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    การฟ้ื้� นฟูื้เศรษฐกจิ เป็็นส่ิ่�งท่ี่�ภาคธุุรก่ิจและ

ภาคป็ระชาชน ลว้นมองเห็็นตรงกินัวา่ เป็็นส่ิ่�งท่ี่�

จ ำาเป็็น ซ่ึ่� งในภาคกิารเมืองเองกิ็ไม่ใช่ว่าจะ       

มองไม่เห็็นความจำาเป็็นในเรื�องน่�  แต่ดููเห็มือนยังั

คงม่ป็ระเดู็นของกิารจัดูสิ่รรเพืื่�อป็ระโยัชน์

ที่างกิารเมือง และดูา้นความมั�นคงของรัฐบาล   

อยัูค่่อนขา้งมากิ

   งบป็ระมาณท่ี่� ถููกิตั� งค ำาถูามมากิท่ี่� สุิ่ดูคือ              

งบประมาณของกระทรวงกลาโหม งบประมาณ

ของเหล่าทพัต่่างๆ ซ่ึ่�งสิ่วนที่างกิบัความรู้ส่ิ่กิของ

ป็ระชาชน โดูยัเฉพื่าะผูู้ท่้ี่�ไดูรั้บผู้ลกิระที่บจากิ

ว่กิฤตเศรษฐก่ิจท่ี่�เก่ิดูจากิว่กิฤตกิารแพื่ร่ระบาดู

ของโควดู่-19 ท่ี่�ลากิยัาวมานานกิวา่ 2-3 ป่็แลว้

   คำำาถามจากภาคำประชาชนค้ำอ ทำาไมไม่ใช้งบ

ประมาณท่�ม่อยูู่่จำากัด เพ้�อกระต้้่นเศรษฐกิจให้

ฟ้ื้� นต่วัให้ได้ดเ่ส่ียู่ก่อน แล้วจงึค่ำอยู่มาจดัซ้ื้�ออาว้ธ

ยู้่ทโธปกรณ์ต่่างๆท่�แต่่ละกองทพัต้่องการ ไม่ว่า

จะเป็นเคำร้�องบิน F-35 เร้อดำานำ�า หร้อว่ารถถงั

    เพื่ราะในความเป็็นจร่ง รัฐบาลม่ปั็ญห็าเรื�อง

งบป็ระมาณมาตลอดู สิ่ะที่อ้นจากิกิารก่ิอห็น่�

สิ่ า ธุ า ร ณ ะ ท่ี่� สูิ่ ง ข่� น  ร ว ม ที่ั� ง กิ า ร อ อ กิ                                 

พระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) กู้เงนิเพ้�อมาต่รการการ

คำลัง และสีาธารณส้ีข 2 ฉบับ รวมวงเงิน                      

1.5 ล้านล้านบาท ซ่ึ่� งจะส่ิ่�นสุิ่ดูกิารใช้เง่นใน

ป่็งบป็ระมาณ 2565 ห็รือวนัท่ี่� 30 กินัยัายันน่�

    ตลอดูมาม่กิระแสิ่เส่ิ่ยังเร่ยักิร้องให็้แกิ้ไข

ปั็ญห็าเศรษฐก่ิจ ให็้เยั่ยัวยัาภาคป็ระชาชนท่ี่�        

ไดู้รับผู้ลกิระที่บ ดู้วยักิารออกิมาตรกิาร              

ช่วยัเห็ลือ และให็้เร่งแกิ้ไขปั็ญห็าของแพื่ง                        

ค่าครองช่พื่สูิ่งข่�น และเง่นเฟ้้อท่ี่�ข่�นไป็สูิ่งสุิ่ดูเป็็น

ป็ระวต่ักิารณ์ 

      รัฐบาลช่�แจงเห็ตุผู้ลกิบัภาคป็ระชาชน วา่ ห็น่�ง 

เง่นงบป็ระมาณ และ เง่นกิูม่้จ ำานวนจำากิดัู และ

สิ่องสิ่ถูานกิารณ์เศรษฐก่ิจเร่�มท่ี่�จะดู่ข่�นมาแลว้ 

ตวัอยัา่งท่ี่�ชดัูเจน คือ กิรณ่ โคำรงการคำนละคำรึ�ง 

ซ่ึ่� งถืูอว่าเป็็นโครงกิารท่ี่�ป็ระชาชนส่ิ่วนให็ญ่      

พื่่งพื่อใจ

     เนื�องจากิช่วยัแบ่งเบาภาระไดูจ้ร่ง ที่ำาให็ใ้น เฟื้สี 1-2 

ท่ี่�ให็เ้ง่นช่วยัเห็ลือเดืูอนละ 500 บาที่ เป็็นเวลา 3 เดืูอน 

รวมวงเงนิของรัฐ 5.25 หม้�นล้านบาท ไดูรั้บความน่ยัม 

จ่งม่ เฟื้สี 3 ท่ี่�ยังัช่วยัเห็ลือเดืูอนละ 500 บาที่ เป็็นเวลา 

3 เดืูอนเช่นเดู่ม ค่ดูเป็็นวงเงนิของรัฐ 1 แสีนล้านบาท 

เท่ี่ากิบั 3 เฟื้สี ใช้วงเงนิไปประมาณ 152,500 ล้านบาท 

จากเงนิกู้ วงเงนิ 1.5 ล้านล้านบาท

   แต่เมื�อป็ระชาชนเร่ยักิร้องให็้ช่วยัเห็ลือต่อใน      

คนละคร่� งเฟ้สิ่ 4 รัฐบาลอา้งวา่เง่นม่จำากิดัู ตอ้งใชก้ิบั

ทุี่กิโครงกิารกิระตุ้นเศรษฐก่ิจ แต่สุิ่ดูที่้ายักิ็จ ำาเป็็น     

ตอ้งม่ เฟื้สี 4 ในท่ี่�สุิ่ดู แต่ลดูกิารช่วยัเห็ลือเป็็นเดืูอนละ 

400 บาที่ เป็็นเวลา 3 เดืูอน รวมวงเงิน 4.35                               

หม้�นล้านบาท ซ่ึ่�งห็ลงัจากินั�นกิระที่รวงกิารคลงัม่ท่ี่าท่ี่

ชดัูเจนวา่ จะไม่ม่เฟ้สิ่ 5 อ่กิแลว้

     อยัา่งไรกิต็าม ดูว้ยัเห็ตุผู้ลที่างกิารเมือง คะแนนน่ยัม

ของพื่รรคกิารเมืองขั�วรัฐบาลลดูลงอยัา่งมากิ เห็็นไดู้

จากิผู้ลกิารเลือกิตั�งซ่ึ่อมท่ี่�พื่รรคฝ่่ายัคา้นไดูรั้บชยััชนะ 

ที่ำาให็รั้ฐบาลตอ้งร่บออกิมาตรกิารคนละคร่� งเฟ้สิ่ 5 ใช้

วงเงนิ 2.12 หม้�นล้านบาท และเพื่่�มเง่นในบตัรคนจน

และกิลุ่มเป็ราะบางอ่กิ 6.2 พื่นัลา้นบาที่ จนถููกิมองวา่

มุ่งสิ่ร้างคะแนนน่ยัม  แต่ขณะเดู่ยัวกินั พื่รรคกิารเมือง

ขั�วรัฐบาลกิ็ยังัผู้ลกัิดูนัให็้ สิ่ภาอนุมต่ังบป็ระมาณใน

กิารซืึ่�อเครื�องบ่นรบ F-35 และเรือดูำานำ�าจนสิ่ำาเร็จ

   คำวามยู้่อนแยู้่งในเร้�องการม่วงเงินท่�จำากัด กับการ

จดัสีรรงบประมาณไปในทศิทางท่�เหมาะสีม จ่งกิลายั

เป็็นคำาถูามท่ี่�ดูงัข่�นเรื�อยัๆ ในขณะท่ี่�กิระที่รวงกิารคลงั

กิ็ตกิอยัู่ในสิ่ถูานะท่ี่�ต้องรับภาระห็าเง่นมารองรับ      

กิารใชจ่้ายังบป็ระมาณ

   ดูว้ยัเห็ตุน่�  แผู้นท่ี่�จะเก็บภาษ่ขายู่ห้้นจ่งกิลายัเป็็น

ป็ระเดู็นท่ี่�ม่เส่ิ่ยังที่กัิที่ว้งเก่ิดูข่�นอยั่างมากิ จนที่ำาให็ ้    

วนัน่�กิลายัเป็็นแผู้นท่ี่�ยังัไม่ม่ความชดัูเจนวา่ สุิ่ดูที่า้ยัจะ

ดูำาเน่นกิารอยัา่งไรห็รือไม่ โดูยัเฉพื่าะในช่วงท่ี่�รัฐบาล

ม่ความจำาเป็็นตอ้งเร่งสิ่ร้างคะแนนน่ยัมที่างกิารเมือง
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    สีำานักงานคำณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์ู่และต่ลาดหลกัทรัพย์ู่ (กิ.ล.ต.) ขอให็้

ป็ระชาชนใช้ความระมดัูระวงัในกิารที่ำาธุุรกิรรมเก่ิ�ยัวกิบับร่กิารที่างกิารเง่น      

แบบกิระจายัศูนยั ์ (Decentralized Finance: DeFi) เนื�องจากิม่ความเส่ิ่�ยังและ          

ไม่ไดูอ้ยัูภ่ายัใตก้ิารกิำากิบัดููแลของห็น่วยังานกิำากิบัดููแลของไที่ยั

   ในปั็จจุบนักิารให็บ้ร่กิารและกิารเขา้ไป็ลงทุี่นใน DeFi ไดูรั้บความน่ยัมเพ่ื่�ม  

มากิข่�นโดูยัเฉพื่าะ DeFi ท่ี่�ให็บ้ร่กิารในลกัิษณะกิารรับฝ่ากิส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลัท่ี่�ม่

กิารจ่ายัผู้ลตอบแที่นแก่ิผูู้ฝ้่ากิ (deposit taking & lending) ที่ั�งในรูป็แบบกิารนำา

ส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลัไป็ห็าป็ระโยัชน์ต่อ เช่น นำาไป็ให็ย้ัมื ห็รือนำาไป็ลงทุี่นต่อ ซ่ึ่� งกิาร

ให็้บร่กิารในลกัิษณะดูงักิล่าวมกัิจะแสิ่ดูงผู้ลตอบแที่นสูิ่งเพื่ื�อจูงใจผูู้ซื้ึ่�อขายัให็ ้  

เขา้มาที่ำาธุุรกิรรม

   อยัา่งไรกิ็ดู่ กิารที่ำาธุุรกิรรม DeFi ม่ความเส่ิ่�ยังห็ลายัดูา้น ที่ั�งความเส่ิ่�ยังจากิ          

ตวัผู้ล่ตภณัฑ์แ์ละบร่กิาร ซ่ึ่�งอาจม่ความซึ่บัซึ่อ้น ความเส่ิ่�ยังจากิกิารให็ย้ัมืส่ิ่นที่รัพื่ยั์

ดู่จ่ที่ลัเก่ินกิวา่มูลค่าห็ลกัิป็ระกินั (overleverage) ความเส่ิ่�ยังท่ี่�ผูู้ใ้ชง้านอาจไดูรั้บ

ขอ้มูลไม่เพ่ื่ยังพื่อ ห็รือถููกิเอาเป็ร่ยับจากิผูู้ใ้ห็บ้ร่กิาร นอกิจากิน่�  ยังัม่ความเส่ิ่�ยัง

ดูา้นเที่คน่คและความป็ลอดูภยัั รวมถู่งขอ้กิำาห็นดู เงื�อนไข และฟั้งกิช์นักิารที่ำางาน

ต่าง ๆ ท่ี่�อาจม่ช่องโห็ว ่ ตลอดูจนกิารถููกิห็ลอกิลวง ฉอ้โกิง เช่น กิาร Rug Pull 

เป็็นตน้

    ดูงันั�น ผูู้ซื้ึ่�อขายัจ่งควรศ่กิษาโครงกิาร DeFi ก่ิอนท่ี่�จะเขา้ร่วมโครงกิาร และ

ควรใชค้วามระมดัูระวงัในกิารที่ำาธุุรกิรรมเนื�องจากิกิารให็้บร่กิารในลกัิษณะ 

deposit taking & lending ไม่ไดูอ้ยัูภ่ายัใตก้ิารกิำากิบัดููแลของห็น่วยังานกิำากิบัดููแล

ภาคตลาดูเง่นและตลาดูทุี่นในป็ระเที่ศไที่ยั โดูยัปั็จจุบนั กิ.ล.ต. อยัู่ระห็ว่าง

พ่ื่จารณาที่บที่วนแนวที่างกิารกิำากิับดููแลส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั โดูยัไม่สิ่นับสิ่นุน

ธุุรกิรรมในลกัิษณะ deposit taking & lending ที่ั�งในรูป็แบบ decentralized finance 

ห็รือ centralized finance และอยัูร่ะห็วา่งห็ารือกิบัห็น่วยังานท่ี่�เก่ิ�ยัวขอ้งเพืื่�อห็า

