเหตอ่ืุน ๆ  ต่อเน่ืองกันไป
อีกมากมาย กรณน้ีีหากไปอ่านข้อมลูทีวิ่เคราะห์กันก็จะพบว่า เหมือน
กับหายมานานแล้ว เพิ่งรู้กันวันนี้ ซึ่งตามระบบการตรวจสอบก็เป็น
ไปไม่ได้ที่ผู้สอบบัญชีจะไม่ท�าการยืนยันยอดมาเป็นเวลานาน หรือ
อาจมีการยืนยันแล้วและได้ใบตอบรับแต่กลับเป็นเอกสารปลอมซึ่ง
ผู้สอบบัญชีไม่ทราบ หรือผู้สอบบัญชีมีส่วนรู้เห็น ก็เป็นไปได้ทุก
กรณีคงต้องรอผลสอบสวนต่อไป ดังนั้นกรณีนี้จะเห็นว่าการยืนยัน
ยอดธนาคารจงึมีความส�าคัญมาก ปัจจุบนัมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีได้ให้ผู้สอบบัญชียืนยันโดยตรงกับส�านักงานใหญ่ของธนาคาร
เท่าน้ัน ห้ามยืนยันกับสาขาธนาคารเพื่อป้องกันการที่สาขารับเงิน
แต่ไม่น�าเข้าระบบของธนาคารซึง่เคยเกิดเหตุน้ีกับธนาคารแห่งหน่ึง 
ของไทยที่สาขาปลอมแปลงสมุดออมทรัพย์ธนาคารรับเงินลูกค้า

นกัลงทนุจะจบัทจุรติในงบการเงนิได้อย่างไร
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แต่ไม่น�าเงินเข้าระบบ ด้วยเหตุน้ีระเบียบปฏิบัติของผู้สอบบัญชีใน
การส่งเอกสารยืนยันยอดและการรับคืนใบยืนยันจะต้องเข้มงวด
มีระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตได้ รวมไปถึงระเบียบปฏิบัติ
ในการตรวจสอบงบการเงินก็ต้องเพิ่มวิธีการสังเกตสัญญาณ
ทุจริตด้วย

ก่อนหน้าน้ีหากสังเกตสัญญาณบอกเหตุเป็นจะพบว่ามีความผิด
ปกติมาเรื่อยๆ ตั้งแต่เดิมเคยล้มละลาย ต่อมาพลิกฟื้นได้ เมื่อน�าหุ้น
เข้าตลาดหลักทรพัย์ เข้าได้ไม่นาน กิจการขยายจนกระทัง่มขีนาดใหญ่
กว่าธนาคารใหญ่สุดในเยอรมัน ตรงน้ีเป็นสัญญาณทีนั่กตรวจสอบ นัก
ลงทุนต้องวิเคราะห์ต้องเจาะลึกในข้อมูล ส่วนกรรมการตรวจสอบ ผู้
สอบบัญชีขององค์กร ก็ต้องให้ผู้บริหารชี้แจง เจาะลึกข้อมูลซึ่งจะได้
ข้อมูลลึกกว่าบคุคลภายนอกแน่นอน เพราะหน่ึงในสัญญาณอันตราย
ขององค์กร ไม่ว่าอยู่ดีๆ ขาดทนุมหาศาล หรอือยู่ดีๆ ก�าไรมหาศาล 
ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณอันตรายทีต้่องดูให้ม่ันใจว่า เป็นจรงิ มิใช่
มีการทจุรติ หรอืมีการตกแต่งงบการเงนิเกิดข้ึน สัญญาณอนัตราย
หลาย ๆ เรื่องของ Wirecard ได้แก่ โครงสร้างการท�าธุรกิจที่ซับซ้อน 
ข่าวความผิดปกติของงบการเงิน การขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ข่าว
ความสงสัยเก่ียวกับการฟอกเงิน ข่าวที่เกิดการทุจริตของพนักงาน
ในสาขาต่างประเทศซึ่งข่าวน้ีก็น่าจะยืนยันได้ว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเส่ียงขององค์กรน่าจะมปัีญหา ซึง่ถือเป็น
สัญญาณอันตรายที่ชัดเจนมากขึ้น แต่นักลงทุนไม่ได้เฉลียวใจ เพราะ
ราคาซื้อขายหุ้นในตลาดยังคงพุ่งทะยานอย่างต่อเน่ือง จนสุดท้าย
ความไม่ชอบมาพากลก็เปิดเผยจนต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

