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ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2560

ตั้ง Corporate Venture Capital

CMDF
พันล้าน

ใช้เงินกองทุน
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ข้อสงวนและข้อจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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การแนวคิดในการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ถูก
หยิบยกขึ้นมาหารือและรับฟังความคิดเห็นในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งกลาย
เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยเป็นอย่างย่ิง 
เพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญส�าหรับอนาคตตลาดทุนไทยโดยตรง

แน่นอนว่าในทุกการเปลี่ยนแปลง ก็ย่อมจะต้องมีทั้งมุมมองที่เห็นด้วย มุมมอง
ที่เป็นห่วงและกังวล ท�าให้ประเด็นของกองทุน CMDF ถูกหยิบยกขึ้นมาแบบเป็น
ประเด็นๆ สุดแต่ว่าผู้ที่มีความคิดเห็น มีความวิตกกังวล จะมองในเรื่องใด

อาท ิการมองในเรือ่งของความเป็นอสิระ ความคล่องตัวในการท�าหน้าทีด้่านการ 
พัฒนาตลาดทุน เรื่องของเงินต้ังต้นที่จะมาจากเงินกองทุนที่อยู่ในสินทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร แม้แต่
เรื่องที่จะให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการน�าส่งก�าไรรายปีเข้ากองทุน CMDF เรื่องการ
บริหารเงินกองทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายภายใต้การหารือ เรื่องก็จบลงในทิศทางที่ดี ทุก
ฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุน CMDF ให้เป็นนิติบุคคลเฉพาะ จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ โดยแยกออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัว แต่ก็ให้บริหารกองทุน
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส�าหรับรายละเอียดเงินประเดิมต้ังกองทุน การน�าส่งก�าไรรายปี และวัตถุ 
ประสงค์การใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายนั้น ทางก.ล.ต. กระทรวงการ
คลัง และตลท. ก็จะไปร่วมกันพิจารณาซึ่งเห็นว่าน่าาจะใช้เวลาสรุปอย่างน้อยก็ 
1 เดือน เพื่อส่งรายละเอียดการแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์ที่เก่ียวกับการต้ังกองทุน 
CMDF ให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

จริงแล้วแนวคิดนี้ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น แต่ได้มีมานานกว่า 10 ปี และมีการ
หารอืมาอย่างต่อเน่ือง วัตถุประสงค์ก็เพือ่แยกบทบาทการส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดทุนออกจากการทําหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เน้นภารกิจหลักในการเป็นตลาดหลักทรัพย์อย่างชัดเจน

ซึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณภัทรียา เบญจพลชัย อดีตกรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดทรัพย์ทรัพย์ฯคนที่ 10 ก็บอกว่าจริงๆ เกือบจะท�าส�าเร็จในยุคที่คุณภัทรียา
เป็นกรรมการและผู้จัดการแล้ว แต่ก็มีเหตุทางการเมืองท�าให้ท�าเรื่องนี้ไม่ทัน ซึ่ง
การด�าเนินการเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องของการพัฒนาที่จ�าเป็น

กองทนุ CMDF สะท้อนทศิทางของการพฒันาตลาดทนุไทย ดังน้ัน ในส่วนของ
ผูล้งทนุไทยเอง ก็หนีไม่พ้นทีจ่ะต้องพฒันาให้ทนัการเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน โดย
ต้องเน้นการลงทุนจากความรู้และข้อมูล มากกว่าการเก็งก�าไรตามแรงเชียร์ 

กองทุน CMDF
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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ตลาดหลักทรัพย์เชื่อมั่นครึ่งปีหลัง
ยังเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับนักลงทุน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าน่าจะขยายตัวได้มากกว่าร้อย
ละ 3.3 จากการเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ การส่งออกที่ขยายตัว 
ดีข้ึน ท�าให้จีดีพปีีน้ีขยายตัวร้อยละ 3.5 ซึง่จะส่งผลให้บรษัิทจดทะเบยีนมีการระดมทนุเพิม่ 
หลังจากทีใ่นช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ี มหีลักทรพัย์ เข้าใหม่รวม 11 หลักทรพัย์ โดยมมูีลค่า
หลักทรพัย์เข้าใหม่เพิม่ 109,984 ล้านบาท ดังน้ันจึงคาดว่ามูลค่าหลักทรพัย์จะสามารถเป็น
ไปตามเป้าที่ก�าหนดไว้ที่ 280,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ส�าหรับมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 46,549 ล้านบาท ซึ่งครอง
อันดับหนึ่งส�าหรับช่วงเวลา 5 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2555 - 2559