แนวที่างกิำากิบัดููแลเพื่ื�อคุม้ครองผูู้ล้งทุี่นอยัา่งเห็มาะสิ่มต่อไป็

   ที่ั�งน่�  สิ่ำาห็รับ DeFi เป็็นบร่กิารที่างกิารเง่นแบบกิระจายัศูนยับ์นระบบ

บลอ็กิเชน ไม่พื่่�งพื่าตวักิลาง โดูยัใชก้ิลไกิควบคุมกิารดูำาเน่นกิารต่าง ๆ ให็้

เป็็นไป็ตามเงื�อนไขท่ี่�กิำาห็นดูผู้า่นสิ่ญัญาอจัฉร่ยัะ (smart contract)

     กิ.ล.ต. ยังัไดูเ้ป่็ดูเผู้ยัดูว้ยัวา่ ตามท่ี่�ป็ระกิาศกิระที่รวงกิารคลงั* ลงวนัท่ี่� 

10 ม่ถุูนายัน 2565 กิำาห็นดูให็ธุุ้รก่ิจป็ระเภที่ “ผูู้ใ้ห็บ้ร่กิารรับฝ่ากิส่ิ่นที่รัพื่ยั์

ดู่จ่ที่ลั” เป็็นธุุรก่ิจส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลัป็ระเภที่ให็ม่ ซ่ึ่� งม่ผู้ลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัท่ี่� 

13 กิรกิฎาคม 2565 โดูยั “ผูู้ ้ให็้บร่กิารรับฝ่ากิส่ิ่นที่รัพื่ยั์ดู่ จ่ที่ัล”                  

ห็มายัความวา่ กิารป็ระกิอบธุุรก่ิจท่ี่�ให็บ้ร่กิารห็รือแสิ่ดูงต่อบุคคลที่ั�วไป็วา่

พื่ร้อมจะให็บ้ร่กิารอยัา่งใดูอยัา่งห็น่�งห็รือห็ลายัอยัา่งดูงัต่อไป็น่�  โดูยักิระที่ำา

เป็็นที่างคา้ป็กิต่ และไดูรั้บค่าธุรรมเน่ยัมห็รือค่าตอบแที่นอื�น

1.รับฝ่ากิห็รือเกิบ็รักิษาส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั

2.บร่ห็ารจดัูกิารกิญุแจเขา้รห็สัิ่ (Cryptographic Key) ห็รือส่ิ่�งอื�นใดูท่ี่�ตอ้ง

เกิบ็รักิษาเป็็นความลบั เพื่ื�อใชอ้นุมต่ักิารโอนห็รือกิารที่ำาธุุรกิรรมเก่ิ�ยัวกิบั

ส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั โดูยัม่อำานาจเบด็ูเสิ่ร็จห็รือบางส่ิ่วน

     ที่ั�งน่�  กิารให็บ้ร่กิารดูงักิล่าว ไม่รวมถู่งกิารให็บ้ร่กิารอนัเป็็นส่ิ่วนห็น่�ง

ของกิารป็ระกิอบกิารของศูนยัซื์ึ่�อขายัส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั นายัห็น้าซืึ่�อขายั

ส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั ผูู้ค้า้ส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั ห็รือผูู้จ้ดัูกิารเง่นทุี่นส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั 

ห็รือกิารให็บ้ร่กิารในลกัิษณะท่ี่�คณะกิรรมกิาร กิ.ล.ต. ป็ระกิาศกิำาห็นดู

      ผูู้ท่้ี่�ป็ระสิ่งคจ์ะป็ระกิอบธุุรก่ิจผูู้ใ้ห็บ้ร่กิารรับฝ่ากิส่ิ่นที่รัพื่ยัด่์ูจ่ที่ลั ตอ้ง

ยัื�นคำาขอรับใบอนุญาตต่อ กิ.ล.ต. สิ่ำาห็รับกิรณ่ผูู้ใ้ห็บ้ร่กิารรับฝ่ากิส่ิ่นที่รัพื่ยั์

ดู่จ่ที่ลัท่ี่�ไดูป้็ระกิอบธุุรก่ิจอยัู่ก่ิอนวนัท่ี่�ป็ระกิาศกิระที่รวงกิารคลงัม่ผู้ล   

บงัคบั ใชห้็ากิป็ระสิ่งคจ์ะดูำาเน่นก่ิจกิารต่อไป็ ให็ย้ัื�นคำาขอรับใบอนุญาตต่อ 

กิ.ล.ต. ภายัใน 90 วนันบัตั�งแต่วนัท่ี่�ป็ระกิาศม่ผู้ลใชบ้งัคบั ซ่ึ่�งจะครบกิำาห็นดู

ในวนัท่ี่� 11 ตุลาคม 2565
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กั.ล.ต. เตือนป์รัะช�ชนรัะมัดรัะวัง!
ร้้ัชัดกั่อนตัดสินใจำทุำ�ธุิรักัรัรัม DeFi



  “ส่่วนการปรับข้ึ้�นอััตราดอักเบ้ �ยนโยบายในช่่วงต่อัไป จะปรับเข้ึ้าส่่่ภาวะ

ปกติอัย่างค่่อัยเป็นค่่อัยไป ขึ้ณะท้ี่�การส่่งผ่่านนโยบายไปยงัธนาค่ารพาณิช่ย์

เป็นสิ่�งท้ี่�อัยากเห็็น แต่ด้วยบริบที่เศรษฐกิจไที่ยท้ี่�เริ� มฟ้ื้� นตัว และยงัม้ค่วาม

เปราะบางในบางกล่่ม โดยเฉพาะเอัส่เอัม็อ้ัมร้ายได้ตำ�า จ้งอัยากเห็็นธนาค่าร

พาณิช่ย์ปรับดอักเบ้ �ยอัย่างค่่อัยเป็นค่่อัยไปเช่่นกัน ขึ้ณะเด้ยวกัน การข้ึ้�น

ดอักเบ้ �ยต้อังด่บริบที่ขึ้อังไที่ยทัี่�ง 3 เร้� อัง ประกอับด้วย 1.การขึ้ยายตัวขึ้อัง

เศรษฐกิจไที่ย 2.ระดบัเงินเฟ้ื้อัขึ้อังไที่ย และ 3.โค่รงส่ร้างเศรษฐกิจ รวมทัี่�ง

ต้อังให้็แน่ใจว่ากลไกธนาค่ารพาณิช่ย์ส่ามารถปล่อัยสิ่นเช้่�อัได้ต่อัเน้�อัง ซ้ึ่�งใน

ปัจจ่บันการปล่อัยสิ่นเช้่�อัขึ้อังธนาค่ารพาณิช่ย์อัย่่ระดบัดเ้ม้�อัเท้ี่ยบกบัในอัดต้ 

และด้เม้�อัเท้ี่ยบกับเพ้�อันบ้าน แต่อัาจยังติดขึ้ัดในบางจ่ด เช่่น การเข้ึ้าถ้ง           

สิ่นเช้่�อัขึ้อังธ่รกิจเอัส่เอัม็อ้ั”

    นายัเศรษฐพื่ฒุ่ิ กิล่าวดูว้ยัวา่ ม่ความเป็็นห่็วงเรื�องห็น่�ครัวเรือน เพื่ราะเป็็น

เรื�องท่ี่�อยัูก่ิบัไที่ยัมายัาวนาน ในช่วง 10 ป่็ท่ี่�ผู้า่นมาห็น่�ครัวเรือนเพื่่�มถู่ง 30% 

และกิารแกิไ้ขปั็ญห็าตอ้งใชเ้วลา โดูยัเป็็นห่็วงกิลุ่มเป็ราะบาง และครัวเรือน

รายัไดูต้ ำ�ามากิท่ี่�สุิ่ดู เพื่ราะยังัฟื้� นตวัชา้ ยัืนยันัว่าห็น่�ครัวเรือนไม่ไดูก้ิระที่บ

เสิ่ถู่ยัรภาพื่ และไม่ไดูเ้ก่ิดูวก่ิฤตสิ่ถูาบนักิารเง่น

     “ปัญห็าห็น้�ค่รัวเร้อันนั�น ธปที่.เห็็นว่าต้อังแก้ด้วยรายได้ แต่ในด้านการ  

แก้ห็น้�กต้็อังดำาเนินการด้วย แต่ถ้ารายได้ไม่มากไ็ปใม่รอัด ด่อังค์่รวมการ       

แก้ห็น้�ต้อังให้็เศรษฐกิจฟ้ื้� นได้ ต้อังให้็รายได้กลับมา ถ้าเงินเฟ้ื้อั ห็ร้อั                

รายจ่ายส่่ง กก็ระที่บกับค่วามส่ามารถช่ำาระห็น้� ซ้ึ่�งการแก้ห็น้�ม้ห็ลายส่่วน 

ธปที่.จ้งม้มาตรการต่างๆ มารอังรับกล่่ มน้ � โดยจะต้อังที่ำาให้็เกิดผ่ล                    

อัย่างมป้ระสิ่ที่ธิภาพ เช่่น มาตรการปรับโค่รงส่ร้างห็น้�อัย่างยั�งย้น 3 กนัยายน 

2564 และจะมก้ารจัดมห็กรรมการไกล่เกล้�ยห็น้�วนัท้ี่� 26 กันยายนน้� เป็นต้น” 

นายเศรษฐพฒิ่ิ กล่าว

   นายู่เศรษฐพฒ้ิ ิส้ีทธิวาทนฤพฒ้ิิ ผูู้ว้า่กิารธุนาคารแห่็งป็ระเที่ศไที่ยั (ธุป็ที่.) กิล่าว

ในงาน Thailand Focus 2022 : The New Hope ห็วัขอ้ “Normalizing Policy to Ensure 

a Smooth Take-off” จดัูโดูยัตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยัแ์ห่็งป็ระเที่ศไที่ยั (ตลที่.) วา่สิ่ำาห็รับ   

แนวโนม้อตัรากิารเต่บโตที่างเศรษฐก่ิจ ธุป็ที่.อยัูร่ะห็วา่งกิารที่บที่วนป็ระมาณกิาร

เต่บโต เนื�องจากิม่ห็ลายัปั็จจยััท่ี่�เป็ล่�ยันไป็ โดูยัตวัเลขของสิ่ำานักิงานสิ่ภาพื่ฒัินา

เศรษฐก่ิจและสิ่งัคมแห่็งชาต่ (สิ่คช.) ไตรมาสิ่ 2/2565 ออกิมาท่ี่�ระดูบั 2.5% เป็็นตวัเลข

ท่ี่�ต ำ�ากิวา่คาดูกิารณ์ แต่ห็ากิดููรายัละเอ่ยัดูจะพื่บวา่กิารบร่โภคเต่บโตถู่ง 6.9% ที่ำาให็้

กิารฟื้� นตวัมาจากิปั็จจยััภายัในป็ระเที่ศและรายัไดูข้องป็ระชาชนท่ี่�ดู่ข่�น โดูยัเฉพื่าะ

รายัไดูน้อกิภาคเกิษตรท่ี่�ม่อตัรากิารเต่บโตต่อเนื�องในสิ่องไตรมาสิ่ จ่งคาดูวา่อุป็สิ่งค์

ภายัในป็ระเที่ศจะเต่บโตต่อเนื�อง

    นอกิจากิน่�  ภาคกิารท่ี่องเท่ี่�ยัวจะเขา้มาช่วยัเสิ่ร่มให็ก้ิารเต่บโตที่างเศรษฐก่ิจดู่ยั่�งข่�น 

และในระยัะขา้งห็นา้ ภาพื่กิารขยัายัตวัจะยังัคงดู่อยัู ่จากิเดู่มท่ี่�คาดูวา่นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัวจะ

เขา้มา 6 ลา้นคน แต่ปั็จจุบนัสิ่ถูานกิารณ์ท่ี่�เป็ล่�ยันไป็ที่ำาให็้คาดูว่านักิท่ี่องเท่ี่�ยัว               

จะเขา้มาเก่ิน 6 ลา้นคน เนื�องจากิช่วง 7 เดืูอนท่ี่�ผู้า่นมา จำานวนนกัิท่ี่องเท่ี่�ยัวโดูยัรวม

อยัูท่่ี่� 3.9 ลา้นคน ดูงันั�น ตวัเลขกิารเต่บโตของจ่ดู่พื่่ในป่็น่�ยังัอยัูร่ะห็วา่ง 3% จากิกิาร

ป็ระเม่นกิารณ์เดู่มเมื�อเดืูอนม่ถุูนายันท่ี่�ระดูบั 3.3% และป่็ 2566 คาดูวา่จะอยัู ่4%

   นายัเศรษฐพื่ฒุ่ิ กิล่าววา่ ปั็จจ ัยัเส่ิ่�ยังท่ี่�ยังัเป็็นกิงัวลคือความกิงัวลท่ี่�จะเขา้มาที่ำาให็้

กิารท่ี่องเท่ี่�ยัวขยัายัตวัไม่เป็็นไป็ตามท่ี่�คาดูกิารณ์ไว ้เช่น กิารเก่ิดูกิารระบาดูของโรค

ท่ี่�กิลายัพื่นัธ์ุุ ความขดัูแยัง้ระห็วา่งภูม่ศาสิ่ตร์ของแต่ละป็ระเที่ศท่ี่�อาจเก่ิดูข่�นในอนาคต 

เนื�องจากิกิารท่ี่องเท่ี่�ยัวเป็็นตวัขบัเคลื�อนสิ่ำาคญั อ่กิที่ั�งยังัเป็็นโครงสิ่ร้างเศรษฐก่ิจห็ลกัิ

