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วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันเกษียณอายุของข้าราชการไทย แน่นอน
ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคนที่เคยท�ำงานประจ�ำ บางคนอาจจะมีงานใหม่
ของภาคเอกชนเข้ามารองรับ ในขณะที่ส่วนใหญ่จ�ำนวนไม่น้อยกลายเป็นผู้ที่ไม่มี
งานประจ�ำ
ท�ำให้ผเู้ กษียณเลือกทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในหลากหลายรูปแบบ บางคนทีม่ กี ารเตรียมการ
ไว้ดี มีเงินออมมากพอทีจ่ ะอยูก่ บั ครอบครัวลูกหลานได้โดยไม่เดือดร้อน ก็จะใช้ชวี ติ
อิสระขึ้น ขณะที่บางคนก็สนใจไปท�ำการเกษตรในที่ดินเดิม หรือที่ดินที่ซื้อไว้ในสมัย
ที่ยังท�ำงาน ผันตัวไปเป็นเกษตรกรเพื่อไม่ให้อยู่ว่างจนเกินไป
และส่วนหนึ่งเลือกที่จะเข้ามาเป็นผู้ลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ ซึ่ง
ประเด็นนีถ้ อื เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เพราะแม้วา่ การมีนกั ลงทุนเข้าใหม่มาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
จะถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ขณะเดียวกันเรื่องของความพร้อมของผู้ลงทุน โดยเฉพาะ
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนที่มากเพียงพอ ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างมาก
หลายครั้งที่พบว่า มีผู้ที่เกษียณอายุที่อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนที่มาก
เพียงพอทีจ่ ะรับมือกับความเสีย่ ง ในอดีตเคยมีกรณีเข้าไปลงทุนตราสารหนีป้ ระเภท
กองทุนแล้วเกิดความเสียหาย เมื่อรับไม่ได้ก็มีการประท้วงกันวุ่นวาย ทั้งที่หน้า
สถาบันการเงินที่มีเจ้าหน้าที่ชักชวนให้ลงทุน และที่หน้ากระทรวงการคลัง
หลายคนไม่เข้าใจว่า การลงทุนตราสารหนี้ กองทุน หุ้นกู้นั้น เงินต้นที่ลงทุนไป
ก็สามารถที่จะลดลงได้ เพราะไปเข้าใจเอาว่าเหมือนกับการฝากเงิน ไม่ว่าอย่างไร
เงินต้นก็จะต้องอยู่เท่าเดิม ซึ่งไม่ใช่เลย
มีหลายคนที่เอาเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญก้อนสุดท้าย ทั้งจ�ำนวนที่มีเอาไปลงทุนใน
หุน้ กู้ เพราะมองเฉพาะอัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ว่าสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ที่นับวันจะน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งสมัยก่อนคนในรุ่น Baby Boom ส่วนใหญ่จะคิดว่าเมื่อ
เกษียณอายุ ถ้ามีเงินฝากในธนาคารประมาณ 3–4 ล้านบาท ก็จะอยู่ได้สบายแล้ว
เพราะคนพวกนี้คิดในยุคที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ประมาณ 10% ดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมอยู่ที่ 15-16% ซึ่งที่ดอกเบี้ยเงินฝาก 10% ถ้ามีเงินฝากอยู่ 3 ล้านบาท จะได้
ดอกเบี้ยปีละ 3 แสนบาท หรือมีเงินให้ใช้จ่ายได้เดือนละ 25,000 บาท สบายๆ โดย
ไม่กระทบเงินต้น แต่ดอกเบี้ยที่ระดับ 1-2% อย่างทุกวันนี้ ถ้าอยากจะได้ดอกเบี้ย
ปีละ 3 แสนบาท ต้องมีเงินฝากระดับเป็นสิบล้านบาทกันเลยทีเดียว
นี่คือโลกการเงินได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วันนี้การลงทุนมีสารพัดรูปแบบ
ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้น ตราสารหนี้ หุ้นกู้ พันธบัตร แต่ไปไกลถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
กันแล้ว
การที่เกษียณอายุแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่ง โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่ยังไม่มีงาน
ไม่มีธุรกิจ หรือช่องทางรายได้อื่นๆมารองรับ การจัดสรรเงินก้อนที่มีในการลงทุนจึง
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง และความรู้ความเข้าใจในการลงทุนก็ย่ิงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
อย่างมากที่สุดด้วย
ดังนั้น นักลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งจะเกษียณอายุ แล้วคิดจะมาลงทุน
จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้เพียงพอ รวมทั้งต้องประเมินความเสี่ยงที่
ตนเองรับได้ให้เป็นด้วย ขอเป็นก�ำลังใจให้กับนักลงทุนหน้าใหม่ทุกคนครับ
ข้อสงวนและข้อจ�ำกัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�ำแนะน�ำ หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นนั้น ที่ส�ำคัญ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ล้วนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระท�ำการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกล่าว ผูล้ งทุน
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด
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วางแนวปรับเกณฑ์ประชุมผู้ถือหุ้น
ก.ล.ต.รับฟังความเห็นถึง 20 ตุลาคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทาง
การปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่อง การเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ก.ล.ต. เปิดเผยว่า การ
ออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวใน
เรื่ อ งการเสนอวาระของผู ้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ตามมาตรา 89/28 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนมีแนวทางในการ
เสนอวาระที่ชัดเจนและเป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ส่วน
การออกหลั ก เกณฑ์ เ รื่ อ ง
ชักชวนเป็นการทัว่ ไปเพือ่ ให้ผู้
ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา
89/31 แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อ ก�ำ หนด
แนวทางการชักชวนเป็นการ
ทัว่ ไป ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการมอบ
ฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และออกเสี ย งลง
คะแนนแทน ก.ล.ต. จึงเปิด
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
ข้างต้นตามข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น กรณีการเสนอวาระส�ำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อน