ด้วยเหตุน้ีนักลงทุนจึงต้องท�าความรูจั้กสัญญาณอันตรายต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอันตรายขององค์กร สัญญานอันตรายใน
งบการเงิน หรือสัญญาณอันตรายในบุคลากรขององค์กร เพราะ
ส่ิงเหล่าน้ีจะท�าให้นักลงทุนต้องท�าการวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าปกติ
ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนไป การลงทุนทุกครั้งมีความเส่ียง ย่ิงให้ผล
ตอบแทนสูง ก็ย่ิงเส่ียงสูง ประกอบกับมีสัญญาณอันตรายด้วยแล้ว 
ก็ย่ิงเส่ียงสูงสุด ผู้เขียนเห็นว่าจากกรณีศึกษา Wirecard สัญญาณ
อันตรายไม่เพียงแต่เกิดในงบการเงินเท่าน้ัน ยังพบในตัวองค์กร 
พนักงานผู้บริหารอีกด้วย หากนักลงทุนสนใจเข้าไปศึกษาหาข้อมูล
อย่างละเอยีด ก็จะพบว่าอาจมบีางกิจการทีเ่ราไปลงทนุ เริม่มสัีญญาณ
อนัตรายเหล่าน้ีเกิดขึน้บ้างแล้วหรอืไม่ การได้เหน็สัญญาณอันตราย
ต่าง ๆ ก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายจากการลงทุนได้เป็นอย่างด ี

31 ตุลาคม 2563 

นายเอกนิต ินิตทิณัฑ์ประภาศ อธบิดี
กรมสรรพากร กล่าวว่า การน�า e-With-
holding Tax มาใช้ จากเดิมที่ผู้จ่ายเงิน
ต้องยืน่แบบแสดงรายการและน�าส่งภาษี

หัก ณ ที่จ่าย ให้สรรพากร และจัดท�าเอกสารหลักฐานหนังสือ
รับรองให้ผู้รับเงินเอง จะเปล่ียนมาเป็นการให้สถาบันการเงิน 
หรือ ธนาคารเป็นตัวกลางด�าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน ซึ่ง
ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดปัญหาเรื่องของเอกสารส�าหรับ
ใช้ลดหย่อนภาษีสูญหาย และยังได้รับสิทธิ์ลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
จาก 3% เหลือ 2% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ทั้งยังมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 
สามารถจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลได้ โดยได้เริ่ม
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

“การลดการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในส่วนของ
การจ้างท�าของ หรือ ค่าจ้าง ซึ่งในปีภาษีที่ผ่านมา การจัดเก็บ 
ในอัตรา 3% กรมฯ จะมีรายได้ประมาณ 40,000 ล้านบาท ซึ่ง
การลดการจัดเก็บลงเหลือ 2% จะท�าให้เงินหายไปประมาณ 7 
พันล้านบาท แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับรายได้ในภาพรวมของ
กรมสรรพากร เน่ืองจากภาษีที่ถูกหักในส่วนดังกล่าวจะมีการ
ยื่นขอคืนในช่วงปลายปีอยู่แล้ว ซึ่งในทางกลับกันยังส่งผลดีต่อ
สภาพคล่องของผู้รับเงินที่ถูกหักภาษีลดลงด้วย”

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า 
ความร่วมมือครั้งน้ีจะช่วยขยายโครงสร้างทางภาษีของภาค
ธุรกิจให้เชื่อมกับระบบการช�าระภาษี e–Withholding Tax ผ่าน
ระบบ จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการด�าเนินงาน ไม่ต้อง 
จัดเก็บเอกสารและสามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
ผ่านบริการธนาคารสมาชิก 9 ธนาคาร และ 2 ธนาคารต่าง
ประเทศที่มีสาขาในไทยที่เข้าร่วมโครงการ โดยเตรียมต่อยอด
ขยายไปสู่ภาษีประเภทอื่นด้วย