ของไที่ยั สิ่ำาห็รับภาคกิารท่ี่องเท่ี่�ยัวม่สิ่ัดูส่ิ่วนรายัไดูป้็ระมาณ 12% ของจ่ดู่พ่ื่ และ       

ค่ดูเป็็น 20% ของกิารจา้งงาน ซ่ึ่�งความเส่ิ่�ยังท่ี่�จะกิระที่บดูา้นกิารท่ี่องเท่ี่�ยัวไดูน้ั�น ไม่ใช่

เศรษฐก่ิจโลกิชะลอตวั แต่เป็็นเรื� องโรคระบาดูกิลายัพื่นัธ์ุุมากิกิว่าท่ี่�น่าเป็็นห่็วง    

เพื่ราะคนอาจจะไม่กิลา้เดู่นที่าง

ผิ้้ ว่ �แบงกั์ช�ติยอมรัับ ห่่วงห่น่� ค รััว เ รืัอน
จำะแกั้ ไข้ได้ เศิรัษฐกัิจำต้องฟ้ื้� น-รั�ยได้ เ พิิ� ม
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    ในช่วงส่ิ่�ห็า้ป่็ท่ี่�ผู้า่นมา กรมสีรรพากรม่มาตรกิารท่ี่�เกืิ�อห็นุนกิารลงทุี่น

ห็ลายัมาตรกิาร เช่น มาตรกิารภาษ่เพื่ื�อส่ิ่งเสิ่ร่มระบบน่เวศวส่ิ่าห็ก่ิจเร่�มตน้

ของป็ระเที่ศ  ห็รือมาตรกิารมาตรกิารส่ิ่งเสิ่ร่มผูู้ป้็ระกิอบกิาร ว่สิ่าห็ก่ิจ   

ขนาดูกิลางและขนาดูยัอ่มรายัให็ม่ (New Start-up) ในเขตพื่ฒัินาพ่ื่เศษ

เฉพื่าะก่ิจท่ี่�ให็ส่้ิ่ที่ธุ่ป็ระโยัชนย์ักิเวน้ภาษ่เง่นไดูน่้ต่บุคคล 5 รอบระยัะเวลา

บญัช่ ซ่ึ่� งมาตรกิารดูงักิล่าวไดูห้็มดูอายัุในกิารยัื�นขอรับป็ระโยัชน์แลว้  

อยัา่งไรกิต็าม เมื�อเดืูอนม่นาคม 2565 คณะรัฐมนตร่ไดูเ้ห็็นชอบห็ลกัิกิาร

มาตรกิารภาษ่เพื่ื�อส่ิ่งเสิ่ร่มกิารระดูมทุี่นในว่สิ่าห็ก่ิจเร่� มตน้ (Startup)            

ให็ส่้ิ่ที่ธุ่ป็ระโยัชน์ที่างภาษ่สิ่ำาห็รับกิารลงทุี่นใน Startup ไที่ยัท่ี่�ป็ระกิอบ

อุตสิ่าห็กิรรมเป้็าห็มายั เพืื่�อเพ่ื่�มข่ดูความสิ่ามารถูในกิารแข่งขนัของป็ระเที่ศ 

สิ่นบัสิ่นุนให็เ้ก่ิดูกิารลงทุี่น ที่ำาให็เ้ศรษฐก่ิจขยัายัตวัเพื่่�มข่�น

    เมื�อวนัท่ี่� 14 ม่ถุูนายัน 2565  ไดูม่้กิารป็ระกิาศใช ้พื่ระราชกิฤษฎ่กิา ออกิ

ตามความในป็ระมวลรัษฎากิร ว่าดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� 750) 

พื่.ศ.2565 เพืื่�อยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูใ้ห็้แก่ิบุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือ        

ห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคล สิ่ำาห็รับกิรณ่ดูงักิล่าว โดูยัเนื�อห็าตาม พื่รบ. ม่ดูงัน่�

     ข้อ 1 ยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูใ้ห็แ้ก่ิบุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือห็า้งหุ็น้ส่ิ่วน

น่ต่บุคคล สิ่ำาห็รับรายัไดูจ้ากิกิารโอนหุ็น้ของบร่ษทัี่เป้็าห็มายั ที่ั�งน่�  เฉพื่าะ

กิารโอนหุ็้นท่ี่�ต่ราคาเป็็นเง่นไดู้เก่ินกิว่าท่ี่�ลงทุี่น และถืูอครองมาแลว้            

ไม่น้อยักิว่ายั่� ส่ิ่บส่ิ่� เ ดืูอนก่ิอนวันท่ี่� บุคคลธุรรมดูาและบร่ษัที่ห็รือ                       

ห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคลม่รายัไดู ้ จากิกิารโอนหุ็น้ โดูยับร่ษทัี่เป้็าห็มายัตอ้ง

ป็ระกิอบก่ิจกิารท่ี่�รัฐตอ้งกิารสิ่นบัสิ่นุนอยัา่งต่อเนื�องซ่ึ่� งสิ่ร้าง มูลค่าเพื่่�ม

และก่ิอให็้เก่ิดูรายัไดูไ้ม่น้อยักิว่าร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของรายัไดูท้ี่ั�งห็มดูใน  

แต่ละรอบระยัะเวลาบญัช่ เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลาบญัช่ต่ดูต่อกินั

ก่ิอนวนัท่ี่�บุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคล ม่รายัไดูจ้ากิ

กิารโอนหุ็น้
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    ข้อ 2 ยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูใ้ห็แ้ก่ิบุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือ

ห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคล สิ่ำาห็รับรายัไดู ้ดูงัต่อไป็น่�

    (๑) รายัไดูจ้ากิกิารโอนหุ็น้ของบร่ษทัี่ซ่ึ่�งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่น

ร่วมลงทุี่นท่ี่�ไดูล้งทุี่นในบร่ษทัี่ เป้็าห็มายั ที่ั�งน่�  เฉพื่าะกิาร       

โอนหุ็น้ท่ี่�ต่ราคาเป็็นเง่นไดูเ้ก่ินกิวา่ท่ี่�ลงทุี่น และถืูอครองมาแลว้

ไม่นอ้ยักิว่า  ยั่�ส่ิ่บส่ิ่� เดืูอนก่ิอนวนัท่ี่�บุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่

ห็รือห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคลม่รายัไดูจ้ากิกิารโอนหุ็น้ ดูงัต่อไป็น่�

   (กิ) กิรณ่บร่ษทัี่ซ่ึ่� งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นไม่ม่กิำาไร

สิ่ะสิ่ม ให็ย้ักิเวน้ภาษ่เง่นไดู ้ ตามสิ่ดัูส่ิ่วนกิารลงทุี่นของบร่ษทัี่

ซ่ึ่�งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นท่ี่�ไดูล้งทุี่นในบร่ษทัี่เป้็าห็มายั 

โดูยับร่ษทัี่เป้็าห็มายัตอ้งป็ระกิอบก่ิจกิารท่ี่�รัฐตอ้งกิารสิ่นบัสิ่นุน

อยัา่งต่อเนื�องซ่ึ่� งสิ่ร้างมูลค่าเพ่ื่�มและก่ิอให็เ้ก่ิดูรายัไดูใ้นบร่ษทัี่

เป้็าห็มายัไม่นอ้ยักิวา่ร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของรายัไดูท้ี่ั�งห็มดูในแต่ละ

รอบระยัะเวลาบัญช่เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลาบัญช่      

ต่ดูต่อกิันก่ิอนวนัท่ี่�ม่รายัไดู้จากิกิารโอนหุ็้นของบร่ษทัี่ซ่ึ่� ง

ป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่น ที่ั�งน่�  สิ่ัดูส่ิ่วนกิารลงทุี่นของ

บร่ษัที่ซ่ึ่� งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นให็้เป็็นไป็ตาม              

ห็ลกัิเกิณฑ์ ์วธุ่่กิาร และเงื�อนไขท่ี่�อธุ่บดู่ป็ระกิาศกิำาห็นดู

     (ข) กิรณ่บร่ษทัี่ซ่ึ่�งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นม่กิำาไรสิ่ะสิ่ม

จากิรายัไดู้ท่ี่�ไดู้รับยักิเวน้ภาษ่เง่นไดู้ตามขอ้ 1 ไม่น้อยักิว่า        

ร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของกิำาไรสิ่ะสิ่มที่ั�งห็มดูในแต่ละรอบระยัะเวลา

บญัช่ เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลาบญัช่ต่ดูต่อกินัก่ิอนวนัท่ี่�ม่

รายัไดู้จากิกิารโอนหุ็้นของบร่ษัที่ซ่ึ่� งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่น         

ร่วมลงทุี่นนั�น ให็ไ้ดูรั้บยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูท้ี่ั�งจำานวน กิำาไรสิ่ะสิ่ม

ตาม (กิ) และ (ข) ไม่รวมถู่งกิำาไรสิ่ะสิ่มในส่ิ่วนท่ี่�ไดูจ้ดัูสิ่รรเป็็น

ทุี่นสิ่ำารองตามท่ี่�ม่กิฎห็มายักิำาห็นดู

      (๒) รายัไดูจ้ากิกิารท่ี่�บร่ษทัี่ซ่ึ่�งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่น

เล่กิกินั ตามสิ่ดัูส่ิ่วนกิำาไรสิ่ะสิ่ม จากิรายัไดูท่้ี่�ไดูรั้บยักิเวน้ภาษ่

เง่นไดูต้ามขอ้ 1 ซ่ึ่� งต่ราคาเป็็นเง่นไดูเ้ก่ินกิวา่เง่นทุี่น โดูยับร่ษทัี่

เป้็าห็มายัตอ้งป็ระกิอบก่ิจกิารท่ี่�รัฐตอ้งกิารสิ่นับสิ่นุนอยั่าง        

ต่อเนื�องซ่ึ่� งสิ่ร้างมูลค่าเพ่ื่�มและก่ิอให็้เก่ิดูรายัไดู้ ในบร่ษทัี่         

เป้็าห็มายัไม่น้อยักิว่าร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของรายัไดู้ที่ั� งห็มดู               

ในแต่ละรอบระยัะเวลาบญัช่เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลา

บญัช่ต่ดูต่อกินัก่ิอนบร่ษทัี่ซ่ึ่�งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นเล่กิ

กินั

ม�ตรักั�รัภ� ษ่ทุ่� เ กัื� อห่ นุนกั�รัลงทุุน 
โดืย พ้รรณ้  วรวุฒิิจงสถิตั



      

    ข้อ 3 บร่ษทัี่ซ่ึ่� งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นตามขอ้ 2 ตอ้งม่คุณสิ่มบต่ั       

ดูงัต่อไป็น่�

      (๑) เป็็นบร่ษทัี่ท่ี่�จดัูตั�งข่�นตามกิฎห็มายัไที่ยั

      (๒) ม่ทุี่นชำาระแลว้ในวนัสุิ่ดูที่า้ยัของแต่ละรอบระยัะเวลาบญัช่ตั�งแต่ยั่�ส่ิ่บ

ลา้นบาที่ข่�นไป็

        (๓) จดูแจง้กิารเป็็นก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นต่อสิ่ำานกัิงานคณะกิรรมกิารกิำากิบั

ห็ลักิที่รัพื่ยั์และ ตลาดูห็ลักิที่รัพื่ยั์ ที่ั� งน่�  ตามห็ลักิเกิณฑ์์ท่ี่�สิ่ำานักิงาน                          

คณะกิรรมกิารกิำากิบัห็ลกัิที่รัพื่ยัแ์ละตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยั ์ป็ระกิาศกิำาห็นดู

   (๔) ไม่ใช้ส่ิ่ที่ธุ่ยักิเว้นภาษ่เ ง่นไดู้ตามมาตรา ๕ อัฏฐารสิ่ แห่็ง                                           

พื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตาม ความในป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร 

(ฉบบัท่ี่� ๑๐) พื่.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึ่�งแกิไ้ขเพื่่�มเต่ม โดูยัพื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความ

ในป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๔๘๑) พื่.ศ. ๒๕๕๒ 

พื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความในป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร 

(ฉบบัท่ี่� ๕๙๗) พื่.ศ. ๒๕๕๙ ห็รือพื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความในป็ระมวล

รัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๖๓๖) พื่.ศ. ๒๕๖๐ 

    ในกิรณ่ท่ี่�บร่ษทัี่ซ่ึ่� งป็ระกิอบก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นขาดูคุณสิ่มบต่ัตาม          

วรรคห็น่�งขอ้ห็น่�งขอ้ใดู ในรอบระยัะเวลาบญัช่ใดู ให็ส่้ิ่ที่ธุ่เป็็นอนัระงบัเฉพื่าะ

ในรอบระยัะเวลาบญัช่นั�น

   ข้อ 4 ยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูใ้ห็แ้ก่ิบุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือห็า้งหุ็น้ส่ิ่วน

น่ต่บุคคล สิ่ำาห็รับรายัไดู ้ดูงัต่อไป็น่�

    (๑) รายัไดูจ้ากิกิารโอนห็น่วยัที่รัสิ่ตข์องที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นท่ี่�  

ไดูล้งทุี่นในบร่ษทัี่ เป้็าห็มายั ที่ั�งน่�  เฉพื่าะกิารโอนห็น่วยัที่รัสิ่ตท่์ี่�ต่ราคาเป็็นเง่น