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และก�ำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วย
สรุปสาระส�ำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด
2) การชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล ไม่เคยมีพฤติกรรมใน
ลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ*มาก่อนใน
ช่วงระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=756 และ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=755 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail tayakorn@
sec.or.th หรือ praj@sec.or.th จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
*มาตรา 89/31 มีโทษตามมาตรา 281/9 โดย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/31 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสามแสนบาท
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FETCO ชี้ปีหน้าเปิดประเทศ ท่องเที่ยวฟื้น
หุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นถึงระดับ 1,800 จุด
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย หรือ FETCO กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีหุ้นไทย
ปี 2565 มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 1,800 จุด
ภายใต้สมมติฐานว่าภาคการท่องเทีย่ วของประเทศไทยฟืน้
ตัวขึน้ จากนโยบายการเปิดประเทศ และการออกมาตรการ
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของภาครัฐ รวมถึงการจัดหา
วัคซีนและฉีดวัคซีนให้ได้เป็นไปตามแผน และการเติบโต
ของ GDP ในปี 2565 ซึ่งคาดว่าน่าจะเติบโตได้ราว 4%
ส่วนดัชนีตลาดหุน้ ไทยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2564 เหลือ
อัปไซด์จากระดับ 1,650 จุดไม่มากนัก โดยยังมีปัจจัยหนุน
จากการควบคุมสถานการณ์โควิดในประเทศ และการเร่ง
กระจายวัคซีนทีร่ ฐั บาลท�ำได้ดขี นึ้ ซึง่ อาจจะส่งผลให้ตวั เลข
ยอดติดเชื้อใหม่รายวันอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 13,000 คนได้
รวมถึงเม็ดเงินต่างชาติที่น่าจะไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้น
ไทย และท�ำให้ตัวเลขลงทุนสุทธิรายเดือนกลับเป็นบวก
ได้ในช่วงไตรมาส 4 แต่มีปัจจัยที่ต้องติดตามคือการฟื้น
ตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งมีผลต่อ GDP ค่อน
ข้างมาก
ทั้งนี้ แนะน�ำให้รัฐบาลเร่งใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5
แสนล้านบาท เพื่อน�ำมากระตุ้นให้เกิดก�ำลังซื้อในประเทศ
และให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้นจากการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้
ฟื้นตัว
ส่วนประเด็นทีก่ ลุม่ หุน้ ขนาดกลางและเล็กในช่วงนีร้ าคา
หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรง เพราะด้วยปัจจัยที่ภาวะอัตรา
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ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ และสภาพคล่องกระแสเงินใน
ระบบมีสูง ประกอบกับมีปริมาณนักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่
ตลาดหุน้ มากขึน้ จึงท�ำให้เกิดกระแสการเก็งก�ำไรหุน้ ขนาด
กลางและขนาดเล็กมากขึ้น
นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาของ
หุน้ ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย (Free Float)
ในระดับต�่ำที่มีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้น เชื่อว่าขณะนี้
ทางตลาดหลักทรัพย์ก�ำลังอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขหลัก
เกณฑ์ดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะว่า อาจจะใช้วิธีจัดตั้ง
ดัชนีทเี่ กีย่ วข้องกับ Free Float ขึน้ มาใหม่เพือ่ เป็น Benchmark ให้กับนักลงทุนตัดสินใจในการเข้าลงทุน
ส�ำหรับผลส�ำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) พบว่า ในเดือนสิงหาคม
2564 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor
Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่
ระดับ 144.37 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 124.3% จากเกณฑ์ซบเซา
เดือนก่อนมาอยู่ในเกณฑ์ ‘ร้อนแรง’ นักลงทุนคาดหวัง
แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โควิด เป็น
ปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศและเงินทุนไหลเข้า ส่วนปัจจัยทีฉ่ ดุ ความเชือ่ มัน่
นักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของโควิด
ระลอกปัจจุบัน รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
โดยสรุปผลส�ำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (พฤศจิกายน 2564) อยู่ใน
เกณฑ์ ‘ร้อนแรง’ (ช่วงค่าดัชนี 120-159) ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น 124.3% จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ
144.37 ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและ
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
มาอยูใ่ นระดับ ‘ร้อนแรง’ ส่วนนักลงทุนกลุม่ บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ มาอยูใ่ นระดับ ‘ร้อนแรงอย่างมาก’
หมวดธุ ร กิ จ ที่ น ่ า สนใจมากที่ สุ ด คื อ หมวด
ธนาคาร (BANK) หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมาก
ที่สุดคือ หมวดแฟชั่น (FASHION)
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่
สุดคือ แผนการฉีดวัคซีนเพือ่ คลีค่ ลายสถานการณ์
โควิด ส่วนปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากทีส่ ดุ คือ สถานการณ์ระบาดของโควิดระลอก
ปัจจุบัน
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มารู้จัก เงินสดดิจิทัล กันเถอะ
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทุกท่านคงคุ้นเคยกับการลงทุนในโทเคนดิจิทัล และคริปโทเคอเรนซี มา
