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ปีที่ 5 ฉบับที่ 72 เดือนสิงหาคม 2564

ชูศักยภาพตลาดทุนไทย ก้าวสู่

‘Next Normal’
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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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เลขที ่93 ชัน้ 6 อาคารตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
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หลักการตามต�าราพิชัยยุทธข์อง ซุนว ูที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อย
ครา” เป็นหลักการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับในทุกๆเรื่อง แม้แต่เรื่องของการลงทุน
ในตลาดหุ้นไทย

ข้อมูลหนึ่งจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่น่าสนใจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ลงทุนบุคคลใหม่ในตลาดหุ้นไทย โดยเนื้อหาระบุว่า ณ สิ้นเดือนเม.ย. 2564 ตลาด
หุ้นไทยมีผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นรวม 4.38 ล้านบัญชี หรือ 1.84 ล้านคน โดยมี
ธุรกรรมซื้อขายหุ้นใน ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ 0.82 ล้านคน ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย
วันละ 46,394 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าซื้อขายหุ้นทั้งตลาด

ซึ่งแค่ช่วง 4 เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.)ของปี 2564 มีผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มเข้า 
ซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรกสูงถึง 151,653 คน คิดเป็นมากกว่า 1 เท่าตัวจากยอดรวม
ทั้งปีก่อนหน้า โดยผู้ลงทุนบุคคลใหม่มีบทบาทเกือบ 20% ของจ�านวนผู้ลงทุนบุคคล
ทั้งหมดที่ซื้อขายหุ้นในปีนี้

มีข้อสังเกตว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ลงทุนบุคคลใหม่ที่เริ่มต้นจากการจองซื้อ IPO (initial 
public offering) หุ้น OR เมื่อต้นปี 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ผู้ลงทนุบคุคลใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Y โดยมีสัดส่วน
ประมาณ 60% ของจ�านวนบุคคลใหม่ทั้งหมด และมูลค่าซื้อขายพบว่าส่วนใหญ่
มาจาก Gen Y และ Gen X โดยในปี 2564 เป็นครั้งแรกที่บุคคลใหม่จาก Gen 
Y มีบทบาทในมูลค่าซื้อขายสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง จากเดิมที่อยู่ระดับใกล้เคียงหรือ
น้อยกว่า Gen X

ด้านพฤติกรรมการเลือกลงทุน พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบ Fundamental 
Group ที่นิยมซื้อขายหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่หรือหุ้นที่ให้ปันผลสูงเป็นหลัก และหาก
พิจารณาในเชิงขนาดของผู้ลงทุน พบว่า 3 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนขนาดเล็กที่ซื้อขายโดย
เฉลี่ยไม่เกนิ 1 แสนบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ซึ่งสะท้อนผ่าน 
ประเภทหุ้นที่เลือกซื้อขาย และขนาดการซื้อขาย จะสอดคล้องตาม life cycle ใน
แต่ละ generation

ผู้ลงทุนบุคคลใหม่เกือบทั้งหมดเลือกใช้ Internet เป็นช่องทางส่งค�าส่ังซื้อขาย
หลัก เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวในการลงทุน และแม้แต่กลุ่มสูงอายุยังหันมาใช้
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

น่ันคือในของผู้ลงทุนบคุคลท่ีเข้ามาใหม่ และก�าลังมีบทบาทเพิม่มากข้ึนเรือ่ยๆ
ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าลังจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจด

ทะเบียนส�าหรับบริษัทต่างประเทศ ตามนโยบายที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงด้านตลาด
ทุนไทยกับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนไทยในการเป็นฐานการระดมทุน
ของภูมิภาค (Regional Exchange) ซึ่งปัจจุบันมีเกณฑ์รองรับการเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯของบริษัทต่างประเทศใน 2 รูปแบบ คือ 1. Primary Listing หรือ
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นแห่งแรก และ 2. Secondary Listing 
หรอืการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ภายหลังจากทีไ่ด้เข้าจดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Home Exchange) ที่ต้ังอยู่ในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อ
ประเทศที่ ก.ล.ต.ไทยยอมรับ (Recognized Market)

นั่นแปลว่า นอกจากจะมีนักลงทุนเพิ่มขึ้น ยังจะมีสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มเข้ามา

อีกด้วย การเตรียมพร้อมเรียนรู้และท�าความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง 
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โดย ภูวนารถ ณ สงขลา รายนามคณะกรรมการ

ปีบริหาร 2564-65
นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคม 
นายภูวนารถ  ณ สงขลา อุปนายกฯ
นางรัมภา ร่มโพธิ์ อุปนายกฯ
นางสาวสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ, 
  ประชาสัมพันธ์
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง เหรัญญิก 
นายธวัช อานันโทไทย กรรมการ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการ 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการ
นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการ
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการ
นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา กรรมการ
นางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ กรรมการ 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4 e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2564

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานผลประกอบการ 
ดีขึน้เมือ่เทยีบกับปีก่อน ทีภ่าวะเศรษฐกิจอ่อนตัวมาก ขณะที ่
ไตรมาส 2 ปี 2564 มีผลประกอบการชะลอลงเล็กน้อย 
จากการแพร่ระบาดรอบที่ 3

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจั้ดการ หวัหน้าสายงาน 
ผูอ้อกหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย 
ว่า บจ. จ�านวน 738 บริษัท คิดเป็น 97.4% จากทั้งหมด 758 
บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่ม
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) น�าส่ง
ผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 2 และงวด
สะสม 6 เดือนปี 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2564 พบว่ามี บจ. รายงานก�าไรสุทธิ 566 
บริษัท คิดเป็น 76.7% ของ บจ. ที่น�าส่งงบ
การเงินทั้งหมด

ในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน บจ. มีผล
ประกอบการตกต�า่จากปัญหาราคาน�า้มัน และ
การเริม่แพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้
ในงวดครึง่แรกของปี 2564 บจ. มีผลประกอบ
การดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมียอดขาย 
รวม 6,075,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.0% 
เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก�าไรจากการ 
ด�าเนินงานหลัก (Core profit) 804,953 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.6% และก�าไรสุทธิ 
528,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144.2% ตาม
ล�าดับ ทั้งน้ีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโต คือ 
ราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น 
ทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เหล็ก ยางพารา และน�้ามันปาล์ม 
และผู้ประกอบการสามารถปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีหากไม่รวมหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บจ. ยังคงมี
ยอดขายเพิ่มขึ้น 7.2% มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลักเพิ่ม
ขึ้น 32.2% และมีก�าไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 54.8%

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับในไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีการ
แพร่ระบาดของ COVID-19  เป็นรอบที่ 3 พบว่า บจ. มีผล 
ประกอบการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 จากที่
ทยอยฟื้นตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดย บจ. มียอดขาย 
3,119,488 ล้านบาท ก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 408,573 
ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 265,403 ล้านบาท