ไดูเ้ก่ินกิว่าท่ี่�ลงทุี่น และถืูอครองมาแลว้ไม่น้อยักิว่ายั่�ส่ิ่บส่ิ่� เดืูอนก่ิอนวนัท่ี่�  

บุคคลธุรรมดูาและบร่ษัที่ห็รือห็้างหุ็้นส่ิ่วนน่ต่บุคคลม่รายัไดู้จากิกิาร                

โอน ห็น่วยัที่รัสิ่ต ์ดูงัต่อไป็น่�

      (กิ) กิรณ่ที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นไม่ม่กิำาไรสิ่ะสิ่ม ให็ย้ักิเวน้ภาษ่เง่น

ไดู ้ ตามสิ่ัดูส่ิ่วนกิารลงทุี่นของที่รัสิ่ต์เพืื่�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นท่ี่�ไดูล้งทุี่น          

ในบร่ษทัี่เป้็าห็มายั โดูยับร่ษทัี่เป้็าห็มายัตอ้งป็ระกิอบก่ิจกิารท่ี่�รัฐตอ้งกิาร

สิ่นับสิ่นุนอยั่างต่อเนื�องซ่ึ่� งสิ่ร้างมูลค่าเพ่ื่�มและก่ิอให็้เก่ิดูรายัไดูใ้นบร่ษทัี่         

เป้็าห็มายัไม่นอ้ยักิวา่ร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของรายัไดูท้ี่ั�งห็มดูในแต่ละรอบระยัะเวลา

บญัช่เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลาบญัช่ต่ดูต่อกินัก่ิอนวนัท่ี่�ม่รายัไดูจ้ากิกิาร

โอนห็น่วยัที่รัสิ่ต ์ที่ั�งน่�  สิ่ดัูส่ิ่วนกิารลงทุี่นของที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่น

ให็เ้ป็็นไป็ตามห็ลกัิเกิณฑ์ ์วธุ่่กิาร และเงื�อนไขท่ี่�อธุ่บดู่ป็ระกิาศกิำาห็นดู

   (ข) กิรณ่ที่รัสิ่ตเ์พืื่�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นม่กิำาไรสิ่ะสิ่มจากิรายัไดูจ้ากิกิาร

ลงทุี่นในบร่ษัที่เป้็าห็มายัในส่ิ่วนท่ี่�ค ำานวณไดู้จากิก่ิจกิารท่ี่� รัฐต้องกิาร

สิ่นบัสิ่นุนไม่นอ้ยักิว่าร้อยัละแป็ดูส่ิ่บของกิำาไรสิ่ะสิ่ม ที่ั�งห็มดูในแต่ละรอบ

ระยัะเวลาบญัช่เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลาบญัช่ต่ดูต่อกินัก่ิอนวนัท่ี่�ม่         

รายัไดูจ้ากิกิารโอนห็น่วยัที่รัสิ่ตน์ั�น ให็ไ้ดูรั้บยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูท้ี่ั�งจำานวน

    (๒) รายัไดูจ้ากิกิารท่ี่�ที่รัสิ่ตเ์พืื่�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นเล่กิกินั ตามสิ่ดัูส่ิ่วน

กิำาไรสิ่ะสิ่มท่ี่�ไดูจ้ากิกิารลงทุี่นในบร่ษทัี่เป้็าห็มายัเฉพื่าะส่ิ่วนท่ี่�ป็ระกิอบก่ิจกิาร

ท่ี่�รัฐต้องกิารสิ่นับสิ่นุน ซ่ึ่� งต่ราคาเป็็นเง่นไดู้เก่ินกิว่าเง่นทุี่น โดูยับร่ษทัี่              

เป้็าห็มายัตอ้งป็ระกิอบก่ิจกิารท่ี่�รัฐตอ้งกิารสิ่นบัสิ่นุนอยัา่งต่อเนื�องซ่ึ่� งสิ่ร้าง

มูลค่าเพื่่�มและก่ิอให็เ้ก่ิดูรายัไดูใ้นบร่ษทัี่เป้็าห็มายัไม่นอ้ยักิวา่ร้อยัละแป็ดูส่ิ่บ

ของรายัไดูท้ี่ั�งห็มดูในแต่ละรอบระยัะเวลาบญัช่เป็็นจำานวนสิ่องรอบระยัะเวลา

บญัช่ต่ดูต่อกินัก่ิอนที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นเล่กิกินั
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  ข้อ 5 กิารไดูรั้บส่ิ่ที่ธุ่ยักิเวน้ภาษ่เง่นไดูต้ามขอ้ 4 ที่รัสิ่ตเ์พืื่�อ

ก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่น ตอ้งม่คุณสิ่มบต่ั ดูงัต่อไป็น่�

  (๑) จดูแจง้กิารเป็็นที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นต่อ

สิ่ำา นั กิ ง า น ค ณ ะ กิ ร ร ม กิ า ร กิำา กิับ ห็ ลักิ ที่ รั พื่ ยั์แ ล ะ

ตลาดูห็ลักิที่รัพื่ยั์ ที่ั� งน่�  ตามห็ลักิเกิณฑ์์ท่ี่�สิ่ำานักิงาน            

คณะกิรรมกิารกิำากิับห็ลักิที่รัพื่ยั์และตลาดูห็ลักิที่รัพื่ยั์

ป็ระกิาศกิำาห็นดู

   (๒) ม่มูลค่าเง่นทุี่นท่ี่�ชำาระแลว้ในวนัสุิ่ดูที่า้ยัของแต่ละ

รอบระยัะเวลาบญัช่ตั�งแต่ยั่�ส่ิ่บลา้นบาที่ข่�นไป็

   (๓) ไม่ใชส่้ิ่ที่ธุ่ตามพื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความใน

ป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๕๙๗) 

พื่.ศ. ๒๕๕๙ ห็รือพื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความใน

ป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยักิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๖๓๖) 

พื่.ศ. ๒๕๖๐

   ในกิรณ่ท่ี่�ที่รัสิ่ตเ์พื่ื�อก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นขาดูคุณสิ่มบต่ั

ตามวรรคห็น่� งข้อห็น่� งข้อใดูในป่็ภาษ่ใดู ห็รือรอบ             

ระยัะเวลาบญัช่ใดู ให็ส่้ิ่ที่ธุ่เป็็นอนัระงบัเฉพื่าะในป่็ภาษ่นั�น

ห็รือรอบระยัะเวลาบญัช่นั�น

   ขอ้ 6 ให็้ไดูรั้บยักิเวน้ตั�งแต่วนัท่ี่�พื่ระราชกิฤษฎ่กิาน่�                  

ม่ผู้ลใชบ้งัคบัถู่งวนัท่ี่� ๓๐ ม่ถุูนายัน พื่.ศ. ๒๕๗๕

   ขอ้ 7 บุคคลธุรรมดูา ห็รือบร่ษทัี่ห็รือ ห็้างหุ็้นส่ิ่วน

น่ ต่ บุ ค ค ล ท่ี่� ไ ดู้ ใ ช้ ส่ิ่ ที่ ธุ่ ยั กิ เ ว้ น ภ า ษ่ เ ง่ น ไ ดู้ ต า ม                                       

พื่ระราชกิฤษฎ่กิาน่�  ตอ้งไม่นำาเง่นไดูท่้ี่�ไดูใ้ชส่้ิ่ที่ธุ่ยักิเวน้  

ภ า ษ่ เ ง่ น ไ ดู้ ดูั ง กิ ล่ า ว ไ ป็ ยั กิ เ ว้น ภ า ษ่ เ ง่ น ไ ดู้ ต า ม                                     

พื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความในป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยั

กิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๕๙๗) พื่.ศ. ๒๕๕๙ ห็รือ      

พื่ระราชกิฤษฎ่กิาออกิตามความในป็ระมวลรัษฎากิร วา่ดูว้ยั

กิารยักิเวน้รัษฎากิร (ฉบบัท่ี่� ๖๓๖) พื่.ศ. ๒๕๖๐ อ่กิ

   จากิห็ลกัิกิาร 7 ขอ้ดูงักิล่าวขา้งตน้ จะเห็็นไดูว้า่กิารให็้

ส่ิ่ที่ธุ่ป็ระโยัชน์ที่างภาษ่แก่ิบุคคลธุรรมดูาและบร่ษทัี่ห็รือ

ห็า้งหุ็น้ส่ิ่วนน่ต่บุคคลท่ี่�ลงทุี่นในบร่ษทัี่เป้็าห็มายั รวมที่ั�ง

บุคคลธุรรมดูา และบร่ษทัี่ห็รือห็้างหุ็้นส่ิ่วนน่ต่บุคคลซ่ึ่� ง

เป็็นผูู้ถืู้อหุ็้นในบร่ษทัี่ท่ี่�จัดูตั� งข่� นตามกิฎห็มายัไที่ยัซ่ึ่� ง

ป็ระกิอบก่ิจกิาร เง่นร่วมลงทุี่น ห็รือเป็็นผูู้ถืู้อห็น่วยัที่รัสิ่ต์

ในก่ิจกิารเง่นร่วมลงทุี่นซ่ึ่� งลงทุี่นในบร่ษัที่เป้็าห็มายั            

ดูงักิล่าว จะไดูรั้บป็ระโยัชน์จากิกิารลงทุี่นดูงักิล่าวอยัา่ง

แน่นอน



    นอกิจากิน่�  ยังัให็ค้วามเชื�อมั�นวา่ป็ระเที่ศไที่ยัพื่ร้อมท่ี่�จะเต่บโตที่ั�งใน

ระยัะกิลางและระยัะยัาว โดูยัภาครัฐม่โครงกิารท่ี่� ช่วยักิระตุ้นและ              

ป็รับโครงสิ่ร้างเศรษฐก่ิจดูว้ยัความร่วมมือระห็วา่งภาครัฐและเอกิชน

    “นักลงท่ี่นส่่วนให็ญ่ยงัค่งเช้่�อัมั�นประเที่ศไที่ย โดยเฉพาะค่วามมั�นค่ง

ที่างการเงินและการค่ลงั ขึ้ณะท้ี่�อััตราการขึ้ยายตวัขึ้อังเศรษฐกิจไที่ยค่าดว่า

จะอัย่่ในระดับเป้าห็มายท้ี่� 3-3.5% และม้โอักาส่ขึ้ยายตัวได้ถ้ง 5% ห็าก       

การส่่งอัอักและท่ี่อังเท้ี่�ยวขึ้ยายตัวได้ด้” นายัอาคม กิล่าว

     ขณะเดู่ยัวกินันายู่เศรษฐพ้ฒิิ ส้ีทธิวาทนฤพ้ฒิิ  ผูู้ว้่ากิารธุนาคาร               

แห่็งป็ระเที่ศไที่ยั ยังัให็้ความเชื�อมั�นดู้านกิารดูำาเน่นนโยับายักิารเง่น             

ในอนาคตท่ี่�จะป็รับอยัา่งค่อยัเป็็นค่อยัไป็ให็ส้ิ่อดูคลอ้งกิบัสิ่ถูานกิารณ์ที่าง

เศรษฐก่ิจของป็ระเที่ศ (gradual & measured) 

       “แนวที่างการดำาเนินนโยบายการเงินต่อัไปจะที่ยอัยปรับกลบัเข้ึ้าส่่่

ภาวะปกติ โดยใช้่นโยบายปรับเพิ�มดอักเบ้ �ยแบบค่่อัยเป็นค่่อัยไป ส่่วน

ส่ถานการณ์เงินเฟ้ื้อัแม้จะมแ้รงกดดันส่่งข้ึ้�นแต่ยงัมาจากปัจจัยด้านอ่ัปที่าน

เป็นห็ลัก ขึ้ณะท้ี่�ระบบการเงินโดยรวมยงัม้เส่ถ้ยรภาพ เงินกอังท่ี่น และ

ส่ภาพค่ล่อังยงัส่่ง” นายัเศรษฐพื่ฒุ่ิ กิล่าว

        นอกิจากิน่�  ในกิารเสิ่วนาตวัแที่นภาครัฐ ภาคธุุรก่ิจ ตลาดูเง่น               

ตลาดูทุี่น ยังัร่วมนำาเสิ่นอจุดูแขง็ของป็ระเที่ศไที่ยั รวมถู่งความสิ่ามารถูและ

ศกัิยัภาพื่ของภาคเอกิชนไที่ยัท่ี่�สิ่อดูรับกิบับร่บที่ให็ม่ในอนาคต
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    ตลาดหลกัทรััพย์์ฯ จัดังาน “Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE” 

ตอกย์ำ�าศัักย์ภาพและช้ี้�แนวทางขับัเคล่�อนขัองตลาดทุนและเศัรัษฐกจิัไทย์

ให้เดนิหน้าต่อภาย์ใต้บริับทใหม่่ 

  นายู่ภากร ป่ต่ธวัชชัยู่ กิรรมกิารและผูู้จ้ ัดูกิาร ตลาดูห็ลักิที่รัพื่ยั ์                  

แห่็งป็ระเที่ศไที่ยั เป่็ดูเผู้ยัถู่งกิารจดัูงาน Thailand Focus ซ่ึ่� งจดัูข่�น            

อยั่างต่อเนื�องเป็็นครั� งท่ี่�  16 ภายัใต้แนวค่ดู “THE NEW HOPE”                      