พอสมควรแล้ว วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง เงินสดดิจิทัล มันคืออะไรกันหรือ
เมื่อไม่นานมานี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ท�ำการประชาสัมพันธ์ถึงการ
ที่จะออกเงินบาทดิจิทัลให้ประชาชนรายย่อยได้ใช้กันแทนการใช้เงินสดใน
ปี 2565 ซึ่งในเรื่องเงินบาทดิจิทัลนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนา
และทดลองใช้แล้วในระบบสถาบันการเงินด้วยกัน และขณะนี้ได้มีการพัฒนา
ต่อยอดถึงระดับที่มีการยอมรับและใช้กันข้ามประเทศแล้ว
บาทดิจิทัล เป็นสกุลเงินบาทที่จะอยู่ในระบบดิจิทัลหรือที่เรียกว่า ระบบ
Blockchain ซึ่งมีความปลอดภัยสูง บาทดิจิทัล เป็นเงินที่ออกโดยธนาคาร
กลางที่เรียกกันว่า CBDC ย่อมาจาก Central Bank Digital Currency สกุลเงินนี้จะเป็นสกุลเงินที่ธนาคารกลางใน
ประเทศนั้น ๆ ยอมรับว่าเป็น เงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกันได้ เช่นเดียวกับสกุลเงินปกติของแต่ละประเทศ
เช่น สกุลเงินหยวน มีหยวนดิจิทัล หรือสกุลเงินบาทไทย ก็จะมีบาทดิจิทัล การจะได้บาทดิจิทัลมา ก็ต้องน�ำเงินบาท
กระดาษไปแลก หรือเปิดบัญชี แต่บัญชีนี้เปิดในระบบเหมือนติดตั้งระบบกระเป๋าเงินของเราเอง ซึ่งเราจะใช้เมื่อไหร่
ใช้เท่าใด ได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ในกระเป๋าเรามีเงินบาทดิจิทัลอยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนการที่เรามีเงินสดอยู่กับตัวเอง จะ
ใช้เมื่อใดก็ได้ เพียงแต่ผู้รับเงินจากเรา ก็ต้องมีระบบนี้เช่นเดียวกัน
จะว่าไปก็สะดวกมาก หากพกเงินสดกระดาษ ก็มีโอกาสหาย หากใช้ระบบ E-Banking ก็ยังต้องผ่านระบบธนาคาร
เราเองก็ยงั คงต้องมีการโอนเงินระหว่างบัญชีทมี่ เี งิน มาเข้าบัญชีทใี่ ช้โอน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เสียหายถ้าถูก Hack ไป หรือ
บางครั้งระบบธนาคารล่ม หรือปิดปรับปรุงก็ท�ำการโอนไม่ได้ แต่กรณีของระบบาทดิจิทัลที่เป็น Blockchain จะสะดวก
และปลอดภัยกว่ากันมาก ถ้าเปรียบก็เหมือนการใช้บัตรเดบิทแทนบัตรเครดิต แทนการโอนก็ได้เหมือนกัน เพราะ
หน่วยของบาทดิจิทัลก็เหมือนหน่วยบาทกระดาษ หนึ่งบาทต่อหนึ่งหน่วย เงินในกระเป๋าหมดเมื่อไหร่ ก็เติมเข้าไป เพียง
แต่ในเบื้องต้น การเติมเงิน หรือการเอาเงินกระดาษที่อยู่ในบัญชีเราที่อยู่ในธนาคารไปแลกเงินเข้ากระเป๋าบาทดิจิทัล
ก็ต้องท�ำผ่านธนาคาร บาทดิจิทัลจึงเป็นเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับรอง เป็นเงินจริง ๆ เพียงแต่จับต้องไม่ได้ มัน
ฝังอยู่ในระบบดิจิทัลนั่นเอง และกระเป๋าเงินนี้อยู่ในระบบของเราเอง ไม่เหมือนกระเป๋าตังที่เราใช้กันทุกวันนี้ ที่อยู่ใน
ระบบเอกชนที่เปิดให้บริการ ซึ่งกรณีนั้นเหมือนกระเป๋าเราแต่ฝากเขาเก็บไว้ แล้วค่อยดึงมาใช้
กรณีเงินบาทดิจิทัล จึงต่างจาก คริปโทเคอเรนซี เพราะคริปโทเคอเรนซี เป็นสกุลเงินที่ไม่มีธนาคารกลางรองรับ
ไม่ถือเป็นรายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การลงทุนในคริปโทเคอเรนซี ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีรองรับ แต่
อนุโลมให้ใช้มาตรฐานการบัญชีเรื่องสินค้าคงเหลือหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแทน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า น่าจะบันทึก
เป็นการลงทุนมากกว่า ถือเสมือนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีตัวตนแบบหนึ่ง เพราะต้องมีการปรับมูลค่ายุติธรรม
ทุกครั้งที่ปิดบัญชีเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญ แต่การใช้มาตรฐานเรื่องสินค้าคงเหลือหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่ได้
แสดงมูลค่าที่แท้จริงเช่นเดียวกับการลงทุน เรื่องนี้คงต้องรอให้มีมาตรฐานการบัญชีที่ชัดเจนต่อไป แต่กรณีเงินบาท
ดิจทิ ลั ถือเสมือนเป็นเงินสด มีเงินบาทกระดาษเป็นฐาน มีธนาคารกลางรองรับ มูลค่าก็คงทีเ่ หมือนเงินบาททีเ่ ป็นกระดาษ
จึงน่าจะเป็นรายการเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดได้ การใช้บาทดิจิทัล จึงไม่มีความเสี่ยงในความผันผวนของมูลค่า
ในยุคของดิจิทัลเช่นนี้ คงหนีไม่พ้นกับโลกของเงินดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางยอมรับ หรือจะ
เป็นสกุลเงินคริปโทเคอเรนซีที่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นทางการ แต่สักวันหนึ่ง โลกของคริปโทเคอเรนซี
ก็จะต้องเป็นที่ยอมรับกันในที่สุด เพราะการลงทุนในคริปโทเคอเรนซีก็เปรียบเสมือนการลงทุนในตราสารการเงินชนิด
หนึ่ง เพียงแต่อยู่ในระบบ จับต้องไม่ได้ และแน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หากผู้ลงทุนรู้จักการป้องกัน
ความเสี่ยง ตระหนักอยู่เสมอกับค�ำว่า High Risk High Return เช่นนี้ก็จะสามารถพิชิตการลงทุนได้ไม่มากก็น้อย
30 กันยายน 2564
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สรรพากร กระตุ้นผู้ประกอบการ
ค่าใช้จ่ายชุดเอทีเค หักได้ 1.5 เท่า

นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว
เพิ่มเติมว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าชื้อชุดตรวจโควิด–19
แบบเร่งด่วน ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่
14 กันยายน 2564 จะช่วยส่งเสริมและบรรเทาภาระให้กับผู้
ประกอบการ ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความ
มัน่ ใจและกล้าเข้ามาใช้บริการมากขึน้ เมือ่ ธุรกิจต่างๆ สามารถ
กลับมาเปิดด�ำเนินการได้ย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศที่จะมีโอกาสฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ส�ำหรับเรื่องนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่
ผ่านมา คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีการอนุมัติหลักการให้บริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลน�ำรายจ่ายค่าซือ้ ชุดตรวจ โควิด–19
แบบเร่งด่วน (แอนติเจน เทส คิท หรือ เอทีเค) ส�ำหรับ
พนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกจ�ำนวน