ส�าหรับระบบ e–Withholding Tax ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 
4 ฝ่าย คือ ผู้จ่ายเงิน ธนาคารผู้ให้บริการ ผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ถูก
หักภาษี ณ ที่จ่าย และกรมสรรพากร โดยผู้จ่ายเงินจะจ่ายผ่าน
ธนาคารพร้อมแจ้งข้อมูลที่ก�าหนด เม่ือธนาคารได้รับเงินแล้ว
จะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงินและ
ผู้รับเงิน พร้อมทั้งจ่ายเงินหลังหักภาษีให้แก่ผู้รับเงิน และน�าส่ง
ข้อมูลและภาษีที่หักไว้ไปยังกรมสรรพากรภายในเวลาไม่เกิน 4 
วันท�าการ ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับเงิน จากนั้นกรมสรรพากร
จะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายเงิน กรณีน�าส่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขาดไป ผู้จ่ายสามารถน�าส่งภาษีเพิ่มเติมผ่าน
ระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบหลักฐานหนังสือ
รับรองหัก ณ ที่จ่าย ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 
www.rd.go.th  

สรรพากร ดึง 11 ธนาคาร
ใช้ e-Withholding Tax
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เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจา 
นุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราช 
โองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ เป ็นรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลัง

จากน้ันในวันที่ 14 ตุลาคม นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที ่
5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากระทรวงการคลัง 
จากน้ันเรียกประชุมผู้บริหาร เพื่อผลักดัน
หลายมาตรการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะนโยบายการคลังเร่งด่วน เก่ียวกับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน
สุดท้าย 

โดยการดูแลเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน หลัง 
จากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร ่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 1 

และไตรมาส 2 ติดลบ ซึง่ก็เป็นทัว่โลก ฉะน้ัน 
เรื่องเร่งด่วน คือ 1) ต้องเข้าไปดูแลธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ซึ่ง
ปัญหาสภาพคล่องถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ
เศรษฐกิจภาคเอกชนมีสัดส่วนประมาณ 
70% ของจีดีพี

2) การบริโภค เป็นเรื่องผลกระทบจาก
ก�าลังซื้อของประชาชนภายในประเทศ 
ต่อเนือ่งมาจากการคมุเขม้ในชว่งที่โควดิ-19 
แพร่ระบาด การบริโภคจึงชะลอ และใน 
ช่วงที่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่
การบริโภคยังต�่าอยู่ จึงมีมาตรการของศูนย์
บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได ้รับผล 
กระทบจากโควิด-19 หรอื ศบศ. ออกมา เพือ่ 
กระตุ้นก�าลังซือ้ของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งจะต้องอาศัยก�าลังซื้อภายในประเทศ 
โดยการบริโภคมีผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 50% ของจีดีพี

‘อาคม’ ขุนคลังคนใหม่ 
ตลาดทุน-ธุรกิจ ขานรับ

3) การท่องเทีย่ว จะเน้นเข้าไปดูแลสาขาทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสาขาใหญ่คือ
เรือ่งการท่องเทีย่ว จะต้องดูแลตลอดซพัพลายเชน 
ขณะน้ีก็อยู่ในมาตรการ เพียงแต่ว่าบางส่วน เช่น 
มาตรการที่เข้าไปแก้ปัญหารายกลุ่มต่างๆ ยังไม่
ค่อยออกมาดีเท่าไหร่ ก็ได้หารอืร่วมกับนายสุพฒัน
พงษ์ พนัธ์มีเชาว์ รองนายกรฐัมนตรแีละ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ในเรือ่งของการขบัเคล่ือน 
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การเร่งรัดแก้ไขข้อติดขัด ซึ่งคงจะต้องรีบ
ด�าเนินการ