วา่ รัฐมนตร่วา่กิารกิระที่รวงกิารคลงั นายู่อาคำม เต่มิพทิยู่าไพสิีฐ ไดูใ้ห็้

ความมั�นใจแก่ิผูู้ล้งทุี่นถู่งยัุที่ธุศาสิ่ตร์กิารขบัเคลื�อนเศรษฐก่ิจป็ระเที่ศ         

ท่ี่�สิ่นับสิ่นุนกิารฟื้� นตัวและมุ่งเพื่่�มข่ดูความสิ่ามารถูในกิารแข่งขัน               

ในป็าฐกิถูาพ่ื่เศษ “Thailand’s Economic Reopening and Enhancing 

Competitive Advantage” โดูยัให็ข้อ้มูลถู่งกิารบร่โภคของภาคเอกิชนและ

กิารส่ิ่งออกิว่ายังัอยัู่ในท่ี่ศที่างท่ี่�ดู่แมว้่าเง่นเฟ้้อเพ่ื่�มข่�น ซ่ึ่� งไดู้รับแรง

สิ่นบัสิ่นุนจากิกิารฟื้� นตวัของกิารท่ี่องเท่ี่�ยัวและรายัไดูใ้นภาคกิารเกิษตร 

ขณะท่ี่�ภาครัฐไดู้ม่โครงกิารท่ี่�ช่วยักิระตุ้นกิารใช้จ่ายัของป็ระชาชน          

เป็็นระยัะๆ พื่ื�นฐานของป็ระเที่ศกิย็ังัคงแขง็แกิร่ง 

‘Thai land Focus 2022’
คว�มเชื� อมั�นตล�ดทุุนไทุย
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     สิ่ำาห็รับงาน Thailand Focus 2022 ม่นกัิลงทุี่นสิ่นใจเขา้ร่วมกิวา่ 154 

นกัิลงทุี่นจากิที่ั�วโลกิ แยักิเป็็นนกัิลงทุี่นต่างชาต่ 55 รายั และนกัิลงทุี่นใน

ป็ระเที่ศ 99 รายั เข้าฟั้งที่ั� งแบบป็กิต่และออนไลน์ ซ่ึ่� งกิารจัดูงาน                    

ในรูป็แบบน่� จะช่วยัให็้ เข้า ถู่งนักิลงทุี่นไดู้ที่ั�วโลกิมากิข่� น และ                                

ยั่�งไป็กิวา่นั�นนกัิลงทุี่นที่ั�งห็มดูกิวา่ 154 รายัจากิที่ั�วโลกิ มาจากิที่ั�งห็มดู 71 

องคก์ิร แยักิเป็็น 38 องคก์ิรจากิต่างป็ระเที่ศ และ 33 องคก์ิรในป็ระเที่ศ 

(นกัิลงทุี่นสิ่ถูาบนักิารเง่น) 

    โดูยับร่ษทัี่จดูที่ะเบ่ยันไที่ยั (บจ.) ท่ี่�เขา้ร่วมม่ที่ั�งห็มดู 124 บร่ษทัี่                

น่าสิ่นใจมากิคือบร่ษทัี่ท่ี่�อยัูใ่นอนัดูบั SET50 เขา้ร่วมกิวา่ 47 บร่ษทัี่ และ

บร่ษทัี่ท่ี่�อยัู่ในอนัดูบั SET51-100 เขา้ร่วมกิว่า 39 บร่ษทัี่ ซ่ึ่� งตอนน่� ท่ี่�           

น่าสิ่นใจคือบร่ษทัี่ท่ี่�อยัูใ่นอนัดูบั Non-SET100 ม่ถู่ง 33 บร่ษทัี่

       และม่บร่ษทัี่ mai เขา้ร่วมอ่กิจำานวน 5 บร่ษทัี่ แสิ่ดูงให็เ้ห็็นวา่นกัิลงทุี่น

เร่�มให็ค้วามสิ่นใจกิบับร่ษทัี่ท่ี่�เลก็ิลงมาต่อเนื�อง และเป็็นบร่ษทัี่ให็ม่ ๆ  ซ่ึ่� ง

ส่ิ่� งท่ี่�ตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยัฯ์พื่ยัายัามเสิ่นอธุ่มป่็น่� เป็็นเรื� องเก่ิ�ยัวกิับบร่ษทัี่               

ท่ี่�อยัูใ่น New S-curve ให็ม่ ๆ และบร่ษทัี่ท่ี่�ม่กิารพื่ฒัินาวถู่่ช่วต่ให็ม่และ

บร่ษทัี่สิ่ตาร์ตอพัื่และเอสิ่เอม็อ่

       นายัภากิร กิล่าววา่ นกัิลงทุี่นจากิที่ั�วโลกิไม่ไดูม้องธุุรก่ิจไที่ยัเป็็นธุุรก่ิจ

แบบเก่ิา (Old business) แต่มองวา่วนัน่� ธุุรก่ิจไที่ยัเป็็น old business ท่ี่�ม่

กิารป็รับตัว อยั่างธุุรก่ิจดูั� งเดู่ม (Traditional) เช่น ธุุรก่ิจอาห็าร,                           

กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว และภาคธุุรก่ิจท่ี่�ภาครัฐให็ค้วามสิ่ำาคญั กิ็ม่กิารป็รับตวัใช้

เที่คโนโลยัแ่ละขยัายัขอบเขตกิารที่ำาธุุรก่ิจมากิข่�น และยั่�งไป็กิวา่นั�นห็ลายั

ธุุรก่ิจเป็็นจุดูแขง็ของป็ระเที่ศและในภูม่ภาคอ่กิดูว้ยั

    โดูยั นายู่ชัชชาต่ ิสิีทธิพนัธ์้ ผูู้ว้า่ราชกิารกิรุงเที่พื่มห็านคร กิล่าววา่ กิที่ม. 

ตอ้งดููเรื�องเศรษฐก่ิจเพื่ราะเศรษฐก่ิจเป็็นเรื�องสิ่ำาคญัของเมือง อนาคตเราตอ้ง

ดู่งดููดูธุุรก่ิจท่ี่�ดู่และคนเก่ิงมาท่ี่�เมือง เพืื่�อสิ่ร้างงาน และสุิ่ดูที่า้ยักิม่็ภาษ่จ่ายัคืน

มาให็้เมืองเอาไป็พื่ฒัินาต่อ กิลายัเป็็นวงจรตอ้งเกืิ�อห็นุนซ่ึ่� งกินัและกินั 

บที่บาที่ กิที่ม. ในตลาดูทุี่นคือเรื�องความโป็ร่งใสิ่ กิระบวนกิารขอใบอนุญาต 

กิารเกิบ็ภาษ่ต่างๆ ตอ้งโป็ร่งใสิ่ 

    ที่ั�งน่�  นายัภากิร ยังักิล่าวดูว้ยัวา่ Thailand Focus 2022 : THE NEW HOPE 

เป็็นอ่กิห็น่� งบที่บาที่ท่ี่�ตลาดูห็ลักิที่รัพื่ยั์ฯ สืิ่� อสิ่ารความน่าสิ่นใจของ

ป็ระเที่ศไที่ยั และเชื�อมโยังโอกิาสิ่กิารลงทุี่นให็แ้ก่ิผูู้ล้งทุี่นสิ่ถูาบนัที่ั�วโลกิ 

โดูยังานป่็น่� จดัูงานในรูป็แบบ Hybrid โดูยัม่ผูู้ล้งทุี่นสิ่ถูาบนัท่ี่�เดู่นที่างมา    

ร่วมงานในป็ระเที่ศไที่ยัและท่ี่�รับฟั้งขอ้มูลผู้่าน virtual conference เพืื่�อ         

เป่็ดูโอกิาสิ่ให็้เข้าถู่งผูู้ ้ลงทุี่นที่ั�วโลกิสิ่ามารถูเข้าถู่งข้อมูลของบร่ษัที่                  

จดูที่ะเบ่ยันไดู้ในรูป็แบบท่ี่�สิ่อดูคล้องกิับว่ถู่ช่ว่ตให็ม่ ขณะเดู่ยัวกิันยังั         

ตอบสิ่นองความตอ้งกิารพื่บป็ะแบบส่ิ่วนตวัไดู้ โดูยัม่ผูู้ล้งทุี่นจากิกิลุ่ม

ป็ระเที่ศห็ลกัิ ไดูแ้ก่ิ ส่ิ่งคโป็ร์ ฮ่่องกิง มาเลเซ่ึ่ยั สิ่ห็รัฐอเมร่กิา สิ่วเ่ดูน โดูยั      

ผูู้ล้งทุี่นสิ่ถูาบนัให็้ความสิ่นใจในอุตสิ่าห็กิรรมและธุุรก่ิจให็ม่ๆ ท่ี่�จะเป็็น      

ห็วัห็อกิขบัเคลื�อนกิารเต่บโตในอนาคต รวมที่ั�งกิารให็ค้วามสิ่ำาคญักิบักิาร

ดูำาเน่นธุุรก่ิจอยัา่งยั ั�งยันื และแนวนโยับายัดูา้นเศรษฐก่ิจของภาครัฐที่ั�งระยัะ

สิ่ั�นและระยัะยัาว

     “Thailand Focus 2022 จะช่่วยส่ร้างค่วามเช้่�อัมั�นให้็แก่ผ่่้ลงท่ี่นส่ถาบัน

ทัี่�วโลก และช้่�โอักาส่ให็ม่ในการลงท่ี่นในตลาดท่ี่นไที่ย ป้น้ �เมด็เงินลงท่ี่น

ต่างช่าติซ้ึ่�อัส่่ที่ธิในตลาดห้่็นไที่ยต่อัเน้�อังกว่า 1.8 แส่นล้านบาที่ ส่ะท้ี่อัน  

ค่วามเช้่�อัมั�น ซ้ึ่�งนอักจากเศรษฐกิจไที่ยส่ามารถฟ้ื้�นตัวส่ถานการณ์โค่วิด บจ. 

ยงัส่ามารถปรับตัวให้็เข้ึ้ากับโอักาส่ให็ม่ๆ และส่ร้างส่รรค์่ธ่รกิจให็ม่ ที่ำาให้็

ประเที่ศไที่ยกลบัมาอัย่่ในค่วามส่นใจขึ้อังนักลงท่ี่นทัี่�วโลก” นายัภากิร กิล่าว
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     นางสีาวดวงใจ อศัวจินต่จิต่ร์ เลขาธุ่กิารคณะกิรรมกิารส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่น 

ห็รือ บ่โอไอ เป่็ดูเผู้ยัว่า สิ่ถู่ต่คำาขอรับกิารส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นในช่วง 6 เดืูอน       

(ม.ค. – ม่.ยั.) ป่็ 2565 ท่ี่�ผู้า่นมา ม่โครงกิารขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่น 784 โครงกิาร 

เพื่่�มข่�นจากิช่วงเดู่ยัวกินัของป่็ก่ิอน ร้อยัละ 4 และมูลค่ารวม 219,710 ลา้นบาที่ 

ลดูลงจากิช่วงเดู่ยัวกินัของป่็ก่ิอน ร้อยัละ 42 เนื�องจากิในป่็ 2564 ม่กิารขอรับ    

กิารส่ิ่งเสิ่ร่มกิารผู้ล่ตพื่ลงังานไฟ้ฟ้้าซ่ึ่�งเป็็นโครงกิารลงที่นุขนาดูให็ญ่จำานวนมากิ 

ม่เง่นลงทุี่นรวมสูิ่งถู่ง 75,780 ลา้นบาที่

      สิ่ำาห็รับคำาขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นในกิลุ่มอุตสิ่าห็กิรรมเป้็าห็มายั ม่จำานวน

ที่ั�งส่ิ่�น 358 โครงกิาร ค่ดูเป็็นร้อยัละ 46 ของจำานวนโครงกิารท่ี่�ขอรับกิารส่ิ่งเสิ่ร่ม

ที่ั�งห็มดู และม่มูลค่าลงทุี่นรวมที่ั�งส่ิ่�น 153,480 ลา้นบาที่ ค่ดูเป็็นร้อยัละ 70 ของ

มูลค่าคำาขอรับกิารส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นรวม อุตสิ่าห็กิรรมยัานยันตแ์ละช่�นส่ิ่วน 

และอุตสิ่าห็กิรรมดู่จ่ที่ลั ม่อตัรากิารขยัายัตวัสูิ่งสุิ่ดู โดูยัอุตสิ่าห็กิรรมยัานยันต์

และช่�นส่ิ่วน ม่มูลค่าเง่นลงทุี่นสูิ่งสุิ่ดูท่ี่� 42,410 ลา้นบาที่ ขยัายัตวัร้อยัละ 212 

อุตสิ่าห็กิรรมดู่จ่ที่ลั มูลค่าเง่นลงทุี่น 1,450 ลา้นบาที่ ขยัายัตวัร้อยัละ 202

      ขณะท่ี่�กิารลงทุี่นโดูยัตรงจากิป็ระเที่ศ (FDI) ม่โครงกิารยัื�นขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มกิาร

ลงทุี่นรวม 395 โครงกิาร มูลค่าเง่นลงทุี่นรวม 130,081 ลา้นบาที่ โดูยักิารลงทุี่น

จากิไตห้็วนัม่มูลค่าเง่นลงทุี่นมากิท่ี่�สุิ่ดู 36,100 ลา้นบาที่ เนื�องจากิม่กิารขอรับ    

ส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นในอุตสิ่าห็กิรรมยัานยันตแ์ละช่�นส่ิ่วน สิ่อดูคลอ้งกิบันโยับายั          