นางเกศรา เชื่อม่ันว่าไทยมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งเหมือนปี 
2540 เพราะเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานที่ดี โดยมีทุนส�ารองระหว่างประเทศ 200,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ซึง่สูงกว่าหน้ีต่างประเทศถึง 3 เท่า ขณะทีห่น้ีสาธารณะอยู่ในระดับต�า่เพยีง 
40% ยังอยู่ในกรอบการเงินการคลังที่ดี ขณะที่ภาคเอกชน ยังมีสัญญาณการลงทุนต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น โดยในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการสูงถึง 20% และมีหน้ีสินต่อทุนระดับที่เหมาะสม  
พร้อมทั้งมีจ�านวนบจ.ที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศถึง 198 บริษัท จากทั้งหมด 660 
บริษัท ท�าให้เชื่อว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอ ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติยังมองว่า
ตลาดหุ้นไทยยังน่าลงทุน ยังเน้นการลงทุนในระยะยาว 

“คาดว่าลงทนุในตลาดหุน้ไทยครึง่ปีหลังต่อเน่ืองถึงต้นปีหน้า ยังคงเติบโตดี ซึง่นักลงทนุ
ก�าลังรอการประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ที่จะออกมาในเดือนสิงหาคมนี้ และ 
มีกิจกรรมต่างๆ ออกมาต่อเนื่อง สอดรับกับการลงทุนภาครัฐที่ทยอยออกมาในช่วงครึ่งปี
หลัง ท�าให้การลงทนุคึกคักขึน้ได้ ดังน้ัน ในช่วงน้ีจึงเป็นช่วงทีเ่หมาะสมทีนั่กลงทนุจะศึกษา
การลงทุนในตลาดหุ้นให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดได้” 

นางเกศรา ยังกล่าวด้วยว่า ภายในปีน้ี ตลท. ยังคงขยายการระดมทุนไปยังกลุ่มผู้
ประกอบการ SME และ Startup ด้วยการพัฒนา LIVE Platform ให้ผู้ประกอบการเข้า
ถึงแหล่งเงินทุน และสามารถซื้อขายเปล่ียนมือช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ขณะที่การพัฒนา 
สินค้าใหม่ TFEX Gold-D สัญญาซื้อขายที่อ้างอิงทองค�าแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% อยู่
ระหว่างการเตรียมการเพื่อเปิดซื้อขาย และจะขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
อ้างอิงกับทองค�า ในช่วงเวลากลางคืนเป็น 19.00-23.55 น. จากปัจจุบัน 19.30-22.30 น. 
ให้สอดรับกับตลาดทองค�าส�าคัญของโลก 

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมการปรับลดระยะเวลาช�าระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ให้สามารถด�าเนินการได้ใน 2 วันท�าการ (T+2) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงาน 
เพื่อทดสอบกับสมาชิกก่อนเริ่มใช้จริง 2 มีนาคม 2561 
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เจาะลึก ‘SME Development Bank’
ภารกิจไม้ค�้ายันเพื่อพัฒนา SME ไทย

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ได้เล่าถึงยุทธศาสตร์และบทบาทภารกิจของ 
ธพว. ให้กับ คณะนักศึกษา TIIP สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ฟังในวันที่ไปเยี่ยมชมกิจการ ว่า ธพว. มี 
นโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอี เพื่อก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลงการขับ
เคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการเป็นแหล่งให้ความรู้ ข้อมูล รวมถึง
การเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ ช่วยชี้แนะตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบ
การตลาด รวมถึงการเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อให้ฝันของธุรกิจเกิดขึ้นได้จริง เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เติบโตแบบยั่งยืน