4) เร่งรัดการเบิกจ่าย จะเข้าไปดูแลการ 
ใช้จ่ายภาครัฐให้ต่อเน่ือง ซึ่งมีผลต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ 20%ของจีดีพ ีฉะน้ัน 
จะเข้าไปเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
ให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่วนที่เก่ียว
เน่ืองการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือการดูแล
กระแสเงินสดของภาครัฐเพื่อให ้ ม่ันใจ 
เน่ืองจากเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ ทั้ง
ภายในประเทศ และทั่วโลกที่ประสบปัญหา
เดียวกันหมด ฉะน้ัน จะต้องดูแลกระแส
เงินสดให้มีเพียงพอ 

ส่วนมาตรการกระตุ้นบริโภคที่ออกมา
แล้วในปัจจุบนั จะมีมาตรการเพิม่เติมออกมา
เสริมหรือไม่นั้น นายอาคม กล่าวว่า ก็ต้อง
มีการไปหารือร่วมกัน ซึ่งกระทรวงการคลัง 
ก็เป็นกลไกหน่ึงในการดูแลเศรษฐกิจภาพ
รวม เพื่อให้มั่นใจว่าในปี 2564 จะดีขึ้น

“ถ้าผลกระทบยาวถึง 1-2 ปี เงินกู้จะ
เพียงพอหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของ
เราจะฟ้ืนตัวได้เรว็แค่ไหน ถ้าก�าลังซือ้ภายใน
และต่างประเทศเริ่มฟื้นตัว ไม่ใช่เฉพาะการ
ท่องเที่ยว และการส่งออกด้วย ก็จะท�าให้
ภาระของเรื่องเงินกู้ลดน้อยลงไป ซึ่งเราก็
จะดูแลส่วนนี้” นายอาคมกล่าว

ส่วนพระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน ใน
ส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ก้อน 4 แสน
ล้านบาท อาจจะได้รับเสียงตอบรับว่าออก
มาล่าช้า ก็จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ไขอย่างไร ขณะที่พ.ร.ก. 
ซอฟต์โลนของธปท. 5 แสนล้านบาทที่น้ัน 
จะเข้าไปหารือระดับหน่วยงาน ซึ่งธปท. ก็
เป็นผู ้ดูแล กระทรวงการคลังก็จะเข้าไป 
ช่วยประสานในส่วนน้ี โดยยืนยันว่าฐานะ
ทางการคลังของประเทศกว่า 2 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นับว่าฐานะทางการคลังมี
ความมั่นคงมาก

ส�าหรับมุมมองของภาคตลาดทุนไทย 
และภาคธุรกิจ ที่ม่ต่อการเข้ามารับต�าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนาย
อาคมในครั้งนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) กล่าวว่า นายอาคมเป็นผู้มีประสบ 
การณ์ที่ครอบคลุมหลายด้าน เหมาะสมใน

ต�าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แล้ว

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน 
สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเผยถึงนโยบายเร่ง
ด่วนของนายอาคม หลังเข้ารับต�าแหน่ง ว่า 
จะต้องเร่งขบัเคล่ือนมาตรการทางเศรษฐกิจ 
พร้อมดูแลเอสเอ็มอี รวมถึงหามาตรการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด- 
19 หลังจากมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือ ธปท. จะครบก�าหนด เพื่อ 
ไม่ให้หน้ีกลุ่มน้ีกลับมาเป็นหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (เอ็นพีแอล) ขณะเดียวกันจะต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุน เพื่อใช้
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทั้งนี้เชื่อว่าการที่นายอาคม จะท�าให้เกิด
ความเชื่อม่ัน เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง แต่ก็ขึ้น
อยู่กับการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่จะออกมา เร่งการใช้งบประมาณ
รวมถึง เงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
เช่นกัน

