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รัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่
ผ่านมา สิ้นเดือนนี้จึงถือเป็นการเปิดประเทศครบรอบ 1 เดือนเต็มแล้ว
ในแง่ของความกังวลก่อนทีจ่ ะมีการเปิดประเทศ ในลักษณะทีไ่ ม่มกี ารกักตัว
หากท่องเที่ยวในพื้นที่ Sand Box หรือในพื้นที่ Blue Zones ซึ่งท�ำให้เกิด
ความวิตกในเรื่องของการระบาดรอบที่ 4 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจาก
ในรอบที่ 3 นั้นสร้างรอยแผลความทรงจ�ำที่เจ็บปวดกับคนไทยเอาไว้เยอะมาก
จึงไม่ต้องการที่จะเห็นการแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง
ซึ่งต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นโชคดี เพราะว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการแพร่
ระบาดที่หหนักหนาสาหัสปรากฏขึ้น ส่วนตัวเลขคนติดเชื้อยังมีลักษณะทรงตัว
แต่ไม่ได้สูงมากถึงระดับเกินหมื่นคนอีกแล้ว จะมีที่ต้องขอแสดวความเสียใจ
กับครอบครัวของผู้สูญเสียก็คือ ตัวเลขของการเสียชีวิตจากโควิด-19 ยังคง
กดไม่ลงในแต่ละวัน จนท�ำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 20,000
คนไปแล้ว
ส�ำหรับในแง่เศรษฐกิจ การเปิดประเทศมุ่งหวังที่จะให้มีเม็ดเงินจากนัก
ท่องเทีย่ วต่างประเทศ เข้ามาในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของไทย แต่ในเมือ่ ดูตวั เลข
จริงที่เกิดขึ้น จะพบว่านักท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้ามามากอย่างที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ และ ททท.คาดหวัง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน ซึ่งในระยะหลัง
ถือเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่ส�ำคัญของประเทศไทย ทั้งจ�ำนวนและก�ำลังซื้อนั้น
ยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ ได้
การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย จึงยังคงมีลักษณะของ
การฟื้นตัวอย่างช้าๆ กลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง
และที่เกี่ยวเนื่อง จึงยังไม่ได้โชว์การฟื้นตัวให้เห็นชัดเจนนัก ด้วยเหตุนี้ส�ำหรับ
นักลงทุนแล้ว ในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องยอมรับความ
จริงให้มากที่สุด เนื่องจากว่าหลายๆ กูรูวงการหุ้น ยังมองว่าตลาดหุ้นมีโอกาส
ที่จะเกิดความผันผวนขึ้นได้
ซึ่งในทันทีที่มีข่าวโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่
เฉพาะตลาดหุ้นไทยเท่านั้นที่เกิดอาการผันผวนอย่างรุนแรง แต่เกิดขึ้นกับ
ตลาดหุ้นทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า บาดแผลที่เกิดจากฝีมือของไวรัสโควิด-19
ยังเป็นความกังวลของประชากรในโลกนี้ทุกคน ดังนั้น แม้จะมีการเปิดประเทศ
เปิดพรหมแดนให้สามารถท่องเที่ยวได้ แต่การ์ดก็ต้องไม่ตก หน้ากากอนามัย
ยังคงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
ที่ส�ำคัญ ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การหวังพึ่งพานักท่องเที่ยวต่าง
ชาติในเวลานี้ ควรจะเป็นแค่อันดับที่ 2 คือได้แค่ไหนก็แค่นั้น แต่อันดับ 1 ควร
เป็นนักท่องเทีย่ วในประเทศ ซึง่ ก็คอื คนไทยเทีย่ วด้วยกันเอง โดยเฉพาะคนไทย
ที่ยังพอมีรายได้มากพอที่จะท่องเที่ยวได้ ส่วนคนไทยที่ตกงาน ที่รายได้ลด ก็
ต้องคิดสร้างงานสร้างโอกาสว่าจะเข้าไปมีรายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทย
ด้วยกันเองได้อย่างไร
ความแข็งแกร่งและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ที่เกิดจากนโยบายให้
เทีย่ วกันเองภายในประเทศ ไม่ให้ออกมาใช้เงินในต่างประเทศ เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจน
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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ก.ล.ต. ประชุมร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ บจ.