โดย ธพว. ได้ร่วมกับสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั จัดท�าโครงการหลักสูตร 
SME - D Scaleup ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการสร้างพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความส�าเร็จของธุรกิจที่ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูจ้ากวิทยากรชัน้แนวหน้าของประเทศไทยทีร่ะดมกันมาครอบคลุมทกุการเปล่ียนแปลง
ของนวัตกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากหลักสูตรการเรียนมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติจากกูรูเฉพาะด้าน
มากด้วยประสบการณ์จริงจากวงการฟินเทค โซเชียลมีเดีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สายพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และสร้างนวัตกรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับความรู้รอบด้านในการท�าธุรกิจแล้ว  
ยังได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจแบ่งปันความส�าเร็จร่วมกันในอนาคตด้วย

“ธพว.จะช่วยเป็นไม้ค�้ายันและสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจให้กับลูกค้า และยังพร้อมที่จะใส่เงินทุนจาก
สินเชื่อ SMEs Transformation Loan อัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 3 ต่อปี หรือสินเชื่อกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและลักษณะ
ธุรกิจแต่ละประเภทที่สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร เพื่อน�าไปสร้าง
หรือต่อยอดขยายกิจการ” 

นอกจากน้ี ธพว. ยังมีการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Innovation Center) ขึ้น เพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความสามารถในการแข่งขันรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้าง
ความโดดเด่นแตกต่าง และมีพื้นที่ Co Working Space เพื่อให้เป็นพื้นที่ส�าหรับการสานความฝันของ 
Startup หรือ SMEs ในก่อร่างสร้างธุรกิจ โดยจะเป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ 
จุดเดียว 

“เราเป็นสถาบนัการเงินของรฐัแห่งแรกทีร่เิริม่ให้บรกิารสาธารณะ จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมดังกล่าว โดย
ใช้สถานที่ ส�านักงานใหญ่ของธนาคาร ซึ่งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ถือว่าสะดวกส�าหรับผู้มาติดต่อใช้
บริการ โดยเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ของผู้ที่เริ่มต้นท�าธุรกิจ ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจะ
มผีลงานต้นแบบมาจัดแสดงโชว์สามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการท�าธรุกิจ รวมถึงน�าไปต่อยอดท�าธรุกิจ
ได้เลยทันที และมีเงินทุนจาก ธพว.ช่วยสนับสนุนด้านยกระดับการพัฒนา เช่น การซื้อเครื่องจักรใหม่ 
การใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรอืการบรหิารจัดการ การขยายช่องทางการตลาดระบบออนไลน์ หรอืการ
สร้างมาตรฐานการผลิต และการสร้างระบบบญัชเีดียว ในอตัราดอกเบีย้พเิศษ นอกจากน้ียังเสรมิความ
แข็งแกร่งให้ธุรกิจด้วยการร่วมลงทุนในกิจการด้วย”

นายมงคล กล่าวว่า ภารกิจของ ธพว. จะมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปและอาหาร ดิจิทัล ออโตเมติกส์ 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีอนาคตที่ดี 
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B/E เจ้าปัญหา
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปีน้ีต้ังแต่เริม่ต้นปี นักลงทนุพบว่าหลายๆ บรษัิทมปัีญหาเรือ่งเก่ียวกับ 
การกู้ยืมโดยออกเป็นตั๋ว B/E (Bill of Exchange) และยังมี 
บริษัทอีกมากที่มีตั๋ว B/E แต่ยังไม่เกิดปัญหา ในกรณีเช่นนี ้
นักลงทุนจะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะเป็นปัญหารายต่อไป 
นั่นคือ นักลงทุนต้องทําการบ้านมากขึ้นแล้ว

การออกต๋ัว B/E คือการกู้เงินแบบหน่ึง แทนที่
จะกู้เงินกับธนาคารโดยตรง ก็ใช้วิธีกู้โดยออก
เป็นต๋ัว B/E เพื่อระดมทุนจากประชาชน
ทัว่ไป หรอืขายให้กับสถาบนัต่างๆ ตัว๋ B/E 
เป็นตราสารหน้ีชนิดหน่ึง นอกเหนือ
จากที่ออกเป็นหุ้นกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
ทั้งสองชนิดจะถูกกว่ากู้ธนาคาร แต่
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ก็ยังสูงกว่า
การออกต๋ัว B/E หรอืบางครัง้อาจเท่า
กันก็ได้ คนจึงนิยมกู้เงินด้วยการออก
ตั๋ว B/E ซึ่งมักจะมีอัตราดอกเบี้ยต�่า
กว่าต้นทุนเงินกู้ชนิดอื่น 