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธาน
กรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย ในฐานะ
นายกสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) 
กล่าวว่า การมรีฐัมนตรคีลังคนใหม่ เป็นเรือ่ง
ที่ดีต่อตลาดทุน โดยคาดหวังให้รัฐมนตรี
คลังคนใหม่ช่วยผลักดันมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่อไป ทั้งน้ี มองว่านักลงทุนต่าง
ชาติจะมองเชงิบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากขึน้

นายสุพันธุ ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว 
ถึงการเป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง
คนใหม่ ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  
ว่า ในส่วนของภาคเอกชนเห็นว่ามีความ
เหมาะสม เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเคยด�ารง
ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
อีกทั้งเคยด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) จึงทราบเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ อีกทั้งเคยท�างานกับนายกรัฐมนตรี 
จึงเข้าใจวิถีการท�างานของภาครัฐไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไร ดังน้ันถือว่าสามารถตอบโจทย์
ได้ระดับหน่ึง แต่ประเด็นส�าคัญ คือ การ
ได้รับความร่วมมือจากนายกรัฐมนตรีและ
จากคณะรัฐมนตรีมากน้อยเพียงใดมากกว่า

ส�าหรับส่ิงที่ภาคเอกชนต้องการให้เร่ง
ด�าเนินการ คือ การเสริมสภาพคล่องของ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และมาตรการการ
คลังที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคในภาพรวมได้
อย่างไร 

“ในส่วนของ ส.อ.ท.คิดว่า นโยบายช่วย
เหลือผูป้ระกอบการ SMEs เป็นเรือ่งเร่งด่วน 
จะเสนอรฐัมนตรคีลังคนใหม่ ช่วยเรือ่ง cash 
flow กับการยืดหนี้ SMEs ที่มีปัญหา”

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ
หอการค ้าไทยและสภาหอการค ้าแห ่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นเรือ่งทีเ่หมาะสม 
ที่นายอาคม เข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม ่
ทัง้น้ี ต้องการให้เดินหน้าเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เน้นช่วย SMEs เข้า
ถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน โดยให้สามารถ 
น�าสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทรายใหญ่เข้าถึง 
สินเชื่อแพ็กก้ิงเครดิตแบบมีสินค้าเป ็น
ประกัน (packing credit under stock)  
เงินกู้ได้ และปล่อยเงินกู้ 24,000 ล้านบาท 
ให้กลุ่มสายการบินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง 
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ
เดินหน้าลงทุนโครงการส�าคัญให้เดินหน้า 

ส�าหรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
ปัจจุบันอายุ 64 ปี เกิดเม่ือวันที่ 25 ก.ย.
2499 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ และระดับ
ปรญิญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จากวิทยาลัย 
วิลเลียม ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ารับ
ราชการในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เป็นผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์และ
ประมาณการเศรษฐกิจ โดยถือเป็นลูกหม้อ 
ที่ สศช.กระทั่งขึ้นเป็นเลขาธิการ สศช. ใน
ปี 2553 และได้ย่ืนลาออกจากข้าราชการ 
ในต�าแหน่ง เลขาธิการสศช. ในเดือน ต.ค.
2558

ในรัฐบาลที่ผ่านมานายอาคม เข้ารับ
ต�าแหน่งรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนา 
คม ในปี 2557 จากนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม แทนพลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง ในเดือนส.ค. พ.ศ. 2558 
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ตดิอาวธุทางปัญญา ครัง้ที ่8/2563 
: “EEC : ไปต่อ… ไม่รอ แล้วนะ”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า
ร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่  
8/2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.คเณศ  
วังส์ไพจิตร – ผู้ช่วยเลขาธิการ ด้าน 

การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มา
แบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “EEC : ไป

ต่อ… ไม่รอ แล้วนะ” ณ ห้องประชุม 
Auditorium ชั้น 2 อาคาร The 
Connecion ลาดพร้าว เม่ือวันพุธที่ 
7 ตุลาคม 2563

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 9/2563 : “เมืองไทย น่าลงทุน ที่สุดในโลก”
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรม

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 9/2563 ได้รับเกียรติจาก คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักด์ิ –  
รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาแบ่งปันความรู้  
ในหัวข้อ “เมืองไทย น่าลงทุน ที่สุดในโลก” ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคาร 
The Connecion ลาดพร้าว เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 10/2563:
“Logistic : ธุรกิจดาวรุ่ง ของชีวิต วิถีใหม่”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 10/2563 ได้รับ
เกียรติจาก คุณวราวุธ นาถประดิษฐ์ – กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท 
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “Logistic : ธุรกิจ 
ดาวรุ่ง ของชีวิต วิถีใหม่” ณ ห้องประชุม Audi-
torium ชัน้ 2 อาคาร The Connecion ลาดพร้าว 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 11/2563 : “การบริหารเงิน แบบ คนญี่ปุ่น”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม 

ติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่11/2563 ได้รบัเกียรติจาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ – วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน-TSI มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “การ
บริหารเงิน แบบคนญี่ปุ่น” ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคาร The Connecion 
ลาดพร้าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 12/2563 : “ทอง..ทอง..ทอง จะ
วิ่งขึ้นไปถึงไหน…?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 12/2563 ได้รับ

เกียรติจาก ดร.พบิลูย์ฤทธิ ์วิรยิะผล – ผูอ้�านวยการ ศูนย์วิจัยทองค�า 
มาแบ่งปันความรู ้ในหวัข้อ “ทอง..ทอง..ทอง จะว่ิงขึน้ไปถึงไหน…?” 
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคาร The Connecion 
ลาดพร้าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

KM : Accounting Track ครั้งที ่
1/2563 “หุ ้นต้นแบบ : BDMS 
BAM PTG”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้

ถือหุ ้น สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความรู้ ความ
สามารถ ด้านการอ่านงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (KM : Accounting 
Track) ครั้งที่ 1/2563 โดยสมาชิก 
Core Team – ชมรมอาสาฯ มาแบ่ง
ปันความรู้ เล่าสู่กันฟัง ในหัวข้อ “หุ้น
ต้นแบบ : BDMS BAM PTG” เมื่อนัก
ลงทุน สอน/แชร ์นกัลงทนุ ด้วยกนัเอง 
จึงไม่มข้ีอจ�ากัด ไร้เพดานการเรยีนรู ้ณ 
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคาร 
The Connecion ลาดพร้าว เมื่อวันพุธ
ที่ 7 ตุลาคม 2563
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 2/2563 @KTC
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุ

ไทย เข้ารบัฟังวิสัยทศัน์ผูบ้รหิารระดับสูง โดยม ีคุณชติุเดช ชยุติ-
Chief Financial Officer และ คุณอภิศมา ณ สงขลา-Senior Vice 
President-Treasury & IR บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคาร UBC 
2 สุขุมวิท 33 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 3/2563 @NRF
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิ

ผู้ลงทุนไทย เข้ารับฟังวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง โดยมี  
คุณแดน ปฐมวาณิชย์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณ 
ธรีะพงษ์ ลอรชัวี – กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ และ 
คุณเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์  
โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้อง
พิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม ถนนราชด�าริ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 5/2563 @RATCH
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับ

ฟังวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง โดยมี คุณกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ – กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด โรงงานไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 4/2563 @AMANAH
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 

ส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย เข้ารบัฟังวิสัยทศัน์ผูบ้รหิารระดับ
สูง โดยมี ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ – กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
ให้การต้อนรับคณะ ณ อาคารบริษัทฯ ห้องประชุม 
อาคาร 1 ชั้น 1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท 
กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
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กรณกีารให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุน ส�าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ต้อง
ยอมรับว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับตลาดทุนของไทย ได้มีการด�าเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ นั้น ต้องถือว่าจริง ๆ แล้ว
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่ก�ากับดูแลตลาดทุน อย่างส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเอง ก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องของการให้ความคุ้มครองกับผู้ลงทุน จึงจะ
เห็นได้ว่ามีการออกกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆมาค่อนข้างมาก โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนนั่นเอง