บ่โอไอท่ี่�มุ่งให็้กิารส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นในกิลุ่มยัานยันต์ไฟ้ฟ้้าและช่�นส่ิ่วนท่ี่�

เก่ิ�ยัวขอ้ง เพืื่�อผู้ลกัิดูนัไที่ยัไป็สู่ิ่ศูนยัก์ิลางกิารลงทุี่นยัานยันตไ์ฟ้ฟ้้าและช่�นส่ิ่วน

ในภูม่ภาค และคาดูว่ากิารลงทุี่นในอุตสิ่าห็กิรรมยัานยันต์ไฟ้ฟ้้าจะยังัคง           

ขยัายัตวัอยั่างต่อเนื�อง มาตรกิารสิ่นบัสิ่นุนของรัฐบาลไดูรั้บความสิ่นใจจากิ           

ผูู้ผู้้ล่ตยัานยันตอ์ยัา่งกิวา้งขวาง

บ่ โอไอ เผิยยอดลงทุุนคร่ั� ง ปี์ลดลง
2.1  แสนล้�น ตำ�กัว่�ปี์ทุ่�แล้ว  42%

      สิ่ำาห็รับพื่ื�นท่ี่�เป้็าห็มายั EEC ม่กิารขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มจำานวน 217 โครงกิาร 

มูลค่าเง่นลงทุี่นรวม 104,850 ลา้นบาที่ โดูยัจงัห็วดัูระยัองม่โครงกิารขอรับ

ส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นท่ี่�ม่มูลค่าเง่นสูิ่งสุิ่ดู 85,500 ลา้นบาที่ จากิ 86 โครงกิาร 

รองลงมา คือจงัห็วดัูชลบุร่ มูลค่าเง่นลงทุี่น 16,690 ลา้นบาที่ จากิ 110 

โครงกิาร และจงัห็วดัูฉะเช่งเที่รา มูลค่าเง่นลงทุี่น 2,660 ลา้นบาที่ จากิ 21 

โครงกิาร ในแง่ของสิ่าขาอุตสิ่าห็กิรรม เป็็นกิารลงทุี่นในห็มวดู

อุตสิ่าห็กิรรมยัานยันต์และช่�นส่ิ่วนถู่งร้อยัละ 49 เนื�องจากิโครงกิาร            

ยัานยันต์ไฟ้ฟ้้าซ่ึ่� งเป็็นกิารลงทุี่นขนาดูให็ญ่ รองลงมาคืออุตสิ่าห็กิรรม

ป่็โตรเคม่ ร้อยัละ 30 ซ่ึ่� งพืื่�นท่ี่�ภาคตะวนัออกิเป็็นศูนยัก์ิลางอุตสิ่าห็กิรรม

ป่็โตรเคม่ของภูม่ภาคอยัูแ่ลว้

    นอกิจากิน่�  ม่ค ำาขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นตามมาตรกิารป็รับป็รุง

ป็ระส่ิ่ที่ธุ่ภาพื่ จำานวน 141 โครงกิาร เง่นลงทุี่น 11,830 ลา้นบาที่ โดูยั       

ส่ิ่วนให็ญ่เป็็นกิารลงทุี่นเพื่ื�อกิารใชพ้ื่ลงังานที่ดูแที่น กิารป็ระห็ยัดัูพื่ลงังาน 

ห็รือกิารลดูผู้ลกิระที่บต่อส่ิ่�งแวดูลอ้ม สิ่อดูคลอ้งกิบัท่ี่ศที่างของโลกิท่ี่�ให็้

ความสิ่ำาคญักิบักิารป็รับเป็ล่�ยันไป็ใช้พื่ลงังานที่ดูแที่นซ่ึ่� งกิำาลงัจะเป็็น

เงื�อนไขสิ่ำาคญัในกิารเขา้สู่ิ่ตลาดูดูว้ยั เนื�องจากิคู่คา้รายัให็ญ่เร่�มกิำาห็นดู

เงื�อนไขกิารใชพ้ื่ลงังานที่ดูแที่น ส่ิ่วนมาตรกิารส่ิ่ที่ธุ่ป็ระโยัชน์สิ่ำาห็รับกิาร

ป็รับเป็ล่�ยันเครื�องจกัิรเพื่ื�อเพื่่�มป็ระส่ิ่ที่ธุ่ภาพื่กิารผู้ล่ต กิย็ังัเป็็นมาตรกิารท่ี่�

ภาคเอกิชนให็ค้วามสิ่นใจอยัา่งต่อเนื�อง รองรับโครงสิ่ร้างป็ระชากิรไที่ยัท่ี่�

เขา้สู่ิ่สิ่ังคมสูิ่งวยัั ภาคกิารผู้ล่ตจำาเป็็นตอ้งนำาระบบอตัโนมต่ัมาใชแ้ที่น

แรงงานคน ส่ิ่วนคำาขอรับส่ิ่งเสิ่ร่มกิารลงทุี่นตามมาตรกิาร SMEs ม่จำานวน 

21 โครงกิาร มูลค่าเง่นลงทุี่น 1,050 ลา้นบาที่



   นายู่ธนวรรธน์ พลวิชัยู่ อธุ่กิารบดู่มห็าว่ที่ยัาลยััห็อกิารคา้ไที่ยั และ

ป็ระธุานศูนยั์พื่ยัากิรณ์เศรษฐก่ิจและธุุรก่ิจ เป่็ดูเผู้ยัว่า คาดูว่าห็น่�                    

ครัวเรือนไที่ยั ณ ส่ิ่�นป่็ 2565 จะม่สิ่ดัูส่ิ่วนอยัูท่่ี่� 89.3% ต่อผู้ล่ตภณัฑ์ม์วล

รวม (จ่ดู่พื่่) ค่ดูเป็็นมูลค่าห็น่�ครัวเรือน 14.97 ลา้นลา้นบาที่ ซ่ึ่�งถืูอวา่สูิ่งสุิ่ดู

เป็็นป็ระวต่ักิารณ์ในรอบ 16 ป่็ นบัตั�งแต่ท่ี่� มห็าว่ที่ยัาลยััห็อกิารคา้ไที่ยั       

ไดูเ้คยัที่ำากิารสิ่ำารวจมาตั�งแต่ป่็ 2550

      นายัธุนวรรธุน ์กิล่าววา่ แต่อยัา่งไรกิด่็ู สิ่ดัูส่ิ่วนห็น่�ครัวเรือนในระดูบั 

80-90% ต่อจ่ดู่พ่ื่ ในที่างเศรษฐศาสิ่ตร์ยังัไม่น่ากิงัวล เพื่ราะเป็็นห็น่� ท่ี่�อยัูใ่น

ระบบค่ดูเป็็นสิ่ดัูส่ิ่วนถู่ง 79% ส่ิ่วนห็น่�นอกิระบบอยัูท่่ี่� 21% ซ่ึ่�งช่�วา่ส่ิ่นเชื�อ

ในระบบยังัสิ่ามารถูที่ำางานไดูดู่้ อยั่างไรกิ็ดู่ มูลค่าห็น่� ครัวเรือนท่ี่�อยัู่ใน

ระดูับสูิ่ง  อาจจะ เ ป็็นข้อจำากิัดู ท่ี่� ที่ำา ให็้ เศรษฐก่ิจไที่ยัเ ต่บโตไดู ้                                      

ไม่โดูดูเดู่นนกัิ

    “ส่่วนให็ญ่เป็นห็น้�ท้ี่�อัย่่ในระบบ และไม่ใช่่การก่อัห็น้�จากการฟื้่่ มเฟ้ื้อัย 

แต่เป็นห็น้�ท้ี่�เพิ�มข้ึ้�นจากภาวะค่่าค่รอังช้่พส่่ง และอ้ักส่่วนห็น้�งค้่อัรายได้

เพิ�มไม่ทัี่นกับรายจ่าย” นายัธุนวรรธุน ์กิล่าว

     นายัธุนวรรธุน ์กิล่าวดูว้ยัวา่ กิารท่ี่�จะที่ำาให็ห้็น่�ครัวเรือนลงมาอยัูใ่นระดูบั 

80% ต่อจ่ดู่พื่่ เท่ี่ากิบัช่วงก่ิอนเก่ิดูโควดู่ไดูน้ั�น จะตอ้งที่ำาให็เ้ศรษฐก่ิจไที่ยั

เต่บโตสูิ่ง   ดูงันั�นส่ิ่�งท่ี่�รัฐบาลจะตอ้งที่ำานบัจากิน่�  คือสิ่นบัสิ่นุนกิารลงทุี่น

ที่ั�งภาครัฐและเอกิชน กิระจายัความเจร่ญไป็สู่ิ่ภูม่ภาคและต่างจงัห็วดัู       

เพืื่�อให็ใ้นชุมชนม่รายัไดูเ้พื่่�มมากิข่�น พื่ร้อมคาดูวา่สิ่ถูานกิารณ์ห็น่�ครัวเรือน

ในป่็ 66 จะดู่ข่�น จากิเศรษฐก่ิจท่ี่�เร่�มฟื้� นตวั ซ่ึ่� งจะที่ำาให็ปั้็ญห็าห็น่�ครัวเรือน

เร่�มคล่�คลายัลงไดูบ้า้ง
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     นายู่วิเช่ยู่ร แก้วสีมบัต่ิ ผูู้ช่้วยัผูู้อ้ ำานวยักิารศูนยัพ์ื่ยัากิรณ์เศรษฐก่ิจและธุุรก่ิจ 

มห็าวท่ี่ยัาลยััห็อกิารคา้ไที่ยั กิล่าวถู่งสิ่ถูานกิารณ์ห็น่�ครัวเรือนของไที่ยัในป่็ 2565 วา่ 

ขอ้มูลล่าสุิ่ดู ณ ไตรมาสิ่ ท่ี่� 1 ป่็ 2565 พื่บว่าสิ่ถูาบนัรับฝ่ากิเง่นและสิ่ถูาบนั                   

กิารเง่นอื�น ม่ยัอดูเง่นให็้กิูย้ัืมแก่ิภาคครัวเรือน (ห็น่� ครัวเรือน) รวมที่ั�งส่ิ่�น 14.64         

ลา้นลา้นบาที่ ซ่ึ่�งเมื�อเท่ี่ยับสิ่ดัูส่ิ่วนห็น่�ครัวเรือนต่อจ่ดู่พื่่แลว้ จะพื่บวา่ ไตรมาสิ่ท่ี่� 1 

ป่็ 2565 ห็น่�ครัวเรือนอยัูท่่ี่�ระดูบั 89.2% ต่อจ่ดู่พื่่ ลดูลงเลก็ินอ้ยัจากิไตรมาสิ่ท่ี่� 4 ป่็ 

2564 ซ่ึ่� งห็น่�ครัวเรือนอยัูท่่ี่�ระดูบั 90.0% ต่อจ่ดู่พื่่

    นางอ้มากมล ส้ีนทรส้ีรัต่ิ ผูู้ช่้วยัผูู้อ้ ำานวยักิารศูนยัพ์ื่ยัากิรณ์เศรษฐก่ิจและธุุรก่ิจ 

มห็าวท่ี่ยัาลยััห็อกิารคา้ไที่ยั เป่็ดูเผู้ยัผู้ลสิ่ำารวจสิ่ถูานภาพื่ห็น่�ครัวเรือนไที่ยั ป่็ 2565 

ซ่ึ่� งเป็็นกิารสิ่ำารวจจากิกิลุ่มตวัอยัา่ง 1,350 คน อายัตุั�งแต่ 20-60 ป่็ข่�นไป็ โดูยัเมื�อ      

ถูามถู่งกิารเกิบ็ออมในปั็จจุบนั พื่บวา่ กิลุ่มตวัอยัา่ง    มากิถู่ง 51% ตอบวา่ไม่เคยั       

เกิบ็ออม โดูยัม่กิลุ่มตวัอยัา่งเพื่่ยัง 6.6% ท่ี่�ตอบวา่เกิบ็ออมเพื่่�มข่�น

      ในส่ิ่วนของภาวะห็น่� ส่ิ่นครัวเรือน พื่บวา่ กิลุ่มตวัอยัา่งถู่ง 99.6% ตอบวา่ม่ห็น่� ส่ิ่น 

โดูยัม่กิลุ่มตวัอยัา่งเพื่่ยัง 0.4% เท่ี่านั�น ท่ี่�ตอบวา่ไม่ม่ห็น่� ส่ิ่น และเมื�อถูามถู่งป็ระเภที่

ห็น่� ส่ิ่น พื่บวา่ ส่ิ่วนให็ญ่เป็็นห็น่� ส่ิ่วนบุคคล (ห็น่� อุป็โภคบร่โภค) รองลงมา เป็็นห็น่�

บตัรเครดู่ต และห็น่�ยัานพื่าห็นะ/ห็น่�บา้น

     สิ่ำาห็รับภาระห็น่� ส่ิ่น พื่บวา่ ม่จำานวนห็น่� ส่ิ่นเฉล่�ยัต่อครัวเรือนอยัูท่่ี่�ราว 5 แสิ่นบาที่ 

แยักิเป็็นห็น่�ในระบบ 78.9% และห็น่�นอกิระบบ 21.1% โดูยัม่ภาระท่ี่�ตอ้งผู้อ่นชำาระ