แต่ในแง่ผู ้ลงทุนในตั๋ว B/E 
แน่นอนว่า อัตราดอกเบี้ยจะเป็น
ส่ิงจูงใจให้เข้ามาลงทุน เพราะดีกว่า
นําเงินไปฝากธนาคาร ซ่ึงได้ดอกเบี้ย
น้อยมาก

ถึงแม้การออกตั๋ว B/E จะง่าย แต่ไม่ได ้
หมายความว่าทุกคนจะท�าได้ดี เพราะไม่ว่าจะ 
กู้เงินใครด้วยวิธีไหน ต้องมีการเช็ค Credit  
ว่าเชื่อถือได้แค่ไหน ถ้า Credit Rating ดี ผู้ออก 
ตั๋วก็จะมีสถานะที่น่าเชื่อถือ จะได้ราคาดี (อัตราดอกเบี้ย 
ต�่า) ซึ่งการเช็คสถานะเครดิต จะมีผู้ประเมินให้ Rating  
หากผู้ออกต๋ัวประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเขาถือเป็นต้นทุนในการ 
ออกตั๋วอย่างหนึ่ง เขาก็ไม่ท�า Rating 

แต่จะใช้วิธีโฆษณาให้เกิดความน่าเชื่อถือ อาศัยผลงานใน 
อดีต อาศัยภาพพจน์ บวกกับผลตอบแทนที่ล่อตาล่อใจ  
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เขาก็สามารถออกต๋ัวกู้เงินได้เช่นกัน แต่พวกน้ีมกัขายกับสถาบนั องค์กรใหญ่ๆ รวมไปถึงกองทนุ
สารพดักองทนุทีต้่องลงทนุหาผลประโยชน์ ซึง่ถึงแม้ประชาชนไม่ได้ซือ้โดยตรง ถ้าซือ้ผ่านกองทนุ
เมื่อเกิดความเสียหายก็เสียหายได้อยู่ดี

ทีน้ีถ้าเป็นนักลงทุนควรต้องดูอะไรบ้าง นอกจากจะดู Credit rating (ซึ่งสุดท้ายก็ไม่ได้รับ
ประกันอยู่ดี เพยีงแต่ช่วยให้เชือ่ใจในระดับหน่ึง) นักลงทนุต้องวิเคราะห์งบการเงนิเป็นสําคัญ 
ต้องดูงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ โดยเฉพาะงบกระแสเงินสด ถ้าทกุท่าน
ไปเช็คงบบริษัทที่มีปัญหาจะพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดสภาพคล่อง จึงต้องกู้เงินด้วยการ
ออกตั๋ว B/E ซึ่งเป็นวิธีได้เงินเร็วสุด ต้นทุนถูกสุด ผู้ลงทุนสนใจ เพราะได้อัตราดอกเบี้ยดีกว่า
เงินฝากธนาคาร แทนที่จะลงทุนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ถนัด และมีความเสี่ยงสูงกว่า 

ผู้ลงทุนจึงเห็นว่าในเมื่องบการเงินก็ดี ประกอบกับกิจการมี credit rating อยู่ในระดับดี ก็ดู
ว่าน่าลงทุน แล้วถ้าผู้ออกตั๋วไม่มีปัญหา ก็ไม่เกิดเรื่อง

ดังน้ันปัญหาหลักของเรื่องน้ีคือ การไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากงบ
กระแสเงินสด ที่จะบอกแหล่งที่มาหรือใช้ไปของเงินสดในกิจการ คือ เงินสดได้มา (ใช้ไป) จาก
กิจกรรมการด�าเนินงาน เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน และเงินสดได้มา (ใช้ไป) 
จากกิจกรรมการจัดหาเงิน ส่วนใหญ่ให้ดูเงินสดที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงานซึ่งควร
เป็นยอดบวก หมายความว่าก�าไรทีไ่ด้มามีคุณภาพ เป็นก�าไรทีเ่ป็นเมด็เงินจรงิๆ บางครัง้กิจการ
ขาดทุน แต่กระแสเงินสดในส่วนน้ีก็ยังเป็นยอดบวก ซึ่งบ่งบอกถึงการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิด
เงินสดในกิจการนั่นเอง 