มุ่งหวังส่งเสริมคุณภาพการก�ำกับดูแลกิจการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อสื่อสาร
บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของการ
จัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพการก�ำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 600 ราย จาก 400 บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนถือเป็น
ผูแ้ ทนของผูล้ งทุนรายย่อยและเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) ทีส่ ำ� คัญในระบบนิเวศของการรายงานทางการเงิน
(financial reporting ecosystem) ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน
มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และยังมีส่วนช่วยในการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการสนับสนุนให้กรรมการตรวจสอบท�ำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่าง
ใกล้ชดิ และได้เผยแพร่แนวทางทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวให้กรรมการตรวจสอบน�ำไปใช้ รวมทัง้ ได้จดั งานสัมมนา
ให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความส�ำคัญของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. และนางอภิชยา ฟอลเล็ต
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการสอบบัญชี บรรยายหัวข้อ “การดูแลคุณภาพของการจัดท�ำรายงานทางการเงิน” และ
นายทรงยศ บรรจงมณี ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 บรรยายหัวข้อ “การเปิดเผยรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบใน One report”
ทัง้ นี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบในการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดท�ำรายงานทางการเงิน การคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่
มีคุณภาพและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีอย่างเพียงพอ การให้ข้อมูลและเทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ และแนวทางการสื่อสารกับผู้สอบบัญชี รวมถึงกลไกและเครื่องมือในปัจจุบันที่
กรรมการตรวจสอบสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
การก�ำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/
seminar-documents.aspx ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการตรวจ
สอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในการจัดท�ำรายงานทางการเงินต่อไป
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เผยยอดขายบจ.ไทย งวด 9 เดือน ปี64
9.27 ล้านล้านบาท ฟื้นตัวจากปีก่อน
บริษทั จดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรายงานผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือน
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ทัง้ ด้านยอดขาย
และก�ำไรสุทธิ โดยเป็นผลจากการปรับตัวทางธุรกิจ
และระดับราคาน�้ำมันที่ปรับสูงขึ้น
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เปิดเผยว่า บจ. จ�ำนวน 744 บริษัท คิดเป็น
96.2% จากทั้งหมด 773 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ.
ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) น�ำส่งผล
การด�ำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 สิ้นสุด 30
กันยายน 2564 พบว่ามี บจ. รายงานก�ำไรสุทธิ 563
บริษัท คิดเป็น 75.7% ของ บจ. ที่น�ำส่งงบการเงิน
ทั้งหมด
สรุปผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564
บจ. มียอดขายรวม 9,266,260 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 14.4%
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลัก (Core profit) 1,198,198
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 84.3% ก�ำไรสุทธิ 741,769 ล้านบาท
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เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น ทัง้ นี้
บจ. มีอตั ราก�ำไรจากการ
ด� ำ เนิ น งานและอั ต รา
ก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 12.93%
และ 8.0% ตามล�ำดับ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และอยู่ระดับใกล้เคียงกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด 19
โดยผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นมาเนื่องจาก บจ. ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากครึ่งแรกของปี 2563 ที่
ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิด 19 รอบแรก
อีกทัง้ ราคาน�ำ้ มันและค่าการกลัน่ ได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564
ส� ำ หรั บ ฐานะการเงิ น ของกิ จ การ ณ สิ้ น เดื อ น
กันยายน ปี 2564 บจ. ไทยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) อยูร่ ะดับคงทีท่ ี่ 1.50 เท่า
“ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 3,184,623
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.04% อย่างไรก็ดี
มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 383,576
ล้านบาท ลดลง 8.3% และมีก�ำไร
สุ ท ธิ 203,809 ล้ า นบาท ลดลง
23.7% เนื่องจากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
โควิ ด 19 สู ง ที่ ขึ้ น และมาตรการ
ควบคุมเข้มงวดของภาครัฐ อย่างไร
ก็ ต าม หมวดธุ ร กิ จ ที่ ยั ง คงเติ บ โต
ได้ ดี คื อ หมวดธุ ร กิ จ การแพทย์
เนื่ อ งจากความต้ อ งการด้ า น
การรั ก ษาพยาบาลมี สู ง มากขึ้ น ”
นายแมนพงศ์ กล่าว
ด้านผลการด�ำเนินงานของ บจ. ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม
42,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0%
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 2,759 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ 43% และก�ำไรสุทธิรวม
2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%
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กรมสรรพากร ร่วมเปิดโครงการ
ผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน กรมสรรพากร ร่วมมือกับ
องค์การเพือ่ ความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The
Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (The United Nations Development
Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสห
ราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue
and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้
ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without
Bordersหรือ TIWB) อย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ใน
ฐานะกรรมการบริหารของโครงการผูต้ รวจสอบภาษีระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากร
จะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราช
อาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือในการจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษี
ระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากล กับ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อยกระดับการ
ตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีก
และหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ และการจัดเก็บภาษี
จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และภาคการผลิต
นายเอกนิติกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆ ประเทศ
รวมถึงประเทศไทยมีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษี
จากการเปลีย่ นแปลง การด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดย
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เฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภท
ออนไลน์ ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั น ข้ า มประเทศโดยไม่ มี พ รมแดน
ขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัท
ข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีก
เสี่ยงการเสียภาษี
ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่าง
ประเทศของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับความรู้ความ
สามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษี
ระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถ
รองรับกับความท้าทาย ในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายเอกนิติกล่าวต่อว่า โครงการนี้เป็นการร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความ
รู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจ
สอบภาษีของประเทศก�ำลังพัฒนา และเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับ
หน่วยงานของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้ค�ำปรึกษากับเจ้า
หน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทัง้ นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงาน
สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร
(RD Intelligence Center) โทร 1161
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ธปท.ผ่อนคลายแบงก์จ่ายปันผล
ต้องไม่เกิน 50% ของก�ำไรสุทธิ
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย
ว่า ธปท. ได้ก�ำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการประเมิน เพื่อทดสอบ
ระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) ในช่วงปี 2564-2566 พบว่าระบบ
ธนาคารพาณิชย์ยงั มีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ดงั กล่าวได้ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ได้เพิม่
ความระมัดระวังด้วยการทยอยตัง้ ส�ำรองและสะสมเงินกองทุนมาโดยตลอด ท�ำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มอี ตั รา
การกันเงินส�ำรองสูงถึง 1.55 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS
ratio) ที่ 19.9% ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564
ดังนั้น ด้วยระบบสถาบันการเงินที่ยังแข็งแกร่ง มีเงินส�ำรองและเงินกองทุนรองรับสถานการณ์ ที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า ธปท. จึงเห็นควรผ่อนคลายมาตรการการจ่ายเงินปันผล โดยยกเลิกการก�ำหนด
เพดานไม่ให้จ่ายเกินอัตราการจ่ายในอดีต
อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มฟื้นตัว สถาบันการเงินยังจ�ำเป็นต้องเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง จึงยังก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่เกินอัตรา 50% ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
2564 รวมทัง้ ให้ยดึ หลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน และความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า
นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็ง มีกันชนรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถช่วยเหลือลูกหนีแ้ ละสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง
น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ประจ�ำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ระบบธนาคารพาณิชย์มคี วามเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุน เงินส�ำรอง
และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง ขณะที่ผลประกอบการ ปรับดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดย ระบบธนาคาร
พาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 3,024.8 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ สินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio)
ที่ 19.9% เงินส�ำรองอยู่ในระดับสูงที่ 872.0 พันล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินส�ำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
(NPL coverage ratio) อยู่ที่ 155.0% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหล
ออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ 186.8%
น.ส.สุวรรณี กล่าวว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มกี ำ� ไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2564 จ�ำนวน 38.5 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน 45.1% โดยหลักจากค่าใช้จ่ายกันส�ำรองที่ลดลงจากการกันส�ำรองในระดับสูง ใน
ปีก่อน ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการเติบโตของ
สินเชื่อ ทั้งนี้ หากเทียบกับไตรมาสก่อน
ก�ำไรสุทธิลดลงจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ในส่วนของรายได้เงินปันผล ที่ลดลงจาก
ฐานเงินปันผลที่สูงในไตรมาสก่อน รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยส�ำรองทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้อตั ราผล
ตอบแทน ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on
Assets: ROA) ลดลงมาอยู่ที่ 0.69% จาก
ไตรมาสก่อนที่ 1.09% ขณะที่อัตราส่วน
รายได้ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ สินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด
รายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวอยู่ที่ 2.47%
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‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ สะเทือน
ธปท.ไม่หนุนใช้ช�ำระสินค้า
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย
ระบบการช�ำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ติดตามการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัล
มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ เพือ่ การลงทุนและการพัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัล
ไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการช�ำระค่าสินค้าและบริการที่คาด
ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ธปท. ไม่สนับสนุนการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ช�ำระค่าสินค้า
และบริการ เนื่องจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง อีกทั้ง
ยังมีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูล
ส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน ที่จะ
ส่งผลต่อร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้
รับความเสียหาย ในระยะต่อไป หากมีการน�ำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้
ช�ำระค่าสินค้าและบริการในวงกว้างอย่างแพร่หลาย ซึ่งความเสี่ยง
ข้างต้นอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการช�ำระเงิน เสถียรภาพ
ระบบการเงินของประเทศ และความเสียหายแก่สาธารณชนทัว่ ไปได้
นางสาวสิริธิดาให้ข้อมูลด้วยว่า ไม่ใช่มุมมองเฉพาะของแค่แบงก์
ชาติเท่านั้น แต่เป็นมุมมองที่สอดคล้องกับผู้ก�ำกับดูแลในอีกหลายๆ
ประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และมาเลเซีย อีกทั้ง
ที่ผ่านมา มีบางประเทศจ�ำกัดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในขอบเขตเพื่อ
การลงทุนเป็นหลัก เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่หลาย

8

ประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธปท. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำลัง
พิจารณารูปแบบการก�ำกับดูแลการให้บริการรับช�ำระค่าสินค้าและ
บริการด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อจ�ำกัดความเสี่ยงข้างต้น
อย่างไรก็ตาม แบงก์ชาติจะยังให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยี
มาพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบการช�ำระเงิน รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม
ขณะเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการต�ำรวจ
สอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความ
ผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) หารือประเด็นความ
ร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระท�ำผิดในตลาดทุนและ
สินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ที่
ประชุมหารือถึงแนวทางการประสานงานในการสืบสวนและตรวจ
สอบการกระท�ำผิดเกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีทมี่ ผี ลกระทบ
ในวงกว้างต่อ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูลการท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อกัน
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โดยจะเริ่มท�ำงานเชิงรุกร่วมกันในกรณีที่อาจเข้าข่ายการกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรมตามพระราชก�ำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
พ.ศ. 2561 ที่การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูงมากใน
ช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บช.ก. โดย ปอศ. พร้อมให้การสนับสนุนด้านการติดตาม
ผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนีการกระท�ำผิด เพื่อน�ำตัวมาด�ำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป ซึ่งความร่วมมือน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในตลาด
ทุนมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างรวดเร็ว เพือ่ ลดความเสียหายทีจ่ ะ
เกิดกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ด้าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
(ผบช.ก.) กล่าวว่า ความร่วมมือ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
ร่วมกัน จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพต่อการป้องกันปราบปรามอาชญา
กรรมและการกระท�ำผิด ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ รูปแบบ
ของการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ล้วนเป็นช่องทางของอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ค�ำเตือนและท่าทีของแบงก์ชาติ
กลต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาหลังจากที่เเพลตฟอร์ม
เทรดเหรียญดิจิทัล Bitkub จับมือกับห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์
ให้ลกู ค้าสามารถใช้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีซอื้ สินค้าได้ เช่นเดียวกับ
บมจ.บางจาก เริ่มต้นรับช�ำระเงินด้วยคริปโตเคอร์เรนซีที่ร้านกาเเฟ
อินทนิล และมีแผนที่จะขยายต่อไปยังธุรกิจ “คาร์แคร์-ปั๊มน�้ำมัน”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ก็ได้มีการ่
ประกาศให้ลูกค้าสามารถใช้สกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีในการซื้อบ้าน
เเละคอนโดมิเนียมได้