50% ของรายจ่ายที่จ่ายไป (หักได้ 1.5 เท่า) เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจโควิด -19 แบบเร่งด่วน ที่ได้
มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด ส�ำหรับตรวจพนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจ�ำ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2565
ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนใจ สามารถ
สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ส� ำ นั ก งานสรรพากรทุ ก แห่ ง ทั่ ว
ประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence
Center) โทร. 1161
ขณะที่ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ เอส
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เอ็มอีไทย เปิดเผยว่า ในสถานประกอบการ SME หลาย
แห่งมีความต้องการชุดตรวจโควิด-19 ค่อนข้างมาก เช่น
ร้านอาหาร และอื่นๆ แต่ราคาในตลาดที่สูง ท�ำให้ผู้
ประกอบการ SME จ�ำนวนมากได้รับผลกระทบเป็นต้น
ทุนภาระในการด�ำเนินกิจการ และบางส่วนรอคอยพึ่งพา
มาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ ส่งผลให้การตรวจเป็น
ไปอย่างล่าช้า ทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จึงได้ลงนาม
ร่วมกับบริษัท เอชไอพี โกลบอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทน�ำ
เข้าชุดตรวจโควิดแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID19 Antigen Test Self-Test Kits) ท�ำให้ SME ทัว่ ประเทศ
เข้าถึง และได้ใช้ชุดตรวจนี้ในราคาประหยัดขึ้น ซึ่งการ
ที่ ครม.มีมติวานนี้ การหักลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่ซื้อ ATK มาตรวจให้พนักงาน นับเป็น
ประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการอย่างยิง่ แต่จะดีมากขึน้ หาก
รัฐบาลมีการควบคุมดูแลเรือ่ งราคา เพือ่ ให้เกิดความเป็น
ธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
“ผู้ประกอบการและแรงงานในภาค SME มีกว่า 15
ล้านคน ขอให้ภาครัฐพิจารณาช่วยสนับสนุนมาตรการ
ในการลดค่าชุดตรวจ ATK และจัดกระจายชุดตรวจให้
มีปริมาณที่เพียงพอใช้งานอย่างเร่งด่วน หากได้ราคาถูก
ก็จะสามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้มากขึ้น จะช่วยส่ง
เสริมมาตรการของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ เพือ่
ให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้าน
สุขภาพของประชาชน” นายแสงชัย กล่าว
อีกทั้ง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ยังได้มีการลงนามร่วม
กับบริษทั โกลเล็ม เทรดดิง้ มาร์เกตติง้ จ�ำกัด หรือ Gmall
เพิ่มยอดขาย ในโครงการ “100 บาท ช่วยชาติ” ซึ่งเป็น
โครงการที่จะช่วยเหลือและผลักดันให้สินค้าและบริการ
ของผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์
สินค้าไปออกในแพลตฟอร์มของ TikTok ซึ่งนับเป็น
ช่องทางการตลาด Social media ที่ได้รับความนิยม
เป็นอันดับ 1 ในปัจจุบัน และภายใต้โครงการนี้จะท�ำให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้งบการตลาดเพียงจ�ำนวน 100
บาท/ครั้ง เพิ่มโอกาสให้มีการมองเห็นสินค้าหรือบริการ
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน จากผู้ใช้แพลตฟอร์ม TikTok ที่
มียอดใช้งานในประเทศไทยกว่า 30 ล้านคน
และทางสมาพันธ์ฯ ยังได้ผลักดันโครงการ “คนช่วย
ขาย” จากแพลตฟอร์ม Shopteenii เพื่อช่วยเหลือผู้ที่
ก�ำลังว่างงาน อันเกิดจากวิกฤติโควิด-19 ท�ำให้ธรุ กิจถูกปิด
และตนเองถูกปลด หรือคนที่ก�ำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ
ในชีวติ ให้มอี าชีพเสริมในการมาช่วยขายสินค้าในโครงการ
“100 บาท ช่วยชาติ” ได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-10284007 และ 06-1028-4009
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เพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ 70%
คลังให้เชื่อมั่นยังไม่มีแผนกู้เพิ่ม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยถึง กรณีขยายเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น เป็น
70% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) จากเดิมที่ 60%
ต่อจีดีพี นั้น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การคลังในการบริหาร
เศรษฐกิจในภาวะไม่ปกติ โดยการขยับเพดานหนี้สาธารณะ
ขึ้นอีก 10% จะท�ำให้รัฐบาลมีช่องในการก่อหนี้เพิ่มได้อีก 1.2
ล้านล้านบาท แต่ทั้งนี้การจะกู้เพิ่มหรือไม่นั้น ยังต้องขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของเศรษฐกิจขณะนั้น
นายอาคม กล่าวว่า ยืนยันแม้รัฐบาลก่อหนี้เพิ่ม ก็ไม่มี
ปัญหาในเรื่องการช�ำระหนี้ ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงบ
ประมาณต้องจัดสรรงบรายจ่ายประจ�ำปีใน
สัดส่วน 2.5%-4% ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ซึ่งในปีงบประมาณ 65 ได้จัดสรร
งบส�ำหรับช�ำระคืนต้นเงินกู้ที่ 3.2% หรือ 1
แสนล้านบาทไว้แล้ว และจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2 แสนล้านบาทส�ำหรับช�ำระดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้
โดยส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะมีการ
บริหารโครงสร้างหนี้ของรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ลดภาระในเรื่องของต้นทุนการกู้เงิน เช่น
เงินกู้ก้อนไหนที่มีดอกเบี้ยสูง ก็จะใช้วิธีออก
พันธบัตรเพือ่ น�ำเงินมาช�ำระหนี้ ซึง่ เป็นการบริหารหนีใ้ ห้มคี วาม
เหมาะสม
นายอาคม กล่าวว่า ขณะนีร้ ฐั บาลยังมีเงินกู้ จาก พ.ร.ก. เงิน
กู้ 5 แสนล้านบาท ซึง่ มีการวางกรอบวงเงินส�ำหรับใช้ในการแก้
ปัญหาและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
ในปี 2564 ไว้ที่ 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้ท�ำการกู้เงินไป
แล้ว 1.2 แสนล้านบาท ขณะที่วงเงินอีก 3.6 แสนล้านบาท
จะถูกน�ำไปใช้ในปีงบประมาณ 65 ดังนัน้ กรณีโควิดแพร่ระบาด