ส�าหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 

บจ. ไทยมีความระมัดระวังในการดูแลโครงสร้างของทุน 
ส่งผลอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) 
หรือ D/E ratio ลดลงมาอยู่ที่ 1.50 เท่า จากช่วงเดียวกัน
ในปีก่อนที่ 1.54 เท่า

“ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สถานการณ์ดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับปีก่อน จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศที่ทะ
ยอยฟื้นตัว ท�าให้ราคาน�้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับ
สูงขึ้นอย่างมาก จึงท�าให้ บจ. มีผลประกอบการดีขึ้น และ

เป็นที่น่าสังเกตว่ามีผลบวกเกิดขึ้นในบางหมวดธุรกิจ เช่น 
หมวดขนส่งในธรุกิจเดินเรอืทีฟ้ื่นตัวจากความต้องการใช้เรอื 
ขนส่งมากขึ้น และจากการแพร่ระบาดส่งผลให้หมวด
ธุรกิจการแพทย์ที่มีการให้บริการตรวจรับเชื้อและที่พักฟื้น 
มากขึ้น ทั้งน้ี หมวดธุรกิจบริการยังคงได้รับผลกระทบอยู่
ค่อนข้างมาก” นายแมนพงศ์ กล่าว

ด้าน บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีผล
ประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน อย่างมีนัยส�าคัญทุกรายการ เช่นกัน  
โดย บจ. มียอดขายรวม 85,299 ล้านบาท ก�าไรจากการ
ด�าเนินงานหลัก 5,622 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 3,851 
ล้านบาท 

ครึ่งแรกปี64 บริษัทจดทะเบียน
โชว์ก�าไรสุทธิ 528,342 ล้านบาท
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเก่ียวกับ
ระบบงานการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจกองทุน
รวมในปัจจุบนั โดยยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบธรุกิจที่
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ ตามแนวทาง 
Regulatory Guillotine

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดทบทวนหลักเกณฑ์
เก่ียวกับระบบงาน การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งจัดท�าขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่อาจมีแนวปฏิบัติ 
บางประเด็นที่ไม่เป็นปัจจุบัน ให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จ�าเป็นและสามารถรองรับรูปแบบการประกอบธุรกิจที่มีพัฒนาการ
ต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนด�าเนินการ และลดภาระของภาค
เอกชน โดย ก.ล.ต. ได้หารือกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อสังเกต
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในเบื้องต้นแล้ว

ก.ล.ต. จึงน�าเสนอหลักการและยกร่างประกาศ จ�านวน 3 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดที่ส�าคัญเก่ียวกับแนวปฏิบัติ
ของระบบงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการกองทุนรวม โดยปรับปรุงให้มีลักษณะของการใช้หลักเกณฑ์แบบ 
มุ่งเน้นหลักการ (principle-based) มากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งครอบคลุมใน
หลายด้าน เช่น

(1) ความพร้อมบุคลากร โดยยกเลิกการก�าหนดให้มีผู้จัดการกองทุนอย่างน้อย 2 คน และให้ผู้ประกอบธุรกิจจัด
ให้มผีูจั้ดการกองทนุในจ�านวนทีส่ามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการลงทนุของกอง
ทุนรวม

(2) การจัดการลงทนุ ทีเ่น้นการให้ความส�าคัญกับกระบวนการและกลไกในการตัดสินใจลงทนุทีมี่ประสิทธภิาพและ
ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(3) การบริหารและจัดการความเส่ียง ที่เน้นด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม และ

(4) การรบัและส่งมอบทรพัย์สิน โดยยกเลิกการก�าหนดระยะเวลาส่งมอบ กรณทีีมี่การเปล่ียนแปลงบรษัิทจัดการ
และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินการส่งมอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/
TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=738  ผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ 
ทาง e-mail kunpatu@sec.or.th หรือ chawannuch@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

อีกทั้งก่อนหน้า ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริมการขายหน่วย 
ลงทุน เน่ืองจากหลักเกณฑ์ปัจจุบันบางส่วนมีความซ�้าซ้อนกัน และไม่มีความยืดหยุ่น รวมทั้งยังไม่ได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปล่ียนพฤติกรรมการรับข่าวสาร และการลงทุนของผู้ลงทุน ขณะที่หลักเกณฑ์ด้านการโฆษณา 
ยังมีข้อก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณากองทุนรวมต้องส่ือสารค�าเตือนด้วยข้อความที่ก�าหนด ซึ่งบางช่องทาง 
ที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา อาจท�าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับค�าเตือนที่มีคุณภาพ 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณากองทุนรวมและการส่งเสริม 
การขายหน่วยลงทุน เพื่อให้การโฆษณากองทุนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแต่ละช่องทาง 
การส่ือสาร รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ่นในการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน โดยยังคงหลักการการให ้
ความคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. ได้หารือในหลักการกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะน�า
ข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นนี้ มาประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในล�าดับถัดไป 

ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์ระบบงาน
‘ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม’ครั้งใหญ่
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การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
 กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ครบก�าหนดการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปอีีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปกติส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกปี การยื่นแบบ ภงด 51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จะต้องยื่นภายใน สองเดือน นับจาก 
สิ้นเดือนมิถุนายน นั่นคือต้องครบก�าหนดการยื่นแบบภายใน 31 สิงหาคม แต่หากยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ก็จะได้
ยืดเวลาไปอีกแปดวัน 

แต่นับจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นต้นมา ทางกรมสรรพากรได้มีประกาศขยายระยะเวลาการย่ืนแบบและ
ช�าระเงินออกไปเป็นระยะ ๆ ล่าสุดก็ให้สามารถยื่นแบบ ภงด 51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2564 ได้
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ทั้งการยื่นปกติและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี กฏหมายให้สามารถท�าทั้งได้ สองแบบคือ ให้ใช้วิธีประมาณการทั้งปี
แล้วน�ามาเสียครึ่งหนึ่ง หรือ ใช้วิธียื่นตามงบการเงินครึ่งปี ที่มีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ซึ่งกรณีหลังส่วนใหญ่
จะเป็นกรณขีองงบการเงินทีอ่ยู่ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ทีจ่ะมผีูส้อบบญัชรีบัรองบการเงินครึง่ปี ดังน้ัน ส่วนใหญ่จึง
เป็นการใช้วิธีประมาณการรายได้ทั้งปีแล้วน�ามาหารสองเพื่อเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี

แต่วิธีการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อหาก�าไรสุทธิทั้งปี น�ามาหารสองเพื่อน�าไปเสียภาษีเงินได้ครึ่งป ี
นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะท�าได้ง่าย ๆ การประมาณการย่อมมีการผิดพลาดได้ และหากการผิดพลาดนั้น ท�าให้การเสีย
ภาษคีรึง่ปีน้อยกว่าทีเ่กิดข้ึนจรงิ ก็จะต้องมีการเสียค่าปรบั 20% ได้ แต่การจะโดนปรบัน้ันจะเกิดต่อเม่ือผลต่าง 
ที่ประมาณการไว้ กับ ยอดจริงที่เกิดขึ้น 
น้ัน ต้องต่างกันถึง 25% ขึ้นไป น่ัน
หมายความว่า หากคุณประมาณการว่า 
ก�าไรทั้งปีจะได้ 100 บาท คุณจึงน�า 50 
บาทมาเสียภาษีครึง่ปี หากส้ินปี ก�าไรจรงิ
ได้ตามน้ันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าส้ินปี ก�าไร
จรงิสูงเกินกว่าทีป่ระมาณการไว้ และเกิน
ไปมากกว่า 25% คุณก็จะถูกปรับ 20% 
ของส่วนต่างที่คุณยื่นครึ่งปีต�่าไป

 ดังนั้นกรมสรรพากรจึงได้มีแนวทาง 
จะเรียกว่าแนวทางอ�านวยความสะดวก
ก็ได้ เพือ่ไม่ให้ผูเ้สียภาษีทีใ่ช้วิธปีระมาณ
การต ้องเกิดการถูกปรับเพราะการ
ประมาณการคลาดเคล่ือน แนวทางดัง
กล่าวได้แก่ การที่ยอมให้ผู้เสียภาษี 
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ด้วย
วิธีการให้เสียไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน หากการ
เสียภาษีครึ่งปี ยึดตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว ต่อให้สิ้นปี ก�าไรจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างกว่าปีที่แล้ว และผลต่างเกินกว่า 
25% ก็ไม่มีผลต่อการเสียภาษีครึ่งปีแต่อย่างใด เพราะถือว่าการเสียภาษีครึ่งปีที่อย่างน้อยที่สุดเสียไม่น้อยกว่า 
ครึง่หน่ึงของภาษีเงินได้นิติบคุคลปีก่อนน้ันเป็นการกระท�าทีส่มควรแล้ว คุณได้ท�าตามทีก่รมสรรพากรอนุญาตแล้ว

ทั้งหลายทั้งปวงที่เล่าให้ฟังน้ี มีข้อกฎหมายก�ากับเป็นหลักเกณฑ์ทั้งส้ิน แต่เน่ืองจาก วันน้ีเรามาคุยกันแบบ 
สบาย ๆ  เพือ่ความเข้าใจทีง่่ายขึน้ ไม่เน้นข้อกฎหมาย จึงไม่ระบขุ้อกฎหมายค่ะ จะเหน็ได้ว่า หากเราเข้าใจกฎหมาย 
และกติกาแต่ละเรือ่ง จะท�าให้เราสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ไม่ถูกปรบั และสามารถบรหิารจัดการภาษีได้แบบ
สบาย ๆ  ง่าย ๆ  ไม่ยุ่งยากจริง ๆ  หากมีข้อสงสัย เข้าเวบไซต์กรมสรรพากร สามารถไขข้อข้องใจได้ทุกเรื่องค่ะ 

       
 31 สิงหาคม 2564
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลด 
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลา
การลดอตัราภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)) โดยให้คงจัดเก็บภาษีมลูค่า
เพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ส�าหรับการขายสินค้า การให้บริการ 
หรือการน�าเข้าทุกกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564– 
30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรับทราบมาตรการภาษีบรรเทา
ผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID–19 ที่กระทรวงการคลังจะด�าเนินการไปควบคู่กัน 
เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการและ
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

นอกจากมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  
7% ทีเ่สนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา
ในครั้งน้ี กระทรวงการคลัง โดย
กรมสรรพากรได้ด�าเนินมาตรการ
ภา ษีบรร เทาผลกระทบของ
ประชาชนจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ไป
พร้อมกัน ดังนี้

ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดง
รายการ การน�าส่ง และการช�าระ
ภาษีอากรผ่านระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต เพือ่ให้เงินหรอืสภาพ
คล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้
ประกอบการให้ยาวนานขึ้น และ
เป็นการด�าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้งานบริการของ
ภาครัฐให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน 
ของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ส�านักงาน  
โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้ในการให้บริการ 
สาธารณะ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้แนวคิด  
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหน่ึงด้วย  
ทั้งน้ีการขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการฯ จะช่วย 
เพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการใน 
ระบบเศรษฐกิจประมาณ 181,221 ล้านบาท ได้แก่

(1) ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการฯ และช�าระภาษี 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52 และภ.ง.ด.55) งบ
การเงิน และ Disclosure Form จากภายในวันที่ 3 สิงหาคม 
2564 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 
กันยายน 2564

(2) ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการฯ และช�าระ
ภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
2564 (ภ.ง.ด.51) จากภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  
22 กันยายน 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 กันยายน  
2564

(3) ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการฯ และช�าระภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ส�าหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด.
94) จากภายในวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2564

(4) ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการฯ และช�าระภาษี 
ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 
และภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จากภายในวันที่ 7 หรือ 15 ของ
เดือนกันยายน–ธันวาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 

กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564 
30 พฤศจิกายน 2564 และ 30 
ธันวาคม 2564

งดหรือลดเบี้ยปรับส�าหรับ
กรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบ
การไม ่สามารถย่ืนแบบแสดง 
รายการฯ ภาษีมลูค่าเพิม่และภาษี 
ธุรกิจเฉพาะภายในก�าหนดเวลา 
หรือย่ืนแบบแสดงรายการฯ ผิด
พลาด ส�าหรบัแบบทีต้่องย่ืนภายใน 
เดือนกันยายน–ธันวาคม 2564 
ตามล�าดับ โดยหากย่ืนแบบฯ 
ภายใน 3 เดือน นับแต่พ้นก�าหนด
เวลาการยื่นแบบฯ ที่ได้ขยายออก
ไปข้างต้นจะได้รับการงดหรือลด

เบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อช�าระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน 
และลดเบี้ยปรับในอัตราต�่าสุดร้อยละ 2 เมื่อช�าระภาษีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของภาษีที่ต้องช�าระ

นอกจากน้ี กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญากรณี
ดังกล่าวให้เหลืออัตราต�่าสุด โดยหากมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 
บาท ลดเหลือ 1 บาท หากมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ลด
เหลือ 2 บาท 

ทั้งน้ี เน่ืองจากค่าปรับทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับ
แทนการฟ้องร้องด�าเนินคดี จึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้ สามารถ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence 
Center) 1161 