แต่บางครัง้ก็สามารถ ทาํให้เข้าใจผิดได้เหมือนกัน น่ันคือ การทีมี่เงินสดในส่วนน้ีมาก อาจ
เกิดจากการทีติ่ดหน้ีการค้าเป็นเวลานานหรอืได้เครดิตยาวมาก ก็สามารถท�าให้มีเงินสดเหลือ
อยู่ได้เช่นกัน ดังนั้นเวลาอ่านตัวเลขจึงต้องดูหลายๆ อย่างพร้อมกันไปด้วย

ในเม่ือกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานติดลบ กิจการอาจได้เงินมาจากการขาย
ทรพัย์สิน หรอืเงินลงทนุไป เพือ่น�าเงินมาใช้จ่าย หรอื อาจกู้ยืมเงินมาเพิม่เติม ด้วยเหตุน้ี หาก
การด�าเนินงานของกิจการไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ประสิทธิผล นาน ๆ  เข้าก็ขาดสภาพคล่อง ก็
ต้องคิดดูต่อไปว่า แล้วถ้าไปกู้มาอีก จะน�าเงินจากไหนไปจ่ายคืนหนี้ได้ นี่คือ เมื่อตั๋ว B/E ครบ
ก�าหนด ก็ไม่สามารถจ่ายคืนได้ ท�าให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้เกิดขึ้น ซึ่งมีผลเป็นลูกโซ่ต่อไปอีก 

นั่นคือ เมื่อเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ จะท�าให้หนี้อื่น ๆ ถูกกระทบกระเทือนไปด้วย ท�าให้เกิด
การผิดสัญญาการกู้เงิน ท�าให้เจ้าหน้ีต้องเรียกช�าระหน้ีทั้งหมดคืนกลับไป แน่นอนว่า กิจการ 
ไม่อาจท�าได้ ก็จะเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวได้ สุดท้ายก็ล้มละลายไป 

และผูท้ีเ่ดือดร้อนคือ นักลงทนุทัง้รายบคุคลหรอืสถาบนั ทีล่งทนุในต๋ัว B/E ต่างเดือดร้อนกัน 
ถ้วนหน้า และท้ายสุดต้องลุกลามไปถึงราคาหุ้นในตลาดฯ ท�าให้นักลงทุนในหุ้นเดือดร้อนตาม
ไปด้วย

ดังน้ัน ก่อนลงทนุไม่ว่าจะเป็นตราสารหน้ี ตราสารทนุ นักลงทนุต้องวเิคราะห์งบการเงิน
ให้เป็น ต้องติดตามข่าวคราวของกิจการที่จะไปลงทุน ต้องดูว่ากิจการน้ันๆ มีอนาคตแค่ไหน 
อย่างไร เชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด หากได้วิเคราะห์เจาะลึกแล้ว ก็คงช่วยให้ลดความเสี่ยงไป
ได้บ้าง เพราะถึงอย่างไรการลงทุนน้ันมีความเส่ียงอยู่ตลอดเวลา ย่ิงมีผลตอบแทนสูง ความ
เสี่ยงก็ย่อมสูงตามไปด้วย (High Risk High Return) 

นักลงทุนจึงต้องใช้การวิเคราะห์มากกว่าการเชื่อค�าโฆษณาชวนเชื่อจะเป็นการดีที่สุด 
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ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการ
คลัง ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ก.ล.ต.) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
(บีโอไอ) มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยม ี
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือด้วย เก่ียวกับ
แนวทางในการส่งเสริมสตาร์ทอัพในไทย เพื่อเข้าถึงเงิน
ลงทุนจากกองทุนภาครัฐ ภาคเอกชน CVC (Corporate 
Venture Capital) และ VC (Venture Capital) ซึ่ง
ปัจจุบนัมีเงินลงทนุรวมประมาณ 28,000 ล้านบาท พร้อม
พัฒนาศกัยภาพของสตารท์อัพเพื่อขับเคลือ่นการเตบิโต
ของประเทศ โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ ์ประธาน
กรรมการ และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น