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ยืดเยื้อ หรือ เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ และจะเป็น
ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ก็จะมาพิจารณาถึง
ความจ�ำเป็นในการกู้เงินอีกครั้ง
“การกู้เงินตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ท�ำให้หนี้
สาธารณะในปี 2563 และปี 2564 กระโดดขึ้นมาและใกล้
เคียง 60% โดยคาดการณ์ว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หนี้
สาธารณะจะอยู่ที่ 58.96% ซึ่งตามปีงบประมาณถือว่ายังต�่ำ
กว่าเป้าที่ก�ำหนดไว้ที่ 60% แต่หากมีการกู้เงินจาก พ.ร.ก. อีก
3 แสนกว่าล้านบาทในปี 65 ก็จะท�ำให้หลุดกรอบที่ตั้งไว้ ดังนั้น
จึงต้องขยับเพดานเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีท่ างการคลัง” นายอาคม กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวอีกว่า มูลหนี้
ปัจจุบันที่ 8.9 ล้านล้านบาท เป็นมูลหนี้คงค้าง
ซึง่ การก่อหนีข้ องรัฐบาลในช่วง 6-7 ปีทผี่ า่ นมา
เป็นการกู้เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ ไม่ใช่การกู้เพื่อการบริโภค ซึ่งในการ
เยียวยาและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติเป็นการ
ใช้งบกลางเป็นหลัก ขณะที่การแก้ปัญหาผล
กระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็น
การใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท
ซึ่งเริ่มกู้ในปี 2563 และออก พ.ร.ก.กูเงินเพิ่ม
เติมอีก 5 แสนล้านบาทในปี
“ปี 2563 รัฐบาลจ�ำเป็นต้องกู้ และเม็ดเงินที่กู้ส่วนใหญ่ไป
ถึงมือประชาชน แต่ประเด็นอยู่ที่การกู้สูงหรือไม่ ซึ่งจะต้อง
ไปดูที่ตัวตั้ง ก็คือ จีดีพีโดยในปี 2563 จีดีพี ติดลบ เมื่อตัวตั้ง
คือเงินกู้เพิ่ม แต่ตัวหารคือ จีดีพี ติดลบ ก็ท�ำให้มองว่าสัดส่วน
หนีส้ งู ไปด้วย แต่กย็ งั ถือว่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทวี่ างไว้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องเปิดประเทศโดยเร็วและต้องสร้างสมดุลในการป้องกัน
การติดเชื้อ เพื่อให้สามารถเดินหน้าเศรษฐกิจได้” นางอาคม
กล่าว
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นอกจากนี้ นายอาคม กล่าวย�้ำว่า
กระทรวงการคลังมีวินัยการช�ำระหนี้ 4
ด้าน ได้แก่ 1. ขยายเพดานหนีส้ าธารณะ
จากเดิมต้องไม่เกิน 60% เป็น 70% 2.
ความสามารถในการช�ำระหนี้ต่อจีดีพี
และภาระหนี้ของรัฐต้องน้อยกว่า 35%
โดยปัจจุบันอยู่ที่ 31.76% ซึ่งยังมีพื้นที่
ทางการคลัง 3. หนี้สาธารณะที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศ ต้องน้อยกว่า 10%
โดยขณะนี้อยู่ที่ 1.67% ซึ่งถือว่าต�่ำมากเนื่องจากระยะเวลา
10 ปีที่ผ่านมาไม่ได้กู้เงินจากต่างประเทศ และ 4. หนี้เงินตรา
ต่างประเทศต่อภาคการส่งสินค้าและบริการ น้อยกว่า 5% ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ที่ 0.6%
ที่ส�ำคัญก่อนหน้านี้ นายอาคม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ใน
พิธีเปิดงาน LiVE Demo Day: The New Road to Capital
Market ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ส่งเสริม SMEs / Startups
ยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อน” ว่า ในช่วงที่ผ่านมา
2 ปี ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผล
กระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจและ รัฐบาลจึงได้มี
มาตรการแก้ไขปัญหาโรคระบาด และเยียวยา พร้อมทั้งการ
กระตุน้ เศรษฐกิจ เพราะรายได้ของไทยหายไปจากการท่องเทีย่ ว
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการเทีย่ วท่อง โรงแรม ธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง (ซัพพลายเชน) รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) ได้รับความเดือนร้อน
นายอาคม กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส
2 ของปีนี้ ยังแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น แม้ว่านักวิเคราะห์
คาดว่าเมื่อการระบาดของโควิดรอบที่ 2-3 จะท�ำให้เศรษฐกิจ
ไทยไปไม่รอด แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 2 เมื่อ
เทียบกับปีทแี่ ล้ว โตถึง 7.5% และเมือ่ เทียบไตรมาสต่อไตรมาส
ก็ถือว่าดีขึ้นตามล�ำดับ แม้ว่าจะไม่แข็งแรงมาก ขยายตัวศูนย์
กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจก�ำลังฟื้นตัว
นายอาคม กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพร้อมช่วยเหลือ
เอสเอ็มอี ซึง่ ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโควิดนี้ กระทรวงการ
คลังก็ชว่ ยสนับสนุนลดหย่อนภาษีนำ� เข้าชุดตรวจเอทีเค พร้อม
กับหักค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจเอทีเค ของบริษัทต่างๆ เพื่อ
เป็นการลดภาระให้กบั ผูป้ ระกอบการ ขณะทีส่ ว่ นของมาตรการ
ลดหย่อนภาษีต่างๆ ภายใต้แผนงานการพัฒนาตลาดทุนไทย
หากมีสว่ นใดทีม่ าตรการภาษีสามารถช่วยได้ กระทรวงการคลัง
ยินดีที่จะช่วย เพื่อเพิ่มช่องทางให้ทุกคนได้รับโอกาสในเรื่อง
เศรษฐกิจระดับพื้นฐาน หรือระดับฐานราก
นายอาคม ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐได้พยายามผ่อนปรน
แล้วในหลายกรณี อย่างเช่น การผ่อนคลายล็อกดาวน์วันที่
1 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสมดุลให้กับสุขภาพและ
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เศรษฐกิจ รวมทั้งได้มีมาตรการช่วยเห
ลือเอสเอ็มอี โดยให้เงินเยียวยาผ่าน
ระบบประกันสังคม ทั้งผุ้ประกอบการ
และแรงงาน ส่วนกรณีแรงงานนอก
ระบบ ก็ มี ก ารเปิ ด ให้ ม าลงทะเบี ย น
รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พร้ อ มกั น นี้ เรื่ อ ง
มาตรการทางการเงิน ซึ่งกระทรวงการ
คลั ง และธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) ได้ท�ำงานร่วมกัน ซึ่งได้ออกราช
ก�ำหนด (พ.ร.ก.) สินเชื่อฟื้นฟูของธปท. วงเงินรวม 2.5 แสน
ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยปัจจุบันมีการเบิกจ่าย
แล้วเกือบ 1 แสนล้านบาท ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแล้ว 3 หมื่น
ราย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ วงเงินรวม 1
แสนล้านบาท เพื่อช่วยธุรกิจที่ปิดกิจการชั่วคราว ปัจจุบันให้
บริการไปแล้ว 74 ราย มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท
นายอาคม กล่าวว่า จึงต้องถือว่ามาตรการสถาบันการเงิน
เป็นด้านหลักในการช่วยเอสเอ็มอี แต่หากมองในเรือ่ งตลาดทุน
ซึ่งบริษัทที่มีธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง สามารถมาร่วม
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) ได้ และอีกส่วนหนึ่ง
คือ พอร์ต mai ซึ่งเปิดให้เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างไรก็ตาม
การที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีกฎที่เข้มงวด
โดยเฉพาะความโปร่งใสในเรื่องระบบข้อมูล การบันทึกบัญชี
ต่างๆ ต้องมีความชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนที่เอสเอ็มอีจดทะเบียน
ถูกต้อง แต่ยังขาดองค์ความรู้ เงื่อนไข ที่จะเข้ามาในระบบ
ดังกล่าว ส่วนนี้ตลท.และ ก.ล.ต. ก็มีแผนให้องค์ความรู้กับผู้
ประกอบการ เหล่านี้
นายอาคม กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีการกู้เงินจ�ำนวนมากถึง
1.5 ล้านล้านบาท ผ่าน พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และพ.ร.ก.
เงินกู้เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาทในการแก้ปัญหาและเยียวยาผล
กระทบจากโควิด-19 นัน้ ถือเป็นความจ�ำเป็นในการใช้เครือ่ งมือ
ทางการคลังเข้ามาช่วยในภาวะทีน่ โยบายการเงินไม่สามารถเดิน
หน้าได้อย่างเต็มที่ และทุกประเทศก็มีการกู้เงินในช่วงวิกฤตนี้
และยืนยันรัฐบาลไม่มีปัญหาในเรื่องของการหารายได้เพิ่มขึ้น
เพราะรัฐบาลได้วางโครงสร้างที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและ
รายได้ของประเทศในอนาคต เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) และการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวในภูมิภาค
“ที่มีการพูดว่ารัฐบาลกู้เยอะ และไม่มีปัญญาในการหาราย
ได้เพิ่มขึ้นนั้น จริงๆ แล้วเรามี โดยให้มองภาพโครงการ เช่น
อีอซี ี ก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ทมี่ งุ่ เน้นการเคลือ่ นย้ายธุรกิจทีม่ ี
เทคโนโลยีขนั้ สูงเข้ามา และการผลักดันการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค และนโยบายส่งเสริมธุรกิจนิวเอสเคิฟ
ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของไทยทั้งนั้น” นายอาคม กล่าว
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กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณ
ราคาน�้ำมัน-พลังงานโลกขาขึ้น
นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญ คือ การคลี่คลายของสถานการณ์โควิด -19 ท�ำให้
เศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัว กอปรกับประเทศในแถบภูมิภาคตะวันตกก�ำลังจะ
เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น
โดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ำมัน (OPEC) คาดการณ์ความต้องการ
ใช้น�้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100 ล้านบาร์เรล/วัน ภายในไตรมาส 2 ของปีหน้า ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ
ปี 62 ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ หลังการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ความต้องการใช้นำ�้ มันทัว่ โลกจะเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ โดยคาดว่าความต้องการใช้จะเพิม่ ขึน้ ราว 1.6 ล้านบาร์เรล/
วัน ในเดือน ตุลาคม 2564 และจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ รวมถึงราคาพลังงานและเชื้อเพลิงในทวีปยุโรป
ทีพ่ งุ่ สูงขึน้ เนือ่ งจากปริมาณก๊าซคงคลังอยูใ่ นระดับต�ำ่ อีกทัง้ อุปทานจากรัสเซียทีล่ ดลงต�ำ่ กว่าปกติ เนือ่ งจากอุปสงค์
ทางฝั่งเอเชีย ที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การผลิตน�้ำมันในสหรัฐ ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนไอดา และ นิโคลัส
ท�ำให้การผลิตหายไปกว่าราว 26 ล้านบาร์เรล ซึง่ ส่งผลให้ราคายืนในระดับสูงในช่วงทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ กระทรวงพลังงาน
ได้ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด และมีการเตรียมพร้อมในการใช้กลไกกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงใน การบริหาร
จัดการราคาพลังงานเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ได้ให้การช่วยเหลือราคา LPG
โดยตรึงราคาขายปลีกส�ำหรับถังขนาด 15
กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาทต่อถัง (ไม่รวมค่า
ขนส่ง) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็น
ต้ น มา และล่ า สุ ด คณะกรรมการบริ ห าร
นโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเมื่อวันที่
20 กันยายน ที่ผ่านมาให้คงราคาขายปลีก
ก๊าซหุงต้มข้างต้นออกไปอีก 3 เดือน คือ
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564
โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในส่วน
ของสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชีวภาพ
โดยเฉพาะไบโอดีเซลราคาน�้ำมัน B 100 ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาอ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน
2564 อยู่ที่ 40.47 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.53 บาทต่อลิตร จากราคาวัตถุดิบในประเทศปรับตัว
สูงขึ้น และผลผลิตปาล์มน�้ำมันของประเทศไทยเริ่มน้อยลง โดยราคาผลปาล์มน�้ำมัน ณ วันที่ 13-17 ก.ย.64 เฉลี่ย
อยู่ที่ 6.70-8.10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน�้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
“ต้องยอมรับว่าราคาพลังงานอยู่ในช่วงขาขึ้น และยังมีความผันผวน ซึ่ง กระทรวงพลังงาน ได้มีการติดตามเฝ้า