คลังขยายเวลาเก็บ VAT 7% ต่ออีก 2 ปี
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ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “Thailand Focus 
2021 : Thriving in the Next Normal” เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 
ที่ผ่านมา โชว์ความพร้อมของตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่าง
ชาติ 192 ราย จาก 105 สถาบันทั่วโลก สะท้อนว่าตลาดทุนไทย
ยังเป็นเป้าหมายการลงทุนในสายตาผู้ลงทุนต่างประเทศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพเิศษ “สร้างความพร้อมประเทศไทย สู่
โอกาสทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19” ในงาน Thailand Focus 
2021: Thriving in the Next Normal ว่า สภาพการณ์ทั่วไป
ของเศรษฐกิจก็ยังคงไม่แข็งแกร่งนัก โดยที่อัตราการเติบโตเทียบ
ระหว่าง 2 ไตรมาส นับต้ังแต่ต้นปีน้ีมาอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า 1% 
และการระบาดระลอกที่ 2 และ 3 ส่งผลให้การฟื้นตัวอาจจะใช้ 
เวลานานกว่าที่คาดไว้ โดยปี 2565 รัฐบาลจะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ  
รวมทั้งการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
เฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถหนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 4-5%

นายอาคม กล่าวว่า ในส่วนของตลาดทุน จะ 
เร่งด�าเนินการ 7 เรื่อง คือ 1. เป็นแหล่งทุน
ส�าหรับ SMEs และสตาร์ตอัพ ที่น�าเสนอ
นวัตกรรมและรปูแบบธรุกิจแบบใหม่ๆ 2. แหล่ง
ระดมทุนส�าหรับทั้งภาครัฐและเอกชน ส�าหรับ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพ
และดิจิตอล 3. เป็นทีส่่งเสรมิบรษัิทชัน้น�าระดับ
ประเทศต่างๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก

4. แหล่งรวมบริษัทซึ่งให้ความส�าคัญกับ
ความโปร่งใสและจรยิธรรม เพือ่บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. ตลาดซื้อขายทางการ
เงินโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 6. เป็นแหล่งลงทุนของเหล่า 
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศหลากหลายประเภทและความ 

Thailand Focus 2021
ชูศักยภาพตลาดทุนไทย
ก้าวสู่‘Next Normal’

ต้องการ และ 7. เป็นสถานทีท่ีม่กีฎเกณฑ์ควบคุม และมคีวามโปร่งใส  
รวมทั้งมีความคุ้มครองให้กับนักลงทุนกลุ่มน้อย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า งาน Thailand Focus ในปีนี้จัดต่อเนื่อง
เป็นครั้ง ที่15 ภายใต้แนวคิด “Thriving in the Next Normal” 
โดยน�าเสนอศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และความพร้อมของตลาด
ทุนและเศรษฐกิจไทยภายใต้วิถีธุรกิจยุคใหม่ แม้ขณะน้ีทั่วโลก 
ยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ตลาดทุนไทยยัง
เดินหน้าก้าวผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอน

นายภากร กล่าวว่า เกือบสองปีที่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสตลาดทุนไทยได้
พสูิจน์ความคงทนด้วยการฟ้ืนตัวอย่างรวดเรว็จากการระบาดหลาย 
ระลอก ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ยังคงประสบความส�าเรจ็ 
โดย SET เป็นหนึ่งในแหล่ง IPO ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในป ี
2020 มูลค่าของ IPO ของเราทะลุ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และได้รับการจัดอันดับใน 10 อันดับแรกของโลก, 5 อันดับแรก

ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนใน
ช่วงครึ่งแรกของปีน้ี มีการน�าเสนอขายหุ้นต่อ
สาธารณะเป็นครัง้แรกอย่างคึกคัก โดยมูลค่าหุน้
ที่น�าออกมาเสนอขายพุ่งขึ้นจนถึงระดับ 3,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปแล้ว

“ในขณะเดียวกันยังเป็นตลาดที่ มีสภาพ
คล่องสูงสุดเม่ือเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ใน
อาเซียนด้วยกัน ด้วยมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
มากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากป ี
ที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น
ผลจากฐานของผู ้ลงทุนที่มีความหลากหลาย 
และมีการจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นของบริษัท

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”
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ย่ิงไปกว่าน้ันมบีรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทยจ�านวนไม่น้อยได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นหน่ึงในดัชนีความย่ังยืน  
หรือ DJSI จ�านวนสูงสุดในอาเซียน และยังสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (UN SDGs) ด้วย นอกจาก
น้ี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิตอล และการเชื่อมโยงในประเทศเข้ากับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อต่อยอดความส�าเร็จของปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ SET ได้มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นไปสู่ “next normal” 
หรอืยุคหลังการระบาดของโควิด-19 โดยการรบัเอาเทคโนโลยีดิจิทลั
ใหม่ ๆ  เข้ามาใช้ รวมทัง้เปิดให้ผูล้งทนุสามารถเชือ่มโยงได้กับตลาด
ทุนระดับโลกต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันในด้านต่อไปนี้

ส�าหรับแพลตฟอร์มข้อมูลการพัฒนาแบบย่ังยืน (ESG data 
platform) SET ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลออนไลน์ 
ซึ่งมีการจัดสร้างรูปแบบข้อมูลทั้งหลายอยู่เพื่อแสดงและเปรียบ
เทียบข้อมูลด้านความย่ังยืนส�าหรับนักลงทุนและผู้ใช้อื่น ๆ อัน
เป็นเพิ่มมูลค่าให้แก่การเปิดเผยข้อของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ด้านแพลตฟอร์ม Golbal Product หรอื พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ดิจิทัลส�าหรับตลาดทุนไทย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงตลาดทุนโลก 
SET ได้พัฒนาการออกผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อ
เชือ่มโยงโอกาสการลงทนุในตลาดนอกประเทศโดยผ่านกองทนุรวม
ดัชนี (Index Fund) และ ตราสารแสดงสิทธกิารฝากหลักทรพัย์ต่าง
ประเทศ (Depositary Receipt หรอื DR) แพลตฟอร์มน้ีจะท�าให้ทัง้
ตัวกลางและลูกค้าสามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์และลงทนุในสินทรพัย์
ต่างประเทศโดยผ่านตลาดภายในประเทศ

“การจัดงาน Thailand Focus ปีนี้ มีผู้ลงทุนสถาบัน 192 ราย 
จาก 105 สถาบันทั่วโลกเข้าร่วม ทั้งการรับฟังข้อมูลที่ภาครัฐภาค
เอกชนทีม่าน�าเสนอกลยุทธ์การรบัมอืและการปรบัตัวของธรุกิจไทย 
และพร้อมรองรบัการแข่งขนัทางธรุกิจในอนาคต และการประชมุซกั
ถามข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงของ บจ. 102 บริษัท โดยม ี
ผู้ลงทุนจากกลุ่มประเทศหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศใหม่ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
สะท้อนถึงการทีไ่ทยอยู่ในความสนใจของผูล้งทนุสถาบนั ซึง่การจัด
งานแบบ virtual conference นี้เปิดโอกาสให้เข้าถึง ผู้ลงทุนกลุ่ม
ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบันจากทั่วโลก” นายภากรกล่าว

ขณะที่ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒ ิผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้กล่าวปาฐกถา ในงาน Thailand Focus 
2021 ภายใต้หัวข้อ From Resiliency to Recovery and Beyond: 
Central Bank Policies for an Uncertain World ว่า เศรษฐกิจไทย

ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มทีจ่ะใช้เวลานาน (slow) และ 
ไม่เท่ากัน (uneven) ทีไ่ทยฟ้ืนตัวช้า เพราะพึง่พาภาคการท่องเทีย่ว 
ที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าที่สุด และคาดว่ายังต้อง 
ใช้เวลาอีกระยะหน่ึงกว่าการกระจายวัคซีนของไทยจะท�าได้
ครอบคลุมประชากรส่วนมาก ส่วนการฟื้นตัวที่จะไม่เท่ากัน เห็นได ้
จากกิจกรรมในภาคการส่งออกสินค้าที่ฟื้นกลับมาเหนือระดับก่อน
การระบาดของโควิด-19 แล้ว ขณะที่ภาคบริการยังถูกกระทบ
รนุแรงต่อเน่ือง แต่ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะได้รบัผลกระทบหนัก แต่ 
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยมีความม่ันคงมาตลอดท�าให้
ความเส่ียงทีจ่ะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรนุแรงมีจ�ากัด (limited 
downside risks)

นายเศรษฐพฒุ ิกล่าวว่า บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
วิกฤติครั้งนี้ ธปท. พร้อมที่จะด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เศรษฐกิจ
ไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยตั้งแต่การระบาดของ Covid-19 
เริม่ต้นขึน้ อตัราดอกเบีย้นโยบายถูกปรบัลดลงมาอยู่ในระดับต�า่สุด
เป็นประวัติการณ์ เพือ่เอือ้ให้ภาวะการเงินช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจ และมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ที่ผ่านมา แม้สินเชื่อ
ยังขยายตัวได้ในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ แต่สภาพคล่องในระบบที่
สูงยังกระจายตัวได้ไม่ดีพอ ท�าให้มีมาตรการด้านสินเชื่อที่ผูกโยง
กับการค�้าประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยลดความเส่ียงและเพิ่มการเข้า
ถึงสินเชื่อให้ธุรกิจและรายย่อย 

นายเศรษฐพุฒิ กล่าวว่า ทางด้านดิจิทัล (Digital) ธปท. ได้
วางรากฐานส�าคัญส�าหรับระบบช�าระเงิน เช่น การท�า QR-Code 
มาตรฐานในการช�าระเงิน และระบบพร้อมเพย์ นอกจากนี้ ธปท. 
ยังให้ความส�าคัญกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
ด้วย เช่น การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง ซึ่งทั้งหมด
นี้ จะท�าให้ระบบการเงินของไทยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีต้นทุนที่
ต�า่ลง และเข้าถึงง่ายขึน้ สามารถสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยได้อย่างยั่งยืน 
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นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงาน
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เปิด
เผยว่า การระบาดโควิด-19 ในประเทศ และการใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ส่อแววยืดเย้ือ หลังจ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ยังพุ่งขึ้น
ไม่หยุด ล่าสุดท�าสถิติสูงสุดใหม่ 
ที ่1.8 หม่ืนคนต่อวัน สร้างความ 
กังวลมากขึ้นต ่อผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 
ส�าหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ส่งผล
ต่อความเคล่ือนไหวของดัชนี
หุ้นไทยนั้น โดยในกรณีฐานบล. 
ทิสโก้ ประเมินว่าจ�านวนผู้ติด
เชื้อใหม่จะขึ้นแตะระดับสูงสุด
ที่  1.5-1.8 หม่ืนคนในช่วง 
ปลายเดือนก.ค.-ต้นเดือนส.ค. 
น้ี ก่อนที่จะทรงตัวในช่วงกลาง
เดือนส.ค. และเริ่มมีสัญญาณ
การปรับตัวลดลงในช่วงปลาย
เดือนส.ค. ส่งผลให้มาตรการ
ล็อกดาวน์น่าจะเริ่มผ่อนคลาย
ได้บางส่วนในเดือนก.ย.เป็นต้นไป หากเป็นเช่นน้ีเศรษฐกิจ
ไทยในปีนี้น่าจะไม่เติบโต หรือ +0% และคาดว่าดัชนีหุ้นไทย
จะท�าจุดต�่าสุดที่บริเวณ 1,500-1,510 จุด

แต่ในกรณีแย่ที่สุด หากจ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ทะลุหลัก 
20,000 คนต่อวัน และมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่ยืด
เย้ือกินเวลานานจนถึงเดือนก.ย. มีความเส่ียงสูงที่เศรษฐกิจ 
ไทยจะกลับสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
วิกฤตต้มย�ากุ้งปี 2540 ที่เศรษฐกิจไทยถดถอย 2 ปีซ้อน  
ขณะที่ดัชนีหุ ้นไทยจะมีโอกาสสูงที่จะปรับตัวหลุดระดับ 
1,500 จุด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องติดตามการเร่งออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งน่าจะช่วยลดทอนผล 
กระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงได้

ส�าหรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยใสไตรมาส 
2/2564 จากการรวบรวมประมาณการก�าไรของตลาดโดย
รวม จ�านวน 164 บริษัท หรือคิดเป็น 82% ของมูลค่าตลาด
รวม, ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. คาดว่าบริษัทจดทะเบียนไทย
จะมีก�าไรสุทธิรวม 2.02 แสนล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด 

88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อ่อนตัว -8% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการเติบโตก้าวกระโดด
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน น�าโดยกลุ่มอุตสาหกรรม 
หลัก ๆ เช่น พลังงาน ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี และ

กลุ่มค้าปลีก จากฐานก�าไรที ่
ต�่าปีที่แล้วจากการใช้มาตรการ
ล็อกดาวน ์ เ ต็มรูปแบบเพื่อ
ควบคุมการระบาดรอบแรก 
และราคาน�้ามันที่ปรับตัวขึ้น
ต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่
คาดมีก�าไรเติบโตดี คือ อาหาร
และ เกษตร ซึ่งได้ประโยชน์
จากการส่งออกที่ขยายตัวดี
จากการเปิดเศรษฐกิจในต่าง
ประเทศ และราคายางปรับตัว
สูงขึ้น รวมทั้ง กลุ่มการแพทย์ 
ที่ได้ประโยชน์จากการระบาด 
ทั้งการตรวจหาเชื้อและจ�านวน
คนไข้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว และกลุ่มที่ได้ผลกระทบ
จากการใช้มาตรการควบคุมการระบาดรอบ 3 เช่น ธุรกิจ 
สื่อ ขนส่ง และ ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ยังมีผลการด�าเนินงาน
ที่ไม่ดีอยู่

ภายหลังการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 บล. 
ทิสโก้ คาดว่าจะเห็นการปรับลดประมาณการก�าไรของบริษัท 
จดทะเบียนรอบใหม่ เพราะนอกจากจะสะท้อนถึงแนวโน้ม 
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลังจากการประกาศ 
ล็อกดาวน์แล้ว ยังเป็นผลจากคาดการณ์ก�าไรของตลาดใน 
ช่วงครึ่งปีแรกที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 46% ของประมาณ
การก�าไรทั้งปี 2564 หรือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประมาณการ
ทั้งปีน้ี ซึ่งอาจจะดูสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