ดร.สมคิด กล่าวภายหลังการประชมุว่า รฐับาลต้องการ
สร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพริเริ่มใหม่ของเมืองไทย
สร้างโดยคนไทย เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการให้โอกาส
ได้เติมทุน จึงต้องการต้ังกองทุนขนาดใหญ่ น�าโดย 
ตลท.และหน่วยงานอืน่ เพือ่ป้ันผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั 
ขึ้นมา เพื่อให้มีผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้เพียงพอต่อ
การคัดเลือกจากกองทุนของภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุน 
โดยยอมรบัว่าในขณะน้ีมผีูป้ระกอบการสตาร์ทอพัจ�านวน
น้อยมาก ยังไม่พอให้กองทุนเอกชนคัดเลือกลงทุน จึง
เชิญภาคเอกชนมาสะท้อนปัญหา เพื่อหาแนวทางในการ 
ส่งเสริม 

และเน่ืองจากว่าบริษัทเอกชนต้องการร่วมลงทุนกับ 
ผู ้มีศักยภาพเท่าน้ัน จึงเน้นไปลงทุนกับต่างชาติ จึง
ต้องการดึงมหาวิทยาลัยปั้นนักศึกษาหลายด้าน ไม่ใช่
เฉพาะด้านไอที วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมวิจัยให้เกิดการ
ลงทุน โดยมองว่าเมืองไทยมีศักยภาพหลายอย่างที่ส่ง
เสรมิให้สร้างขึน้มาได้ รฐับาลพร้อมสนับสนุนสร้างบรษัิท

ใช้เงินกองทุน CMDF พันล้าน
ตั้ง Corporate Venture Capital
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ในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพเกิดขึ้นในสังคมไทย โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องร่วมกันสร้างผู้ประกอบการเฟส 2 
เน่ืองจากเฟสแรกเริม่ต้ังตัวแล้ว ด้วยการส่งเสรมิกองทนุกล้าเส่ียง
เข้าไปลงทุน (Angel VC) เป็นหัวหอกเริ่มต้นเข้าร่วมลงทุนกับผู้มี
แนวคิด และน�ามาบ่มเพาะให้มีความรู้เพิ่ม 

ส่วนกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องพร้อมแก้ปัญหาอุปสรรคให้เสร็จ
ก่อนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการใหญ่ “ดิจิทัล เวนเจอร์”  
ในช่วงเดือนกันยายนน้ี และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง 
ศึกษาแนวทางการเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อลดภาระให้กับผู้
ประกอบการ 

ทั้งน้ีรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 
10,000 ราย หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนต้ังกองทนุร่วมลงทนุ 
VC เพื่อลงทุนกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยคาด
ว่า 3-4 ปีข้างหน้าจะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้นับ
พันราย ซึ่งขณะนี้กองทุนของรัฐบาลและเอกชนต้องการส่งเสริม
การร่วมทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ รายเล็กต้องการเงินทุน 
10-20 ล้านบาท รายใหญ่
ต้องการ 40-50 ล้านบาท 
เฉล่ีย 30 ล้านบาทต่อราย 
แต่ก็ยอมรับว่าผู ้ประกอบ
การสตาร์ทอัพมีศักยภาพ
ผ่านการคัดเลือกเพียงร้อย
ละ 10 

ดร.สมคิด กล ่าวด ้วย 
ว่า ได้มอบหมายให้ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พิจารณาน�าเงินกองทุนส่ง
เสริมเพื่อการพัฒนาตลาด
ทุน หรือ CMDF บางส่วน 
ต้ังกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยร่วมกับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมน�าเงินมาร่วม
สนับสนุนต้ังแต่กลุ่มเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี อาจน�า 
บางส่วนของกองทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมาสนับ
สนุนเป็นแมตชิ่งฟันด์ เพื่อจูงใจให้เอกชนมีความเชื่อมั่นลงทุนใน 
สตาร์ทอพัมากขึน้ ขณะเดียวกันให้กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง 
ดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้าง
บ่มเพาะสตาร์ทอัพ และน�าเงินจากกองทุนไปสนับสนุน