ต่อเดืูอน เฉล่�ยัท่ี่� 12,800 บาที่ ที่ั�งน่�สิ่ำาห็รับสิ่าเห็ตุของกิารเป็็นห็น่� ท่ี่�เพื่่�มข่�น ส่ิ่วนให็ญ่

ตอบวา่ เป็็นเพื่ราะค่าครองช่พื่ท่ี่�ป็รับตวัสูิ่งข่�น รองลงมา คือ รายัไดูไ้ม่พื่อกิบัรายัจ่ายั 

และกิารผู้่อนส่ิ่นคา้มากิเก่ินไป็ โดูยักิลุ่มตวัอยั่างถู่ง 65.9% ตอบว่าเคยัผู้่ดูนัดู           

ชำาระห็น่�  ขณะท่ี่� 34.1% ตอบวา่ไม่เคยัผู้ดู่นดัูชำาระห็น่�

       นางอุมากิมล กิล่าววา่ ส่ิ่วนปั็จจยััท่ี่�ก่ิอให็เ้ก่ิดูโอกิาสิ่ในกิารผู้่ดูนดัูชำาระห็น่�           

พื่บว่าสิ่าเห็ตุ 5 อนัดูับแรกิ มาจากิ 1.รายัไดู้/รายัรับท่ี่�ลดูลง 2.เศรษฐก่ิจไม่ดู่                  

3.ค่าครองช่พื่ไม่สิ่อดูคลอ้งกิบัรายัไดู ้ 4.ปั็ญห็าสิ่ภาพื่คล่องของธุุรก่ิจ/ ครัวเรือน      

และ 5.กิารแพื่ร่ระบาดูของโควดู่-19

ศ้ินย์พิย�กัรัณ์เศิรัษฐกัิจำ ม.ห่อกั�รัค้� ช่�
ห่น่�ครััวเรืัอนสิ�นปี์น่� ส้ง 14.97 ล้�นล้�น
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    ผู้ลกิารดูำาเน่นงานคร่� งแรกิป่็ 2565 ของ บจ. mai เท่ี่ยับกิบัช่วงเดู่ยัวกินัป่็ก่ิอน 

ม่ยัอดูขายัรวม 99,895 ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 23.8% ตน้ทุี่นขายั 79,365 ลา้นบาที่ 

เพื่่�มข่�น 29.2% ที่ำาให็อ้ตัรากิำาไรขั�นตน้ (GPM) ลดูลงจากิ 23.9% มาอยัูท่่ี่� 20.6% 

กิำาไรจากิกิารดูำาเน่นงาน 5,021 ลา้นบาที่ ลดูลง 3.6% และม่กิำาไรสุิ่ที่ธุ่รวม 4,275 

ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 14.4% เนื�องจากิในช่วงไตรมาสิ่ 1/2565 ม่กิารบนัท่ี่กิกิำาไร

จากิกิารขายัโรงไฟ้ฟ้้าของ บจ. แห่็งห็น่�ง มูลค่ารวม 1,423 ลา้นบาที่ โดูยัม่          

4  กิ ลุ่ ม อุ ต สิ่ า ห็ กิ ร ร ม ท่ี่� ม่ กิำา ไ ร จ า กิ กิ า ร ดูำา เ น่ น ง า น เ พื่่� ม ข่� น  ไ ดู้แ ก่ิ                                               

กิลุ่มอสิ่งัห็าร่มที่รัพื่ยัแ์ละก่ิอสิ่ร้าง กิลุ่มบร่กิาร กิลุ่มเที่คโนโลยั ่และกิลุ่มเกิษตร

และอุตสิ่าห็กิรรมอาห็าร

    ดูา้นผู้ลป็ระกิอบกิารไตรมาสิ่ 2/2565 บจ. ม่ยัอดูขายัรวม 51,520 ลา้นบาที่ 

เพื่่�มข่�น 25.9% กิำาไรจากิกิารดูำาเน่นงาน 2,525 ลา้นบาที่ ลดูลง 2.4% ขณะท่ี่�

กิำาไรสุิ่ที่ธุ่รวม 1,530 ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 1.2% เมื�อเป็ร่ยับเท่ี่ยับกิบังวดูเดู่ยัวกินั

ของป่็ 2564

     “ค่ร้� งแรกขึ้อังป้ 2565 บจ. ส่่วนให็ญ่มย้อัดขึ้ายเติบโต ส่อัดค่ล้อังกับการผ่่อัน

ค่ลายมาตรการค่วบค่่มโรค่ระบาด (COVID-19) โดยเก้อับท่ี่กกล่่มอ่ัตส่าห็กรรม

มย้อัดขึ้ายเพิ�มข้ึ้�น ยกเว้นกล่่มธ่รกิจการเงิน แต่จากการปรับข้ึ้�นขึ้อังราค่านำ�ามนั

และสิ่นค้่าโภค่ภัณฑ์์ ส่่งผ่ลให้็ต้นท่ี่นขึ้ายรวมส่่งข้ึ้�น ที่ำาให้็อััตราการที่ำากำาไร

ขึ้อัง บจ. ลดลง อัย่างไรกต็าม ในภาพรวม บจ. มก้ารค่วบค่่มสั่ดส่่วนค่่าใช้่จ่าย

ในการขึ้ายและบริห็ารต่อัยอัดขึ้ายได้ด้ ที่ำาให้็กำาไรจากการดำาเนินงานรวม         

ลดลงเลก็น้อัย นอักจากน้� ยงัเริ�มเห็็นการฟ้ื้�นตวัขึ้อังกล่่มธ่รกิจร้านอัาห็าร ธ่รกิจ

จัดงานอิัเวนต์ ธ่รกิจท้ี่�เก้�ยวกับการท่ี่อังเท้ี่�ยว เป็นต้น” นายัป็ระพื่นัธ์ุกิล่าว

    นายู่แมนพงศ์ เสีนาณรงค์ำ รองผูู้จ้ดัูกิาร ห็วัห็นา้สิ่ายังานผูู้อ้อกิห็ลกัิที่รัพื่ยั ์

ตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยัแ์ห่็งป็ระเที่ศไที่ยั เป่็ดูเผู้ยัว่า บจ.จำานวน 759 บร่ษทัี่             

ค่ดูเป็็น 96.7% จากิที่ั�งห็มดู 785 บร่ษทัี่ (รวม SET และ mai และไม่รวม

กิองทุี่นรวมอสิ่งัห็าร่มที่รัพื่ยั ์กิองทุี่นรวมโครงสิ่ร้างพื่ื�นฐาน บจ. ในกิลุ่ม

ท่ี่� เข้าข่ายัอาจถููกิเพ่ื่กิถูอน ห็รือ NC) นำาส่ิ่งผู้ลกิารดูำาเน่นงานงวดู                         

6 เดืูอนแรกิป่็ 2565 ส่ิ่�นสุิ่ดู 30 ม่ถุูนายัน 2565 พื่บว่าม่ บจ. รายังาน             

กิำาไรสุิ่ที่ธุ่ 586 บร่ษทัี่ ค่ดูเป็็น 77.2% ของ บจ. ท่ี่�นำาส่ิ่งงบกิารเง่นที่ั�งห็มดู

    ผู้ลกิารดูำาเน่นงานงวดู 6 เดืูอนแรกิป่็ 2565 เท่ี่ยับช่วงเดู่ยัวกินัของป่็ก่ิอน 

บจ. ใน SET ม่ยัอดูขายั 8,605,952 ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 40.1% แต่ม่ตน้ทุี่น   

กิารผู้ล่ตเพ่ื่�มข่�นในอตัราเร่ง ที่ำาให็้ บจ. ม่กิำาไรจากิกิารดูำาเน่นงานห็ลกัิ   

(Core profit) 1,078,048 ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 32.9% และม่กิำาไรสุิ่ที่ธุ่ 596,594 

ลา้นบาที่ เพื่่�มข่�น 13.9% ที่ั�งน่�  อตัรากิำาไรจากิกิารดูำาเน่นงาน และอตัรา   

กิำาไรสุิ่ที่ธุ่ป็รับตวัลดูลงเลก็ินอ้ยัเมื�อเท่ี่ยับช่วงเดู่ยัวกินัของป่็ก่ิอน สิ่ำาห็รับ

ฐานะกิารเง่นของก่ิจกิาร ณ 30 ม่ถุูนายัน 2565 บจ. ไที่ยัม่อตัราส่ิ่วนห็น่� ส่ิ่น

ต่อทุี่น (ไม่รวมอุตสิ่าห็กิรรมกิารเง่น) อยัูท่่ี่�ระดูบั 1.59 เท่ี่า เพื่่�มข่�นจากิ      

1.53 เท่ี่า เมื�อเท่ี่ยับกิบังวดูป่็ก่ิอน

   “การผ่่อันค่ลายมาตรการการค่วบค่่มโรค่ระบาดตั�งแต่ต้นป้ ส่่งผ่ลให้็

กิจกรรมที่างเศรษฐกิจปรับตัวเพิ�มข้ึ้�น โดยเฉพาะกล่่มธ่รกิจ อัาห็าร แฟื้ชั่�น 

และอ่ัตส่าห็กรรมบริการ อ้ักทัี่�งทิี่ศที่างการเพิ�มข้ึ้�นขึ้อังอััตราดอักเบ้ �ย เป็น

ปัจจัยเร่งให้็เกิดอ่ัปส่งค์่ขึ้อังกล่่มธ่รกิจอัสั่งห็าริมที่รัพย์ และที่ำาให้็กล่่มธ่รกิจ

ธนาค่ารม้ผ่ลประกอับการด้ข้ึ้ �น อัย่างไรก็ตาม ราค่านำ�ามันและสิ่นค้่า

โภค่ภัณฑ์์ต่างๆ ท้ี่�ปรับตัวส่่งข้ึ้�นอัย่างมากกดดันต้นท่ี่นการผ่ลิตและ           

ผ่ลประกอับการขึ้อังกล่่มธ่รกิจส่่วนให็ญ่ แม้ผ่่้ประกอับการมค่้่าใช้่จ่ายใน

การขึ้ายและบริห็ารท้ี่�ส่่งข้ึ้�น แต่ยังส่ามารถค่วบค่่มสั่ดส่่วนต่อัรายได้ใน

ระดบัเดิม” นายัแมนพื่งศก์ิล่าว

    นายู่ประพนัธ์ เจริญประวตั่ ิผูู้จ้ดัูกิารตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยัเ์อม็ เอ ไอ (mai) 

เป่็ดูเผู้ยัวา่ บร่ษทัี่จดูที่ะเบ่ยันใน mai จำานวน 181 บร่-ษทัี่ ค่ดูเป็็น 96% จากิ

ที่ั�งห็มดู 188 บร่ษทัี่ (ไม่รวมบร่ษทัี่ในกิลุ่มท่ี่�เขา้ข่ายัอาจถููกิเพื่่กิถูอน ห็รือ 

NC และบร่ษทัี่ท่ี่�ป่็ดูงบไม่ตรงงวดู) นำาส่ิ่งผู้ลกิารดูำาเน่นงาน โดูยังวดูสิ่ะสิ่ม 

6 เดืูอนป่็ 2565 พื่บ บจ. ท่ี่�รายังานกิำาไรสุิ่ที่ธุ่จำานวน 127 บร่ษทัี่ ค่ดูเป็็น 

70% ของบร่ษทัี่ท่ี่�นำาส่ิ่งงบกิารเง่นที่ั�งห็มดู

บจำ . เผิยยอดข้�ย  6  เดื อนแรักั
ม้ ล ค่ � รัวม  8 .6  ล้ � นล้ � นบ �ทุ 
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      สิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ร่มผูู้ล้งทุี่นไที่ยั ในฐานะ ผูู้ดู้ ำาเน่นกิาร จะจดัูตั�งศูนยัช่์วยัเห็ลือผูู้ล้งทุี่นในตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยั ์ ในกิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ไดู้

จดัูกิารอบรม แนวที่างกิารให็้ความช่วยัเห็ลือแก่ิผูู้ล้งทุี่นในตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยั ์ ในกิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม รอบ สิ่ำาห็รับ สืิ่�อมวลชน โดูยัม่           

ค้ำณยู่ิ�งยู่ง นิลเสีนา – นายักิ สิ่มาคมฯ กิล่าวเป่็ดูงาน และไดูรั้บเก่ิยัรต่จากิ ท่ี่มนกัิวจ่ยัั คณะน่ต่ศาสิ่ตร์ จุฬาลงกิรณ์มห็าวท่ี่ยัาลยัั นำาท่ี่มโดูยั       

ดร. ภูมิศิริ ดำารงว้ฒิิ – รองคณบดู่ และ รศ.ดร. ปานทิพย์ู่ พฤกษาชลวิทย์ู่ – อาจารยัป์็ระจำาคณะน่ต่ศาสิ่ตร์ จุฬาลงกิรณ์มห็าว่ที่ยัาลยัั                           

มาแลกิเป็ล่�ยันความรู้ เมื�อวนัพืุ่ธุท่ี่� 3 ส่ิ่งห็าคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้่านมา ณ ห็้องป็ระชุมเสิ่ร่จ่นตนเสิ่ร่ อาคาร B ชั�น 7               

ตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยัแ์ห่็งป็ระเที่ศไที่ยั (ขา้งสิ่ถูานทูี่ตจ่น)

1. กั�รัอบรัม แนวทุ�งกั�รัให่้คว�มช่วยเห่ลือแกั่ผิ้้ลงทุุน
ในตล�ดห่ลักัทุรััพิย์ ในกั�รัดำ�เนินคด่แบบกัลุ่ม รัอบ สำ�ห่รัับ สื�อมวลชน

      สิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ร่มผูู้ล้งทุี่นไที่ยั จดัูงานแถูลงข่าว โครงกิาร “การประเมนิค้ำณภาพการจดัประช้มสีามญั/วสิีามญั ผูู้้ถ้อห้้น ผูู้้ถ้อหน่วยู่ลงท้น 

ประจำาป่ 2565” โดูยั ค้ำณยู่ิ�งยู่ง นิลเสีนา – นายักิ สิ่มาคมฯ และ ค้ำณสิีริพร จงัต่ระกล้ – เลขาธุ่กิาร สิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ร่มผูู้ล้งทุี่นไที่ยั ผู้า่นช่องที่าง 

Microsoft Teams (MS Teams) และ Facebook Live @Tia.Society เมื�อวนัองัคารท่ี่� 9 ส่ิ่งห็าคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา

      2. กั�รัแถลงข้่�ว โครังกั�รั “กั�รัป์รัะเมินคุณภ�พิกั�รัจัำดป์รัะชุม  
           ส�มัญ/วิส�มัญ ผิ้้ถือหุ่้น ผิ้้ถือห่น่วยลงทุุน ป์รัะจำำ�ปี์ 2565”  



     สิ่มาคมส่ิ่งเสิ่ร่มผูู้ล้งทุี่นไที่ยั ในฐานะ ผูู้ดู้ ำาเน่นกิาร จะจดัูตั�งศูนยัช่์วยัเห็ลือผูู้ล้งทุี่นในตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยั ์ในกิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ไดูจ้ดัูกิารอบรมแลกิเป็ล่�ยัน

ความรู้ เพื่ื�อเป็็นแนวที่างในกิาร เร่�มตน้ กิารที่ำาคดู่แบบกิลุ่ม ให็ก้ิบักิลุ่มที่นายัความ โดูยัม่ ท่ี่มวท่ี่ยัากิร ไดูแ้ก่ิ รศ.ดร. ปานทพิย์ู่ พฤกษาชลวทิย์ู่ – อาจารยัป์็ระจำา

คณะน่ต่ศาสิ่ตร์ จุฬาลงกิรณ์มห็าวท่ี่ยัาลยัั ,ค้ำณณฐั ธาราพนัธ์ – ผูู้ช่้วยัผูู้อ้ ำานวยักิาร ฝ่่ายัคดู่สิ่ำานกัิงานคณะกิรรมกิารกิำากิบัห็ลกัิที่รัพื่ยัแ์ละตลาดูห็ลกัิที่รัพื่ยั ์และ

ค้ำณจณิณะ แยู้่มอ่วม – ที่นายัความ ผูู้เ้ช่�ยัวชาญคดู่ Class Action และท่ี่านนายักิ สิ่มาคมฯ – ค้ำณยู่ิ�งยู่ง นิลเสีนา เป็็นป็ระธุาน เป่็ดูกิารอบรม ณ ห็อ้งป็ระชุม

อเนกิป็ระสิ่งค ์ชั�น 3 อาคารพื่่น่ตป็ระชานาถู คณะน่ต่ศาสิ่ตร์ จุฬาลงกิรณ์มห็าวท่ี่ยัาลยัั ระห็วา่งเวลา 08.00-12.00 น. เมื�อวนัพื่ธุุท่ี่� 24 ส่ิ่งห็าคม 2565 ท่ี่�ผู้า่นมา 

3.กั�รัอบรัม แนวทุ�งกั�รัให่้คว�มช่วยเห่ลือแกั่ผิ้้ลงทุุน 
ในตล�ดห่ลักัทุรััพิย์ ในกั�รัดำ�เนินคด่แบบกัลุ่ม 

รัอบสำ�ห่รัับ ทุน�ยคว�ม
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    ในช่วงเด้อนสิีงหาคำม ท่ี่�ผู้า่นมา ที่างสีมาคำมส่ีงเสีริมผูู้้ลงท้นไทยู่ ไดูใ้ห็้

ความสิ่ำาคญักิบักิารผู้ลกัิดูนัเรื�องการดำาเนินคำด่แบบกล้่ม (Class Action)    

เป็็นอยัา่งมากิ ห็ลงัจากิท่ี่�ไดูรั้บทุี่นสิ่นบัสิ่นุนจากิกองท้นส่ีงเสีริมการพฒัินา

ต่ลาดท้น (CMDF) เพืื่�อให็้สิ่มาคมฯมุ่งสิ่ร้างกิารรับรู้ และให็้ความรู้          

ความเข้าใจท่ี่� ถููกิต้องกิับทุี่กิภาคส่ิ่วนท่ี่� เ ก่ิ� ยัวข้องกิับตลาดูทุี่นไที่ยั                     

โดูยัเฉพื่าะอยัา่งยั่�งกิบันกัิลงทุี่นรายับุคคล

    กิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ห็รือ Class Action เป็็นกิระบวนกิาร

ในกิารดูำาเน่นคดู่แพื่่งท่ี่�บุคคลคนห็น่� งห็รือห็ลายัคนไดู้ดูำาเน่นคดู่แพื่่ง        

เพื่ื�อตนเองและเพื่ื�อกิลุ่มบุคคลท่ี่�อยัูใ่นสิ่ถูานกิารณ์เดู่ยัวกินั ซ่ึ่� งจร่งๆแลว้

สิ่ำาห็รับในป็ระเที่ศไที่ยั ไดูรั้บกิารแกิไ้ขให็้ม่กิารบญัญต่ัเพื่่�มเต่มไวใ้น

มาต่รา 222/1 ถึงมาต่รา 222/49 แห่งประมวลกฎหมายู่วิธ่พิจารณา          

คำวามแพ่ง ตั�งแต่เมื�อป่็ 2558 แลว้ จ่งเท่ี่ากิบัว่าม่กิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่     

แบบกิลุ่ม มาเป็็นเวลาร่วม 7 ป่็แลว้

    อยัา่งไรกิต็าม กิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ห็รือ Class Action เป็็น

กิฎห็มายัท่ี่� ม่ในต่างป็ระเที่ศมาเป็็นระยัะเวลานานพื่อสิ่มควรแล้ว             

ห็ลายัป็ระเที่ศสิ่ามารถูดูำา เ น่นกิารจนไดู้รับความน่ยัม ซ่ึ่� ง ถืูอว่า                            

ป็ระสิ่บความสิ่ำาเร็จ แต่ในขณะท่ี่�อ่กิห็ลายัป็ระเที่ศกิ็ยังัไม่ป็ระสิ่บความ

สิ่ำาเร็จเท่ี่าใดูนกัิ

   สิ่ำาห็รับป็ระเที่ศไที่ยัเอง แมว้า่กิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม จะม่ผู้ล

บงัคบัใชม้าเกืิอบ 7 ป่็แลว้กิต็าม แต่ในแง่ของกิารนำามาใชก้ิบัคดู่ห็ลกัิที่รัพื่ยั์

ในตลาดูทุี่นไที่ยั ต้องยัอมรับว่ายังัไม่ไดู้เก่ิดูข่� นอยั่างท่ี่�ห็น่วยังานรัฐ                

ท่ี่�เก่ิ�ยัวขอ้งมุ่งห็วงั แต่กิ็ยังัคงม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะผู้ลกัิดูนัให็้เก่ิดูข่�นอยั่าง

จร่งจงั ดูว้ยัเห็ตุน่� ที่างกิองทุี่น CMDF จ่งไดูเ้ห็็นดูว้ยักิบัขอ้เสิ่นอของ          

สิ่มาคมฯท่ี่�จะเขา้มาช่วยัผู้ลกัิดูนัให็ค้วามรู้เก่ิ�ยัวกิบัเรื�องของ Class Action 

ในวงกิารตลาดูทุี่นของไที่ยั

   ในส่ิ่วนของสิ่มาคมฯ ท่ี่�ตดัูส่ิ่นใจร่วมผู้ลกัิดูนัให็ก้ิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่

แบบกิลุ่ม ม่ผู้ลในที่างป็ฎ่บต่ั กิสื็ิ่บเนื�องมาจากิกิารท่ี่�สิ่มาคมฯตระห็นกัิถู่ง

ส่ิ่ที่ธุ่ของผูู้ล้งทุี่น กิรณ่เมื�อเก่ิดูความเส่ิ่ยัห็ายัข่�น กิารม่ความรู้ความเขา้ใจ

ดูา้นกิฎห็มายัจะช่วยัให็ผูู้้ล้งทุี่นผู้น่กิกิำาลงักินัเร่ยักิร้องเยัย่ัวยัาความเส่ิ่ยัห็ายั

ไดูดู่้ข่�น

    ในเบื�องตน้จ่งเตร่ยัมท่ี่�จะจดัูตั�งศูนย์ู่ช่วยู่เหล้อผูู้้ลงท้นในต่ลาดหลกัทรัพย์ู่

ในการดำาเนินคำดแ่บบกล่้ม ข่�นในเร็วๆ น่�  เพื่ื�อให็เ้ป็็นศูนยัก์ิลางในกิารสิ่ร้าง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ิ�ยัวกิบักิฎห็มายักิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ที่ั�งในเช่งของ

ว่ชากิาร กิารให็้ความรู้ และในเช่งของกิารป็ฏ่บต่ั คือกิารให็้ค ำาแนะนำา        

กิารป็ระสิ่านความร่วมมือ และกิารให็้ความช่วยัเห็ลือกิับผูู้ล้งทุี่นท่ี่�                

ไดูรั้บความเส่ิ่ยัห็ายัท่ี่�เขา้ข่ายักิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่มไดู้

    ก่ิอนห็นา้น่�  ที่างสิ่มาคมฯกิไ็ดูร่้วมมือกิบั สีำานักงานคำณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์ู่และต่ลาดหลักทรัพย์ู่ ต่ลาดหลักทรัพย์ู่แห่งประเทศไทยู่          

คำณะนิต่ิศาสีต่ร์ จ้ฬาลงกรณ์มหาวิทยู่าลัยู่ สีภาทนายู่คำวามฯ และ           

ห็น่วยังานท่ี่�เก่ิ�ยัวขอ้ง จดัูกิารสิ่ัมมนาให็้ความรู้เบื�องตน้เก่ิ�ยัวกิบัเรื� อง          

กิารดูำาเน่นคดูแบบกิลุ่มไป็แลว้เมื�อเดืูอนกิรกิฎาคมท่ี่�ผู้า่นมา ท่ี่�จงัห็วดัูชลบุร่

    และห็ลงัจากิน่�  ที่างสิ่มาคมฯกิจ็ะม่ก่ิจกิรรมท่ี่�จะให็ค้วามรู้ และกิระตุน้

ให็้เก่ิดูความสิ่นใจเก่ิ�ยัวกิับกิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม กิับทุี่กิภาคส่ิ่วน                  

ท่ี่�เก่ิ�ยัวขอ้ง ซ่ึ่� งในเดืูอนส่ิ่งห็าคมน่�  กิ็ไดูม่้กิารจดัูกิารอบรมเก่ิ�ยัวกิบักิาร

ดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม รอบสีำาหรับส้ี�อมวลชน ไป็เมื�อวนัพืุ่ธุท่ี่� 3 ส่ิ่งห็าคม 

เพื่ราะเห็็นว่าสืิ่�อมวลชนเป็็นดู่านห็น้าท่ี่�สิ่ำาคญัในกิารสิ่ร้างกิารรับรู้และ     

เผู้ยัแพื่ร่ไป็ยังัผูู้ล้งทุี่นและภาคส่ิ่วนต่างๆไดูดู่้

     ขณะเดู่ยัวกินัเมื�อวนัพื่ธุุท่ี่� 24 ส่ิ่งห็าคม ท่ี่�ผู้า่นมา กิไ็ดูม่้กิารจดัูกิารอบรม

แลกิเป็ล่�ยันความรู้ ให็้กิบักล้่มทนายู่คำวาม ซ่ึ่� งถืูอเป็็นอ่กิภาคส่ิ่วนท่ี่�ม่

บที่บาที่สิ่ำาคญัอยัา่งยั่�งในกิารท่ี่�จะช่วยัผู้ลกัิดูนัให็ก้ิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่มม่

ผู้ลข่�นสู่ิ่ชั�นศาลไดูใ้นที่างป็ฏ่บต่ั 

    เพื่ราะเป็็นก่ิจกิรรมท่ี่�สิ่ำาคญั และจะม่ผู้ลต่อกิารสิ่ร้างธุรรมาภ่บาล         

ความโป็ร่งใสิ่ และความยัุต่ธุรรมให็้กิบัตลาดูทุี่นของไที่ยั จ่งขอนำามา        

เล่าสู่ิ่กินัฟั้ง และห็วงัให็ผูู้้ล้งทุี่นทุี่กิคนให็ค้วามสิ่นใจและต่ดูตามเร่ยันรู้เรื�อง

กิารดูำาเน่นคดู่แบบกิลุ่ม ห็รือ Class Action ร่วมไป็กิบัที่างสิ่มาคมฯ          

อยัา่งต่อเนื�องดูว้ยัครับ
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Class Action 
กัฎห่ม�ยสำ�คัญทุ่�ควรัร้้ัจัำกั 
โดืย ยิ�งยง นิล่เสนา 
นายกสมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย
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