นายอภิชาติ กล่าวว่า ส�าหรบัปัจจัยการเมอืงในช่วง 2 เดือน 
ข้างหน้าน้ี แม้จะเข้มข้นไม่แพ้สถานการณ์ระบาดที่รุนแรง
เลย และขณะน้ีมีประชาชนจ�านวนมากที่ไม่พอใจการบริหาร
งานของรัฐบาลเก่ียวกับการควบคุมการระบาดและการ
บริหารจัดการวัคซีน แต่ บล.ทิสโก้ มองว่ายังไม่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทิสโก้เตือนเศรษฐกิจเสี่ยงถดถอย
ชี้มาตรการรัฐบาลยิ่งยืดเยื้อ ยิ่งแย่
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นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังยืนยันว่า คาดการณ์เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ทั้งปี 2564 จ�านวน 1 ล้านคน น่าจะสามารถท�าได้ แต่จ�านวน 1.2 ล้านคน 
ที่เป็นเป้าหมายการท�างานนั้น คาดว่าไม่น่าจะไปถึงเป้าแล้ว เนื่องจากเมื่อ 
วันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 
(ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวข้ามเกาะ ในสูตร 
7+7 เชื่อมโยงการเที่ยวระหว่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ สมุยพลัสโมเดล เกาะ
พีพี เกาะไหง และไร่เล จังหวัดกระบี่ เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และ
เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้ ท�าให้แมส้ภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (สศช.) จะคาดว่าทั้งปี 2564  
ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ประมาณ 1.5 แสนคน จากประมาณ
การเดิม 5 แสนคน แต่ในส่วนของททท. ที่เป็นหน่วยงานด้านการตลาด 
ซึ่งเห็นปัจจัยสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น คือ คณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้เห็นชอบให้เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนสปุ๊กนิก วี เข้ามาเที่ยวไทยได้แล้ว จึง
เชื่อว่าจะมีลูกค้าในตลาดใหม่เข้ามาเพิ่ม โดยเฉพาะประเทศรัสเซีย และยังมีกลุ่มประเทศเป้าหมายอีกกว่า 69 ประเทศ  
ที่ฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าว ซึ่งเป็นเป้าหมายในการท�าตลาดของททท. ต่อไป โดยคาดว่าหากในช่วงที่เหลือของปีน้ี มีชาว
รัสเซียเข้ามาเที่ยวไทยเพียง 50% ของปี 2562 ที่เข้ามากว่า 1.4 ล้านคน จะมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามา 5-7 แสน
คน และหากบวกกับตลาดชาติอื่นๆ อีก คาดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยที่ 1 ล้านคน

“เอาเป็นว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ที่ 1 ล้านคน น่าจะได้เห็น แต่ 1.2 ล้านคน อาจยังไม่น่าจะได้ โดยคาด
ว่าตลาดรัสเซียน่าจะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นอย่างเร็ว ซึ่งปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี ชาวรัสเซีย 
จะออกเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว จึงคาดว่าหากสามารถเดินทางได้ ก็จะมีชาวรัสเซียเข้ามาเที่ยวอย่างแน่นอน แต่อาจ
พัฒนาจากเดิมแบบไม่ได้ลงเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่านั้น เนื่องจากสนามบินสุราษฎร์ธานีก็พร้อมที่จะรับเที่ยวบินแบบ
เช่าเหมาล�า ซึ่งตรงนี้อาจต้องท�าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวก�าหนดเฉพาะ (ซีลรูท) เพื่อให้ต่างชาติที่ต้องมาเที่ยวในโครงการ 
สมุย พลัส โมเดล สามารถเดินทางจากสนามบินสุราษฎร์ฯ ต่อไปยังเกาะสมุยได้ทันที” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นายยุทธศักด์ิ กล่าวว่า ส�าหรบัเป้าหมายการเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วต่างชาติภายใน 120 วัน เป็นการเริม่ทยอยเปิด 
ในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน โดยในเดือนกรกฎาคม เริ่มเปิดที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาในเดือน
สิงหาคม เริ่มเปิดจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ซึ่งถือว่าท�าได้ตามที่ประกาศไว้ แต่ในอีก 6 จังหวัดน�าร่องที่เหลือ ได้แก่ 
กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม่ ประจวบคีรขีนัธ์ เพชรบรุ ีชลบรุ ีและบรุรีมัย์ อาจต้องพจิารณาในแต่ละจังหวัดว่ามีความพร้อม
มากน้อยเท่าใด ซึ่งขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต�่ากว่า 70% ของประชากรรวมในพื้นที่เป็นส�าคัญ โดยททท.ยังเดินหน้า
ต่อตามนโยบายที่มีอยู่เหมือนเดิม คือ หากมีพื้นที่ใดพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็จะทยอยเปิดก่อน แต่เบื้องต้น
ภายในเดือนกันยายนนี้ น่าจะยังไม่เห็นเพิ่มเติม โดยหากสถานการณ์ในประเทศสามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ททท.
จะขอให้ด�าเนินการตามมติของศบค. ต้ังแต่เดือนมีนาคม ทีผ่่านมา ซึง่อนุญาตให้นักท่องเทีย่วต่างชาติทีฉี่ดวัคซนีครบโดส
แล้ว สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้ แบบลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน จากเดิม 14 วัน ซึ่งส่วนนี้จะทยอยด�าเนิน
การต่อไป แต่ขอพิจารณาผลจากที่ด�าเนินการมาตั้งแต่ต้นก่อน

นายยุทธศักด์ิ กล่าวด้วยว่า นอกจากน้ี จะทยอยเปิดพืน้ทีเ่กาะรบันักท่องเทีย่วต่างชาติเพิม่เติม ซึง่ในทีป่ระชมุศบศ. ได้
ให้พิจารณาเกาะในภาคตะวันออกร่วมด้วย อาทิ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะล้าน โดยททท.จะศึกษาและถอดรหัสกรณีของ 
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และรูปแบบการเที่ยวข้ามเกาะ ส่วนพื้นที่บก จะพิจารณาในพื้นที่เขาหลัก เนื่องจากมี 4 ต�าบล แต่ม ี
จุดตรวจคัดกรอง 6 จุด ซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นใจในการตรวจคัดกรองคนเดินทางเข้าออกและสร้างความมั่นใจให้
กับคนในพื้นที่ได้ รวมถึงหากสอดคล้องกับแผนกระจายวัคซีนฉีดที่สามารถฉีดให้กับคนในพื้นที่ 70% ได้ ให้สร้างความ
มั่นใจให้คนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นได้ ก็จะสามารถเปิดได้ 