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ก็ได้
ออกมาระบุว่า จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หลังจากที่ ธปท.ประกาศ ไม่สนับสนุนการน�ำสินทรัพย์
ดิจทิ ลั มาใช้ชำ� ระค่าสินค้าและบริการ ในขณะที่ บางจากฯ เริม่ รับช�ำระ
ด้วยคริปโตเคอร์เรนซีที่ร้านกาแฟอินทนิลตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่
ผ่านมาแล้ว
รวมทัง้ ทาง บางจากฯยังได้มกี ารส่งเสริมการใช้สนิ ทรัพย์ดจิ ทิ ลั ตาม
ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ยุคดิจิทัล (Digital Experience)โดยความร่วมมือกับบิทาซซ่านั้น ทาง
บางจากฯจะได้รับการจ่ายเงินเป็นบาท ในขณะที่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก
บิทาซซ่า จะเป็นการจ่ายผ่านระบบโซลูชั่นในการแปลงคริปโตเคอร์
เรนซีเป็นเงินบาททันทีของบิทาซซ่า ซึ่งสะดวกต่อทั้งผู้ประกอบการ
และลูกค้าที่ไม่ต้องรับความผันผวนของมูลค่าคริปโตเคอร์เรนซี
และก่อนหน้านี้ กลุ่มบางจากฯ โดยบมจ.บีซีพีจี ก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
รายแรกของประเทศที่ได้มีการใช้ ระบบบล็อกเชนซื้อขายไฟฟ้า
โครงที่ T77 ได้พสิ จู น์แล้วว่ามีการใช้พลังงานระหว่างอาคารด�ำเนินการ
ได้ และอยู่ใน ERC Sandbox ทดสอบเพื่อให้มีการซื้อขายระหว่าง
กันจริง และการใช้คริปโตฯในร้านกาแฟอินทนิล ก็นบั ว่าบางจากฯ เป็น
ธุรกิจพลังงานรายแรกทีเ่ ปิดบริการรับช�ำระด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเพือ่
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เพิ่มความสะดวก เป็นทางเลือกให้ลูกค้า
ส่วนกรณีของ เดอะมอลล์ นั้น น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด เปิดเผยว่า ล่าสุดได้
ร่วมทุนกับ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด กลุ่มธุรกิจ
ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน และด�ำเนินการตลาดซื้อ
ขายคริปโตเคอร์เรนซี ผ่าน บิทคับ ออนไลน์ ในสัดส่วน 50:50 จัดตั้ง
บริษัท บิทคับ เอ็ม จ�ำกัด เพื่อบริหาร บิทคับ เอ็ม โซเชียล ( BITKUB
M SOCIAL) พื้นที่ 2,000 ตร.ม. บริเวณชั้น 8-9 โซนฮีลิกซ์ควอเทียร์
อาคาร A ดิ เอ็มควอเทียร์ รองรับดิจทิ ลั คอมมูนติ ี้ แห่งแรกของเมืองไทย
ที่จะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ความรู้ การจัดสัมมนาและการ
ประชุม ทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนใน
การสร้างองค์ความรู้ส�ำหรับ สตาร์ตอัพ (Startup) และผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Entrepreneur Economy) และเป็นแหล่งพบปะของนักลงทุน
ที่สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
เป็นศูนย์การเทรดและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset
Trading & Exchange) รวมทั้งมี NFT Gallery & Gaming และน�ำเข้า
สู่โลกของ METAVERSE ในอนาคต
ด้านนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง บริษัท บิทคับ
แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด กล่าวว่า กระแสของโลกที่มีกลุ่มผู้
มั่งคั่งและมีก�ำลังจับจ่ายใช้สอยกลุ่มใหม่ (New Wealth) ที่มีรายได้จาก
แวดวงเทคโนโลยีกลุ่มใหม่ๆ เช่น บล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ
ผู้ที่สามารถท�ำงานให้บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ได้จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งคน
เหล่านีส้ ามารถท�ำงานทีไ่ หนก็ได้ ไม่จำ� เป็นต้องเข้าส�ำนักงาน หรือกลุม่ ที่
เป็นคนๆ เดียวแต่มหี ลายทักษะและสามารถท�ำงานให้หลากหลายบริษทั
ในขณะเดียวกัน (Nano Entrepreneur) คนกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อมากและ
นิยมการพักผ่อนในต่างประเทศแบบท่องเที่ยวพักผ่อนไปด้วยท�ำงานไป
ด้วย (Workcation) และมีการอาศัยในประเทศใดประเทศหนึง่ เป็นระยะ
เวลายาวนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป (Longer Term Stay)
หากประเทศของเรามีโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี (Technology
Infrastructure) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถรองรับความต้องการ
และสร้างความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้น่าจะช่วยฟื้นฟูและเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิคได้อีกทางหนึ่ง
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เผยจีดีพีไตรมาส 3 ติดลบ 0.3%
สภาพัฒน์คาดทั้งปี 64 โต 1.2%
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ
สภาพัฒน์ แถลงข่าวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จี
ดีพี) ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 โดยระบุว่า จีดีพี ไตรมาส 3
ปีนี้ ปรับตัวลดลง 0.3% จากขยายตัว 7.6% ในไตรมาส
เดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก
แล้ว (เปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว) จีดีพี ในไตรมาส
3 ปีนี้ ลดลง 1.1% จากไตรมาสที่ 2/2564 ที่ขยายตัว
0.1% โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนระมัดระวัง
พฤติกรรมการใช้จา่ ย ในขณะทีภ่ าครัฐมีความจ�ำเป็นต้อง
ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม
จีดีพีรวม 9 เดือนแรก ขยายตัวอยู่ที่ 1.3%
นายดนุชากล่าวว่า โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 การ
บริโภคภาคเอกชน -3.2% การอุปโภคภาครัฐบาล 2.5%
การลงทุนรวม -0.4% การลงทุนภาคเอกชน 2.6% การ
ลงทุนภาครัฐ -6.0% มูลค่าการส่งออกสินค้า 15.7%
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้า 31.8% ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุล 3.6% ต่อจีดีพี เงินเฟ้อ 0.7%
ทั้งนี้ คาดว่าจีดีพีทั้งปี 2564 จะขยายตัว 1.2% ปรับ
ตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2%
และบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 2.5% ต่อจีดีพี
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 คาดว่าจีดีพีจะ
ขยายตัวในช่วง 3.5-4.5% ค่ากลาง 4% โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก
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(1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิต
ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้ม
คลี่คลายลง และความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน
(2) การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ
(3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า
(4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
(5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ
ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ.
จะขยายตัว 4.9% การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาค
เอกชนขยายตัว 4.3% และ 4.2% ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 0.9-1.9% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกิน
ดุล 1.0% ของจีดีพี
ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอ
การค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 คาดว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวม (จีดีพี) ของประเทศไทย ทั้งปี 2564 จะเติบโต
อยู่ช่วง 1-1.5% และยังไม่มีโอกาสพลิกโผ ทั้งการปรับตัว
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ แม้ในวันที่ 1
พฤศจิกายนนี้ จะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
แล้วก็ตาม โดยสิ่งที่ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้
ชิดคือ การแพร่ระบาดโควิด-19 ในสายพันธุ์ใหม่ๆ ส่วนยา
โมลนูพิราเวียร์ ที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 หากน�ำเข้ามาใน
ไทยแล้ว จะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะมองว่า
ทุกส่วนทั้งเศรษฐกิจ และสาธารณสุขต้องไปด้วยกัน
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‘REIC’ ชี้ตลาดที่อยู่ ถึงจุดต�่ำสุดแล้ว
Q3 หดตัวแรง คอนโดติดลบกว่า 80%

ดร.วิชยั วิรตั กพันธ์ ผูต้ รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์
และรักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)
เปิดเผยว่า ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ได้ตดิ ตามสถานการณ์
ความเคลือ่ นไหวทัง้ ในด้านอุปสงค์และอุปทาน อย่างต่อเนือ่ ง
โดยพบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของอุปทานที่อยู่อาศัย
เข้าใหม่ทเี่ ข้าสูต่ ลาดใหม่ทลี่ ดลงอย่างมากในช่วงไตรมาส 3 ปี
2564 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่มี
ส่วนแบ่งในตลาดที่อยู่อาศัยมากทั้งประเทศ
โดยพบว่า เครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ส�ำคัญมีการลด
ลงต�ำ่ มาก ประกอบด้วย จ�ำนวนยูนติ ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจัดสรร
ทั่วประเทศ และจ�ำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล มีเพียง 16,804 และ 14,601 ยูนิต
หรือลดลง ร้อยละ -28.2 และ -55.1 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ตาม
ล�ำดับ และส�ำหรับภาวการณ์เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล จ�ำนวน 4,288 ยูนติ แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 1,976 ยูนติ
และอาคารชุด 2,312 ยูนิต ซึ่งจ�ำนวนรวมลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2563 ร้อยละ -80.5 และเป็นการลดลงอย่าง
มากทัง้ ในส่วนของโครงการบ้านจัดสรรและโครงการอาคารชุด
ดร.วิชยั กล่าวว่า หลังจากทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
มีประกาศผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว ส�ำหรับสัญญา
เงินกู้ที่ท�ำสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2565 เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทีย่ ดื เยือ้ มาถึงเกือบ
2 ปีแล้วนั้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อยอด
การซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการที่รัฐบาล
ได้มีนโยบายในการเปิดประเทศโดยคาดว่าจะส่งผลเชิงบวก
ต่อการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯได้ปรับสมมติฐานในคาดการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยในไตรมาส 4 ปี 2564 และ ปี 2565 ศูนย์ข้อมูลฯ
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คาดการณ์ว่า ไตรมาส 4 เครื่องชี้
ด้านจ�ำนวนยูนิตที่ได้รับใบอนุญาต
จัดสรรทั่วประเทศ และจ�ำนวนยูนิต
ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลจะเพิ่มขึ้น
เป็น 21,039 และ 35,231 ยูนติ หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 และ 53.4 ตาม
ล�ำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ภาพ
รวมทั้งปี 2564 ของเครื่องชี้ฯข้าง
ต้นจะยังคงติดลบถึงร้อยละ -22.1
และ -12.7 ตามล�ำดับ
ดร.วิชัยกล่าวว่า นอกจากนี้การเปิดตัวโครงการใหม่ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวที่อ ยู่อ าศัยใหม่ในไตรมาส 4
ประมาณ 20,050 ยูนิต หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2563 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าภาพรวมปี
2564 จะมีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่จ�ำนวนทั้งสิ้น 43,051 ยูนิต
แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 25,783 ยูนิต และอาคารชุด
17,268 ยูนิต ซึ่งลดลงร้อยละ -35.0 เมื่อเทียบกับปี 2563
และในปี 2565 จ�ำนวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะเพิ่มขึ้น
เป็นประมาณ 85,912 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร
47,291ยูนิต และโครงการอาคารชุด 38,621 ยูนิต เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 99.6 ซึ่งเป็นการเพิ่มจากฐานที่ต�่ำมากในปี 2564
ดร.วิชยั กล่าวว่า การปรับตัวลดลงของอุปทานทีอ่ ยูอ่ าศัย
เข้าใหม่เช่นนี้ได้ส่งผลต่อภาพรวมของอุปทานที่อยู่อาศัย
ทั้งหมดที่เหลือขายในตลาดพื้นที่ 27 จังหวัดหลัก โดย
คาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีจ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่เหลือขายทั้ง
สิ้นประมาณ 278,236 ยูนิต เป็นมูลค่าประมาณ 1,196,563
ล้านบาท
ทั้งนี้ แม้จะมีการเปิดขายโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้นแต่
ด้วยกลยุทธ์การกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้ประกอบการ