ระวัง รวมถึงการดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเตรียมพร้อม
กลไกของกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม และในอีกบทบาท
หนึ่งของกองทุนน�้ำมันฯ คือ การสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตร
สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ นอกจากนั้น การน�ำเอทานอลและไบโอดีเซล
มาผสมในน�้ำมันยังช่วยลดการน�ำเข้า สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในประเทศ และยังสามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งปัจจุบัน ราคาน�้ำมันดีเซล (B10) กระทรวงพลังงานก็มีมาตรการสนับสนุนท�ำให้ราคา
ถูกกว่าน�้ำมัน B7 ถึงลิตรละ 3 บาทอีกด้วย”
นายสมภพ กล่าวด้วยว่า ส�ำหรับสถานการณ์โควิดขณะนี้ กระทรวงพลังงาน โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังคงให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโรง
พยาบาลสนาม การบริจาคอุปกรณ์ หรือเครื่องมือแพทย์ที่จ�ำเป็น รวมทั้งการสนับสนุนหาเตียงและส่งต่อผู้ติดเชื้อ
ซึ่งหน่วยงานจะยังคงด�ำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
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Sectorial Study ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2564
“แนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ : โต...หลังโควิด-19”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย และนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม Sectorial Study
ครั้งที่ 2/2 ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams
ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติ
จาก คุณสุชัย กอประเสริฐศรี – ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ และ คุณดนัยเดช
เกตุสุวรรณ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน บริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ�ำกัด (มหาชน) มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ
“แนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ : โต...หลังโควิด-19” เมือ่
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ทีผ่ า่ นมา

WFH/AFH @EP 5/2564 “Food Delivery คิดบวก บวก แบ่งปัน ภาพพจน์ยืนยาว”
สมาชิกชมรมอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย และนักลงทุน เข้าร่วม
กิจกรรม WFH/AFH @EP 5 ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รบั เกียรติจาก คุณสีหนาท ล�ำ่ ซ�ำ – กรรมการผูจ้ ดั การ
และ ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช – ผู้อ�ำนวยการ Strategic Partner Director บริษัท เพอร์เพิล
เวนเจอร์ส จ�ำกัด มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “Food Delivery คิดบวก บวก แบ่งปัน
ภาพพจน์ยืนยาว” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา
e-magazine วารสาร TIA เดือนกันยายน 2564
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Investor Rights Guideline - ครั้งที่ 1/5 ประจ�ำปี 2564

Foreign Listing “โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม Investor Rights Guideline ครั้งที่ 1/5 ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติ
จาก ดร.ภูมิศิริ ด�ำรงวุฒิ – ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ Foreign Listing
“โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา
10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา

Investor Rights Guideline - ครั้งที่
2/5 ประจ�ำปี 2564

“การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กับการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม
Investor Rights Guideline ครั้งที่ 2/5 ประจ�ำปี
2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม – คณะนิติศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ
“การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น”
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00
น. ที่ผ่านมา
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ปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่
New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติจาก
คุณธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค – ทนายความหุ้นส่วน
อาวุโส และ คุณกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร – ทนายความ
Investor Rights Guideline - ครัง้ ที่ 3/5 ประจ�ำปี 2564 หุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ท
“ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เอง ตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. เนอร์ส จ�ำกัด มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง ตามมาตรา 100 แห่ง
บริษัทมหาชนฯ”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ” เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน
นักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม Investor Rights Guideline ครั้งที่ 3/5 ประจ�ำ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา

Investor Rights Guideline ครั้งที่ 4/5 ประจ�ำปี 2564
“สิทธิในการฟ้องร้อง ด�ำเนินคดีของ
ผู้ถือหุ้น ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์”
สมาชิ ก ชมรมอาสาพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนักลงทุน
เข้าร่วมกิจกรรม Investor Rights Guideline ครั้งที่ 4/5 ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่อง
ทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New
Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติ
จาก คุณนิติวัชญ์ ยุติธรรมวงษ์–Managing
Partner SIAM NITI LAW FIRM CO., LTD.
มาแบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “สิทธิในการฟ้อง
ร้อง ด�ำเนินคดีของผู้ถือหุ้น ในบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” เมือ่ วันอังคาร
ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
ที่ผ่านมา
e-magazine วารสาร TIA เดือนกันยายน 2564
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โครงการรณรงค์การลงทุนในบริษัทจดทะเบียน
ที่มี ESG ประจ�ำปี 2564

“Sustainable business หลัง โควิด-19 ชีวิต ต้องคิดใหม่....”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย และนักลงทุน เข้าร่วม โครงการรณรงค์การลงทุนในบริษัทจด
ทะเบียนที่มี ESG ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar ได้รับเกียรติ
จาก คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ – ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มา
แบ่งปันความรู้ ในหัวข้อ “Sustainable business หลังโควิด-19 ชีวิต ต้องคิดใหม่....” เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา
14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนายกระดับ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564

ตอน “Fin ดี” รุ่นที่ 1-2 (Workshop)
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
เข้าร่วมกิจกรรม Workshop – online ผ่านช่องทาง Microsoft Teams
ชีวิตวิถีใหม่ – New Normal ที่ทุกคนต้องปรับตัว เมื่อวันพุธที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
หมายเหตุ : เป็นโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือ จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
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Last article

โลกที่เปลี่ยนไป

การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียนและผลกระทบต่อผู้ลงทุน
โดย : ยิ่งยง นิลเสนา

ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือ การประกาศของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะ
ปรับโครงสร้าง โดยจะจัดตั้งบริษัท SCBX ซึ่งจะเป็น holding company และในที่สุดจะปรับโครงสร้าง
ให้ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษทั ในเครืออืน่ ๆ กลายเป็นบริษทั ลูก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้กลุม่ SCBX
กลายเป็น Technology Group เพือ่ ให้สามารถรับกับโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่
ได้มากขึน้ หลังจากทีม่ กี ารประกาศข่าว หุน้ ของธนาคารไทยพาณิชย์ตลอดจนหุน้ ในหมวดธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ ต่างมีราคาปรับตัวสูงขึ้น
ที่จริงแล้ว มีข่าวเรื่องการปรับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น บริษัท ทิพย
ประกันภัย ซึ่งปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ มาเป็น Holding Company เพิกถอนบริษัทเดิม
ออกจากตลาดหลักทรัพย์และน�ำบริษทั Holding มาจดทะเบียนแทน เพือ่ ให้สามารถขยายธุรกิจและบริหาร
จัดการได้อย่างคล่องตัวขึ้น บริษัท ผาแดง อินดัสทรี ซึ่งเดิมเป็นโรงงานถลุงแร่สังกะสีรายใหญ่ แต่
ต้องประสบปัญหาแร่สงั กะสีเริม่ หมด จึงปรับธุรกิจเข้าไปท�ำพลังงานทดแทน และเข้าถือหุน้ ใหญ่ในกิจการ
โรงแรมริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการ ฯลฯ
บริษัทจดทะเบียนจ�ำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้โลกที่เปลี่ยนไป พัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้หลายธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่ในขณะเดียวกันอาจจะ
ส่งผลกระทบในทางลบ (disrupt) กับหลายธุรกิจอย่างรุนแรง จนถึงระดับที่หากไม่ปรับตัว อาจไม่สามารถ
อยู่รอดได้ในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงไปของโลก ท�ำให้ธุรกิจต้องปรับตัว และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นจ�ำนวนมากได้ท�ำการปรับตัวอย่างมาต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ได้ประกาศออกมาเป็นข่าวใหญ่ก็ตาม
ตัวอย่างเช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย ซึ่งถึงชื่อบริษัทจะบอกว่าอยู่ในธุรกิจปูนซีเมนต์ แต่ตามความเป็น
จริง บริษัทได้ขยายตัวไปในธุรกิจอื่นๆ และรายได้หลักไม่ได้มาจากปูนซิเมนต์มานานแล้ว หลายบริษัท
มุง่ เน้นการท�ำธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดรับกับสภาวะโลกร้อนและสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป หลายบริษัทขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อหาตลาดใหม่ หลายบริษัทขยายธุรกิจไป
ท�ำธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มดี เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยี ฯลฯ เพราะธุรกิจเดิมแข่งขันยาก
หรือก�ำลังจะถูก disrupt ในอนาคต
การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียน ย่อมส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่า
จะส่งผลกับราคาหุ้นด้วย ในฐานะผู้ลงทุน จ�ำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงติดตามและ
ประเมินบทวิเคราะห์ตา่ งๆ เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันการลงทุน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปด้วย
การเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในธุรกิจเดียวกันในประเทศอื่นๆ ว่าปัจจุบันท�ำธุรกิจกันอย่างไร มีการปรับ
ตัวอย่างไร เป็นไปในทิศทางเหมือนกันหรือแตกต่างไปจากบริษัทจดทะเบียนในไทย และสิ่งใดเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทีจ่ ะบ่งชีว้ า่ การปรับตัวจะประสบผลส�ำเร็จหรือล้มเหลว จะท�ำให้สามารถประเมินและวิเคราะห์บริษทั
ได้ดีขึ้น นอกจากนี้การเปรียบเทียบแนวโน้มของ Financial Performance และ Valuation ในมิติต่างๆ
ของบริษัทในต่างประเทศ เทียบกันกับธุรกิจเดียวกันในไทย เช่น P/E Ratio, Price / Book Value ฯลฯ
จะท�ำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่
โลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ บริษัทจดทะเบียนจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ยังคงมีความสามารถและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน ผู้ลงทุนก็ต้องปรับตัวเช่นกัน เพื่อให้สามารถประเมิน วิเคราะห์และลงทุนให้
เหมาะสมกับโลกและกับการท�ำธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่เปลี่ยนไป ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบ
ผลส�ำเร็จในการลงทุนครับ
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