ผู้ว่าฯททท.มั่นใจท�าได้ตามเป้าหมาย
ต่างชาติเท่ียวเมืองไทยปีน้ี 1 ล้านคน
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กนง.-สภาพัฒน์ ชี้โควิดกระทบแรง
พร้อมใจปรับลดจีดีพีปีนี้เหลือ 0.7%
นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส ผูช่้วยผู้

ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ระดับ 0.5% ในการประชุมเม่ือวันที่ 
4 สิงหาคม ด้วยคะแนน 4 : 2 เสียง 
โดยกรรมการ 2 เสียงข้างน้อยเสนอ
ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพื่อ
ช่วยพยุงเศรษฐกิจและรองรับแนว
โน้มเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้า

ทั้งนี้ กนง.มองว่าเศรษฐกิจไทยปี 64 ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิดมากกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งโจทย์ส�าคัญ
คือ ต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาด และกระจายวัคซีนอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชน และ
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาโดยเร็ว อย่างไรก็ดี กนง.
พร้อมใช้เครื่องมือนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติม
เมื่อจ�าเป็น

และ กนง. ยังได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 64 ลดลงเหลือเติบโต 0.7% 
จากเดิมคาดไว้ที่ 1.8% และในปี 65 จะเติบโตเพิ่มเป็นราว 
3.7% จากเดิมคาดไว้ที่ 3.9% เน่ืองจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ยืดเย้ือและรุนแรงกว่าที่ประเมิน
ไว้ ทั้งยังมองว่าสถานการณ์โควิดรอบ
ใหม่จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้ง
ในปีนี้และต่อเนื่องถึงในปีหน้า จึงควร
จะต้องเตรียมรับมือความเส่ียงที่จะ
เกิดขึ้น 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ (สภาพัฒน์) แถลงการขยายตัว
เศรษฐกิจไทย GDP ในไตรมาส 2/64 
ขยายตัว 7.5% เม่ือเทียบกับไตรมาส 
2/63 และขยายตัว 0.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/64 ปัจจัย
ส�าคัญทีส่นับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2/64 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน มาจากการบริโภคภาค
เอกชน ที่ขยายตัว 4.6% และการลงทุนรวมขยายตัว 8.1% 
โดยการลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัว 9.2% และการลงทุน
ภาครัฐขยายตัว 5.6% 

ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 
36.2% ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งปีแรก
ขยายตัวราว 2% จากฐานปีก่อนที่ต�่าผิด
ปกติ และมีการขยายตัวในบางสาขาส�าคัญ 
ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
และภาคส่งออกเป็นหลัก ส่วนภาคการท่อง
เที่ยวยังไม่ฟื ้นตัว และ สภาพัฒน์ได้คาด
การณ์ขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะ
ขยายตัว 0.7-1.2 % จากประมาณการ
เดิม 1.5-2.5% โดยผลจากการระบาดโควิด

ระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ท�าให้การขยายตัว
เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณขยายตัวลดลง จนถึงการประกาศ
ใช้มาตรการควบคุมสูงสุดเข้มงวด(แดงเข้ม) 29 จังหวัด  
โดย สภาพัฒน์ ใช้สมติฐานการประมาณยอดติดเชื้อจาก
กระทรวงสาธารณสุขว่า ยอดติดเชือ้จะสูงสุดช่วงปลายเดือน
สิงหาคมนี้ และเริ่มลดลงช้าๆ ในเดือนกันยายน ท�าปลายปี
เชือ่ว่าจะสามารถผ่อนคลายเปิดพืน้ทีเ่ศรษฐกิจได้ ในไตรมาส
ที่ 4 และปัจจัยจะมีการกระจายวัคซีนได้ 85 ล้านโดส ใน
ปลายปี 2564 ด้วย ท่ามกลางการขยายตัว เศรษฐกิจโลกที่
ประมาณการว่าในปีนี้จะขยายตัวที่ 6 % 

ส�าหรับปัจจัยเส่ียงในช่วงที่เหลือของปี 2564 ด้วยว่า 
ประกอบด้วยปัจจัยเรื่องการกลายพันธุ์เชื้อ โควิด-19 ที่จะ
ท�าให้การควบคุมการระบาด โควิด-19 ท�าได้ยาก เรือ่งของหน้ี 

ภาคครัวเรือนที่สูง เรื่องของปัญหาการจ้าง
งาน การตกงานจากภาคท่องเที่ยวที่ได้รับผล 
กระทบหนักจากการระบาด เรื่องของความไม่
แน่นอนภาคการส่งออก ต้องระวังผลกระทบ 
การระบาดต่อการผลิต ในโรงงาผลิตเพื่อ
การส่งออก ซึ่งเป็นภาคที่ยังช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยอยู่

ส่วนเรื่องที่ต้องท�าในการบริหารเศรษฐกิจ 
7 เรื่องขณะนี้ คือ ต้องควบคุมการระบาดให้
อยู่ในวงจ�ากัดเร็วที่สุด การเยียวยาผู้ได้รับผล 

กระทบ การสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือการระบาด
คล่ีคลายลง การขับเคล่ือนการส่งออกให้เติบโตต่อเน่ือง การ
ขับเคลื่อนการลงทุน และการใช้จ่าย จากเม็ดเงินการลงทุน
ภาครัฐ การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และ การดูแล
เสถียรภาพการเมืองและเศรษฐกิจ 
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การแถลงข่าว : โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564”
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดงานแถลงข่าว โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564” Live 

Stream ผ่านช่องทาง Facebook @TIA.Society และ Microsoft Teams โดยม ีคุณย่ิงยง นิลเสนา – นายกสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
มาด�าเนินการแถลงผลคะแนน และสรุปเรื่องเล่าจากภาคสนามงาน AGM 2564 

หลังจากนั้น นายกสมาคมฯ ได้พบปะ พี่น้องอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทน สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมตามโครงการฯ เมื่อ
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ที่ผ่านมา 

สัมมนา ประจ�าปี 2564 : “ล้มละลาย
ฟื้นฟู-ดูอาการ รอดไหม ?”
กับกรณีศึกษา หยิบจากเรื่องจริง อิงข้อกฎหมาย
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ , สมาชกิสมาคมส่งเสรมิผู้

ลงทุนไทย และนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา ประจ�าปี 2564 
ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ 
Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ONE 
Law Office-ONE Law Academy มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “ล้ม
ละลาย ฟ้ืนฟ-ูดูอาการ รอดไหม ?” กับกรณีศกึษา หยิบจากเรือ่ง
จริง อิงข้อกฎหมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 
15.00-17.00 น. ที่ผ่านมา 
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โครงการพัฒนายกระดับ : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือ
หุ้น ประจ�าปี 2564

ตอน“Happy Money พีเ่ล้ียงการเงิน”(Module 3) 
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ที่

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมระดับ Module 3 (M3) : Workshop – online ผ่าน

ช่องทาง Microsoft Teams หลังจากผ่านระดับ M1 และ M2 แบบยก
ชั้น ทั้ง 100 คนมาแล้ว

ชีวิตวิถีใหม่ – New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัว เมื่อศุกร์ที่ 20 และ 
อาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา 

หมายเหตุ : เป็นโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ จาก 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Sectorial Study ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2564 :
“NPL–NPA ขยับ จับมาเป็นโมเมนตั้ม
ทางเศรษฐกิจ ได้อย่างไร ?” 