ผนวกกับการผ่อนคลายมาตรการ LTV และการปรับตัวลดลง
ของอุปทานที่อยู่อาศัยเข้าใหม่ดังกล่าวมาข้างต้นได้ส่งผล
ต่อภาพรวมหน่วยเหลือขายใน 27 จังหวัดลดลงตามไปด้วย
จากเดิมซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ คาดการณ์ว่าปี 2564 จะมียูนิต
เหลือขายจ�ำนวน 292,800 ยูนิต มูลค่ารวม 1,259,540 ล้าน
บาท จะปรับลดลงมาอยู่ที่จ�ำนวน 278,236 ยูนิต มูลค่ารวม
1,196,536 ล้านบาท และจะลดลงมาอยูท่ ปี่ ระมาณ 264,412
ยูนิตมูลค่ารวม 1,113,948 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565
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กนง.คงอัตราดอกเบี้ย 0.50%
ดันการขยายตัวเศรษฐกิจไทย

นายปิติ ดิษยทัต ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการ
ประชุม กนง. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะ
กรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ 0.50% ต่อปี คณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยผ่านจุดต�่ำสุดแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และ
เข้าสูช่ ว่ งฟืน้ ตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
ระบาดและการเปิดประเทศ รวมทั้งการเร่งกระจาย
วัคซีนส่งผลให้ความเสีย่ งด้านต�ำ่ ลดลง แต่แนวโน้มการ
ฟื้นตัวยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจาก
ราคาพลังงานโลกเป็นหลัก คณะกรรมการเห็นว่านโย
บายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ประกอบกับมาตรการทางการ
เงินการคลังที่มีความต่อเนื่อง เน้นการฟื้นฟูและยก
ระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 และปี 2565 คาดว่าจะ
ขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดไว้ในการประชุมครั้งก่อน
จากการใช้จา่ ยในประเทศทีท่ ยอยปรับดีขนึ้ ตามการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งช่วยชดเชยผล
กระทบต่อเศรษฐกิจจากราคาพลังงานโลกที่สูงขึ้นใน
ระยะต่อไป แรงสนับสนุนจากการใช้จา่ ยภาครัฐจะแผ่วลง
หลังจากที่ได้เร่งไปในช่วงก่อนหน้า ส่วนการส่งออกมี
แนวโน้มชะลอลงบ้างตามเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ขณะที่
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ
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ด้านตลาดแรงงานมีแนวโน้มปรับดีขึ้น จากราย
ได้ของแรงงานในภาคบริการและผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระที่ฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ชั่วคราวตามปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคา
พลังงานที่คาดว่าจะปรับลดลงในช่วงต้นปีหน้า
ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังอยู่ในกรอบเป้า
หมาย แต่มีความเสี่ยงด้านสูงหากราคาพลังงาน
โลกอยู ่ ใ นระดั บ สู ง นานกว่ า ที่ ป ระเมิ น ไว้ แ ละ
ข้อจ�ำกัดด้านอุปทานในต่างประเทศมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ อย่างไรก็ดี รายได้และก�ำลังซื้อที่ทยอย
ฟื้นตัวส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์อยู่
ในระดับต�่ำ ขณะที่คาดอัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังคง
ยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย
ทั้งนี้ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเปราะบางและ
มีความไม่แน่นอน โดยยังต้องติดตามพัฒนาการของการ
ระบาดหลังการเปิดประเทศ และความต่อ เนื่อ งของแรง
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นจาก
ราคาพลังงานโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป
สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูง แต่ความ
เสีย่ งด้านเครดิตยังเป็นอุปสรรคต่อการกระจายตัวของสินเชือ่
โดยเฉพาะส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี แ ละภาคครั ว เรื อ น ซึ่ ง
มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้บางส่วน
คณะกรรมการเห็นว่ามาตรการภาครัฐและการประสาน
นโยบายมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โดย
มาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการระบาดที่เอื้อให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องยังมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะหลัง
การเปิดประเทศ มาตรการการคลังควรสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรายได้
และเร่งเตรียมมาตรการเพื่อฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะติดตามปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ได้แก่ พัฒนาการของการระบาดหลัง
การเปิดประเทศ ความเพียงพอของมาตรการการคลังและ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ และการส่งผ่านต้นทุนที่
สูงขึ้นจากราคาพลังงานโลก โดยพร้อมใช้เครื่องมือนโยบาย
การเงิน
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กิจกรรม Learn and Share ครัง้ พิเศษ - Extra @ 1/2564
“ช�ำแหละ WHA บมจ.ดับบลิวเอชเอ
คอร์ปอเรชั่น แยกเบาะแส โครงสร้าง
ธุรกิจ เพื่อศึกษา”
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรม
Learn and Share ครั้งพิเศษ-Extra @1
ประจ�ำปี 2564 ผ่านช่องทาง Microsoft
Teams ตามวิถีใหม่ New Normal ของ

Virtual Seminar โดย คุณอนุจิตต์
อายุศะนิล และ คุณฉัตรชัย งาม
วิภาส – สมาชิก Core Team
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาแบ่งปัน
ความรู ้ จากประสบการณ์ ผ ่ า น
กระบวนการท�ำงานของ “ทีมงาน
Core Team” ที่ขันอาสา ท�ำงาน
จนตกผลึก ด้วยมุมมอง ของนัก
ลงทุน จากต�ำรา จากข้อมูล และจาก
ประสบการณ์กบั หุน้ ตัวเขือ่ ง ทีเ่ ลือก
แล้ว ในหัวข้อ “ช�ำแหละ WHA
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
แยกเบาะแส โครงสร้างธุรกิจ เพือ่
ศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกา
ยน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ที่
ผ่านมา

โครงการอบรม “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”
รุ่นที่ 33 ประจ�ำปี 2564