ประเด็นที่น่าคิดก็คือ จะท�าให้ผู้ลงทุนเองเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการลงุทน ไม่ว่าจะเป็น
ก่อนการลงทุน เมื่อเข้าไปลงทุนแล้ว หรือเมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จน
ท�าให้ผู้ลงทุนเกิดความเสียหาย ได้อย่างไร

เพราะต้องยอมรบัความเป็นจรงิว่า นักลงทนุน้ันมคีวามหลากหลาย มีความแตกต่าง 
ในพื้นฐานกันอยู่ไม่ใช่น้อย บางกลุ่มอาจจะยังไม่ต่ืนตัว หรือไม่เข้าถึง ตลอดจน 
บางทีอาจจะไม่เข้าใจในสิทธิที่พึงได้รับในฐานะที่เป็นผู้ลงทุน เช่นเดียวกับที่มีผู้ลงทุน
จ�านวนไม่น้อยที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องการให้ความคุ้มครอง ดังน้ันส่ิงที่จ�าเป็นก็คือ 
ท�าอย่างไรที่จะให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ต่ืนตัว ตระหนัก และมีความเข้าใจ สนใจในเรื่อง
การคุ้มครองผู้ลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น กรณีของการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ที่มีท�า
กฎหมาย เป็นพระราชบัญญัติออกมาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว แต่ในแง่ของความรู้ความ
เข้าใจจริง ๆของผู้ลงทุนที่จะน�ากฎหมายน้ีไปใช้ประโยชน์ ก็ยังต้องถือว่าค่อนข้างจะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายนัก

แน่นอนว่าในทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับตลาดทุนของไทย ควรที่จะเข้ามาร่วมกัน 
ผลักดันเรื่องน้ีอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย เพราะจาก
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชมุสามัญผู้ถือหุน้ประจ�าปี หรอื AGM Check-
list ก็ได้ท�าให้ผูล้งทนุต่ืนตัวในเรือ่งของการให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าหรบั
ผู้ลงทุน และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ในความจริงแล้วความยุ่งยากซับซ้อนของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ท�าให้ผู ้ที่ไม่มีความคุ้นเคยยากที่จะเข้าใจและน�าไปใช้ได้  
ดังนั้น สิ่งที่จะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือ การให้ผู้ลงทุนมีความรู้ในเรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนให้มากขึ้น 

ซึ่งแน่นอนว่า หากสามารถท�าได้ จะเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริงนั่นเอง 

กฎหมายเพื่อผู้ลงทุน 
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
 นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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เงื�อนไขการเขาอบรม:
1. สมัครเขาสัมภาษณอบรมอาสาฯ โดยความสมัครใจ บนพื้นฐานของผูมีจิตอาสา
2. ผานการสัมภาษณของคณะกรรมการชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
3. ชำระคาบำรุงสมาคมฯ รายสามป เปนจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
4. สมาชิกสมาคมฯ สมัครเขาอบรมอาสาฯ โดยไมมีคาใชจาย
5. เมื�อผานการอบรม ขึ้นทะเบียนเปนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนไดรับสิทธิในการพัฒนาตนเอง 
  เพื�อเตรียมพรอมของการเปนนักลงทุนคุณภาพ และทำหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน

QR code สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

คุณนิตยา แกวเมือง  โทร. 097 141 7992 
คุณธีรประภา อยูรวมใจ  โทร. 084 128 0586  
email: nitta_km32@hotmail.com  
www.thaiinvestors.com Facebook: @tia.Society 

เปดอบรม32“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 

รุนที่ 

ชีวิตยังตองวางแผนการลงทุนก็ยอมตองวางแผน ดวยเชนกัน
ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาชีพ และผูสนใจงาน “จิตอาสา”
มาฝกฝนตนเองเปน “นักลงทุนคุณภาพ” ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรู 
เพิ่มมิตร ตางอาชีพ ตางวัย ในสนามการลงทุน
และเตรียมตัว เตรียมพรอม ในการทำหนาที่...
“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 
เมื�อฤดูกาล AGM มาถึง...
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