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย และนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม Sectorial Study ครั้งที่ 
1/2 ประจ�าปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ 
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต  
อนันตมงคล–CEO บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “NPL–NPA ขยับ จับมาเป็น
โมเมนตั้มทางเศรษฐกิจ ได้อย่างไร?” เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 
2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2564e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2564

ถึงแม้ประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวข้ึนจากวิกฤตโควิด และยังประสบปัญหาอีกหลายอย่างซึ่งคงต้อง
แก้ไขกันต่อไป แต่ประเทศต่างๆ หลายประเทศเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว ในขณะที่ธนาคารกลางต่างๆ ยังใช ้
มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายมาก ท�าให้สภาพคล่องยังล้นโลก ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับต�่าไป 
อีกหลายปี ปัจจัยเหล่าน้ีท�าให้การลงทุนในหุ้นดูน่าสนใจเพราะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ามาก และเศรษฐกิจมี
แนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น

อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทั่วโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกลับ
ขึ้นมา หลายประเทศราคาหุ้นกลับขึ้นมาอยู่ในระดับ new high หรือใกล้เคียง ส�าหรับประเทศไทยวิกฤต 
ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ร้านอาหาร 
ฯลฯ ธุรกิจเหล่านี้จ้างแรงงานจ�านวนมาก ท�าให้ส่งผลกระทบกับประชาชนในกลุ่มรากหญ้าอย่างหนัก ซึ่งคง 
ต้องใช้เวลาอีกเป็นปีหรือหลายปี กว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับเดิม เศรษฐกิจไทยที่ยังไม ่
ฟื้นตัว ท�าให้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน สถานการณ์เริ่ม
คลี่คลายขึ้นบ้าง และเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ Lock down ท�าให้หุ้นไทยปรับตัวกลับขึ้นมา ซึ่งคงต้อง
ติดตามสถานการณ์กันต่อไป

ส่ิงที่น่าสังเกตคือ วิกฤตรอบน้ีบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ถูกกระทบมากนัก และยังมีฐานะ
ทางการเงินที่ม่ันคง ท�าให้มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนต่อเน่ืองไปได้ในอนาคต ตลอดจนมีโอกาสที่อาจ 
ไป take over กิจการอื่นที่ถูกกระทบ อย่างไรก็ตาม หุ้นในกลุ่มที่จัดได้ว่ามีโอกาส ราคาปรับขึ้นไป จน  
valuation อยู่ในระดับสูงแล้ว ค�าถามที่ส�าคัญคือ โอกาสที่กิจการจะมีผลการด�าเนินงานที่ดีในอนาคต เม่ือ
เปรียบเทียบกันกับ valuation ซึ่งจัดว่าแพงแล้ว จะคุ้มกันหรือไม่ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห ์
ให้ดีก่อนจะลงทุน ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทหลักทรัพย์ที่ดีจะมีทีมนักวิเคราะห์ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามข้อมูล และ
ให้ค�าแนะน�าในการลงทุน ผู้ลงทุนไม่ควรคิดลงทุนโดยดูแค่ข่าว (ซึ่งบางครั้งก็เขียนเชียร์กันค่อนข้างมาก)  
หรือดูแค่เพียงว่าบริษัทอยู่ในธุรกิจที่จะกลายเป็นอนาคตของโลกในยุคใหม่ โดยไม่ได้ศึกษาต่อในรายละเอียด 
ในอดีตโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญมาหลายครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคและโอกาส แต่ไม่ใช่ทุกบริษัท
ที่จะประสบความส�าเร็จ ดังนั้นการศึกษาหรือวิเคราะห์หุ้นก่อนที่จะลงทุนจึงส�าคัญมาก

วิกฤตโควิดส่งผลให้มีการประกาศ Lock down ในหลายๆ ประเทศรวมถึงในประเทศไทย ท�าให้คนจ�าเป็น
ต้องอยู่บ้านและมีเวลามากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้ซื้อขายหุ้น on-line ท�าได้ง่าย จึงท�าให้
จ�านวนนักลงทุนหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมาก และการซื้อขายแบบเก็งก�าไรมีเพิ่มขึ้นมากทั่วโลกเช่นเดียวกัน ส�าหรับ
ผู้ลงทุนมือใหม่ การซื้อขายหุ้นแบบเก็งก�าไรระยะสั้น โดยฟังแค่ข่าวว่า ขาใหญ่เล่นหุ้นอะไร หรือก�าลังจะเล่น
หุ้นอะไร แล้วซื้อตาม อันตรายมาก มีโอกาสที่จะตกเป็นเหย่ือสูง และต้องระมัดระวังเป็นอย่างย่ิงส�าหรับ 
หุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายเตือนว่าราคาร้อนแรงเกินไป พึงจ�าไว้เสมอว่าก�าไรจากการซื้อขาย คน 
มักจะพูดตอนก�าไร พอขาดทุนก็จะเงียบๆ ถ้าอยากลงทุน แนะน�าว่าควรลงทุนระยะยาว ควรศึกษาข้อมูล 
อ่านบทวิเคราะห์ หาข้อมูลจากหลายแหล่งหรือหลาย broker ก่อนที่จะซื้อหุ้น ถ้าไม่อยากศึกษาอะไร ลงทุน 
โดยซือ้กองทนุน่าจะดีกว่า นอกจากน้ัน ต้องกระจายความเส่ียง อย่าลงทนุในหุน้โดยกระจุกตัวอยู่ในหุน้ไม่ก่ีหุน้ 
ไม่ใช้ margin หรือกู้มาเล่น และส�าหรับผู้ที่คิดจะซื้อขายแบบเก็งก�าไร ถ้าเหตุการณ์เปล่ียน หรือไม่เป็น
ไปอย่างที่คิดไว้ ต้องรู้จัก cut loss เพื่อลดความเสียหาย บางทีขายแล้วไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นอาจมีโอกาส 
ดีกว่า

การลงทุนในหุ้น ไม่ว่าจะยุคไหน ก็ควรต้องท�าการบ้าน ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าลงทุนในกิจการใดอยู่ 
ราคาหุ้นผันผวนได้ในระยะส้ัน แต่ในระยะยาว ถ้าเราวิเคราะห์จนสามารถแยกแยะ และลงทุนในหุ้นของ
กิจการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันสูง ในระดับราคาที่ไม่สูงเกินไป โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี จะ
มีมากกว่าครับ 

Last article

ลงทุนหุ้นอย่างไรในยุคนี้
โดย : ยิ่งยง นิลเสนา
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