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดหลักสูตร อบรมอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผูถ้ อื หุน้ รุน่ ที่ 33 ประจ�ำปี 2564 ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 – อาทิตย์ที่ 21
พฤศจิกายน 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Microsoft Teams
ตามวิถีใหม่ New Normal ของ Virtual Seminar
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กิจกรรมสัมพันธ์ การประชุม
สัมมนานอกสถานที่ (Outing)

การประมวลผลการประชุ ม
สามัญ/วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2564
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ การ
ประชุม สัมมนานอกสถานที่ (Outing) การประมวลผลการประชุม
สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ภารกิจตามโครงการ “การประเมิน
คุณภาพ การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564” ณ Thai
Orchids (สวนกล้วยไม้ไทย) ต�ำบลบัวงาม อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27–อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน
2564 ที่ผ่านมา
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Last article

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่กับความผันผวนในรอบใหม่
โดย : ยิ่งยง นิลเสนา

ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศว่า พบไวรัสโควิด-19
สายพันธ์ใหม่ในประเทศอาฟริกาใต้ และเริ่มมีการกระจายออกไปในประเทศอื่นๆ เช่น เบลเยี่ยม บอสวาน่า
อิสราเอล ฮ่องกง ฯลฯ องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อสายพันธุ์นี้ว่า Omicron และว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีการ
กลายพันธุ์ จนมีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดความกังวลไปทั่วโลก หลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทย ออกมาตรการจ�ำกัดการเดินทางส�ำหรับผูท้ เี่ ดินทางมาจากประเทศอาฟริกาใต้และ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปอาฟริกา บางประเทศคือ อิสราเอล และ ญี่ปุ่น ออกมาตรการที่เข้มงวดมาก ถึงขนาด
ที่ไม่ให้ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ
เมือ่ ข่าวเรือ่ งไวรัสสายพันธุ์ Omicron ถูกเผยแพร่ออกไปในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน ตลาดหุน้ ทัว่ โลกปรับ
ตัวลดลงอย่างรุนแรง จากข้อมูลของ Reuters มูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) ของหุน้ ทัว่ โลก
ปรับลดลง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสหรัฐโดยดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 2.5% หุ้นไทยปรับตัวลดลง
2.3% ในขณะที่ราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลดลงถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันดังกล่าว
ณ วันที่ผมเขียนบทความนี้ (1 ธันวาคม) ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ Omicron น้อยมาก ยังไม่มี
ข้อมูลในเรื่อง ความสามารถในการแพร่กระจาย ความรุนแรงของอาการ ความสามารถในการป้องกันเชื้อ
สายพันธุ์นี้ของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประสิทธิผลของยารักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไวรัสสายพันธุ์นี้ ฯลฯ
ซึ่งจะท�ำให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจนขึ้น ถึงจะยังมีข้อมูลน้อย แต่ตลาดทุนโลกผันผวน
รุนแรง เพราะในช่วงทีผ่ า่ นมาราคาหุน้ ปรับตัวขึน้ มามาก สะท้อนถึงการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม
หากการระบาดของเชือ้ ไวรัสสายพันธุ์ Omicron รุนแรง จนหลายประเทศต้องกลับไปใช้มาตรการ Lockdown
ที่เข้มงวดอีก จะท�ำให้เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมา กลับชะลอตัวลง ในขณะที่ความสามารถในการรับมือของ
ประเทศหลักๆ มีน้อยลงในภาวะปัจจุบัน เพราะเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นและยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ท�ำให้การ
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินหรือการคลัง มีข้อจ�ำกัดมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกันกับช่วงเวลาที่
โควิดเริ่มระบาดเมื่อ 2 ปีก่อน และยิ่งหากต้องกลับมา Lockdown กันอีก ผลกระทบต่อ Supply chain จะ
ยิ่งท�ำให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงนานออกไปอีก ท�ำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจจะท�ำได้ล�ำบากขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทย เศรษฐกิจยังมีความเปราะบางอยู่มาก การระบาดของโควิด-19 กระทบกับเศรษฐกิจ
ไทยอย่างหนัก GDP หดตัวลงถึง -6.1% ในปี 2563 และเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาได้ช้ามากในปีนี้ โดยถึง
ปลายปี 2564 นี้ ขนาดของ GDP ไทยจะยังมีขนาดเล็กกว่าขนาด GDP ในช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาด สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยมีขนาดถึง 18% ของ GDP
ถูกกระทบอย่างหนัก ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดรุนแรง นักท่องเที่ยวหายไปเกือบหมด คาดว่าจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวต่างประเทศจะค่อยๆ เพิ่มกลับขึ้นมาบ้างในปีหน้า แต่หากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
มีความรุนแรง การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะช้าลงไปอีก นอกจากนั้นภาคบริการ เช่น ภัตตาคาร ร้าน
อาหาร การขนส่ง การค้าปลีก และธุรกิจ SME ยังอยู่ในภาวะที่ยากล�ำบากมาก และคงใช้เวลาอีกนานในการ
ฟื้นตัว หากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีความรุนแรง ธุรกิจต่างๆ ที่อ่อนแอมากอยู่แล้วคงเอาตัวรอด
ได้ยากขึ้น
ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุน น่าจะยังคงมีอยู่จนเรามีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ผมคงได้แค่หวังว่าการ
ระบาดของไวรัสสายพันธุใ์ หม่นจี้ ะไม่รนุ แรงมาก แต่ไม่วา่ จะเป็นอย่างไร ดูเหมือนว่าเราคงต้องอดทนกันต่อไป
ขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัว รักษาสุขภาพ ดูแลตนเอง ครอบครัว ช่วยเหลือกันเท่าที่ท�ำได้ ขอให้ทุกท่าน
ปลอดภัยนะครับ
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