ทั้งนี้ ดร.สมคิด จะมีการน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติการ
ออกวีซ่า ให้แก่ชาวต่างชาติทีมี่ความเชีย่วชาญในการท�าธรุกิจเพือ่
ร่วมงานกับคนไทยในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อรองรับปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรไทย

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
กระบวนการสร้างบริษัทให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมบริษัทที่
มีการใช้นวัตกรรม ให้มีความสามารถที่จะสร้างการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด เพื่อเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคต โดยมีการ
สนับสนุนต้ังแต่ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เตรียมจัดตั้ง Corporate Venture Capital (CVC) วงเงิน 1,000 
ล้านบาท เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการ
ได้ในปี 2561 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหารเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันต้ังกองทุนร่วมลงทุนกับผู้ประกอบ
การสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดนวัตกรรมและบริหารจัดการที่ดีเฉล่ีย
วงเงิน 1-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อราย เพื่อสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่
ที่มีแนวคิดดีทั้งด้านดิจิทัลมิเดียร์ วาดคอมเตอร์กราฟิก รวมทั้ง
กองทุนของทรูวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงต้องเพิ่มทุน
อีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายไปร่วมทุนกับ สตาร์ทอัพของ
ต่างชาติเพิ่ม หากดึงกองทุนสตาร์ทอัพจากทั่วโลกมาได้จะเพิ่ม
ศักยภาพอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม นายศุภชัย มองว่าการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพใน
ประเทศไทยมีการเติบโตทีน้่อยมากเมือ่เทยีบกับต่างประเทศ โดย

เหน็ได้จากกลุ่มธรุกิจสตาร์ท
อัพเลือกที่จะจดทะเบียน
ในประเทศสิงคโปร์ แต่ต้ัง 
ออฟฟ ิศในประเทศไทย 
เน่ืองจากมีเง่ือนไขทางภาษี
ที่ดีกว่า รวมถึงสิงคโปร์มีทีม
ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเฟ้นหากลุ่ม
สตาร์ทอัพให้ย้ายไปต้ังใน
ประเทศสิงคโปร์

“ซึ่งอุปสรรคในประเทศ 
ไทยจะเป็นเรื่องภาษี ทั้งนิติ 
บคุล และภาษีบคุคลธรรมดา  
รวมถึงการให ้ใบอนุญาต

ท�างานของผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ซึ่งหากแก้ไขใน 2 ส่วน 
ได้จะสร้างการเติบโตให้อย่างมาก และต้องยอมรับว่าสิงคโปร์
กองทุน CVC เติบโตอย่างมาก เพราะอ�านวยความสะดวกและ 
มีแรงดึงดูดการลงทุน ดังนั้น ไทยควรเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อ
ให้ผู้เชี่ยวชาญมาลงทุนด้านสตาร์ทอัพมากขึ้น”

นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยเวนเจอร์แคปปิตอล 
กล่าวว่า หากมรีะบบบญัชถูีกต้องจะดึงดูดให้เกิดสตาร์ทอพัมากขึน้ 
สมาชิกของสมาคมฯ มีเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท แต่ยังลงทุน 
น้อยมาก เพราะมีความเส่ียงค่อนข้างสูง จึงต้องการลงทุนกับ
เอกชนที่ด�าเนินการมาแล้วระยะหนึ่งและมีผลด�าเนินการดี ขณะ
น้ีได้ต้ังกลุ่มพรเีมยีร์ลีกของไทย เพือ่หนัมาเน้นช่วยเหลือกลุ่มหลัก
และดึงดูดให้สตาร์ทอัพรายอื่นเข้า ขณะที่ผู้บริการไทยพาณิชย์ 
แจ้งว่าต้ังกองทนุ CVC ต้องการออกไปลงทนุกับสตาร์ทอพัหลาย
พื้นที่ทั่วโลก ทุก 6 เดือนจะออกแบบการร่วมลงทุน เพื่อเปิดให้
สตาร์ทอพัเสนอเข้ามาให้ร่วมลงทนุ ยอมรบัว่า ผูป้ระกอบการของ
ไทยยังน้อยมากเพราะขาดแรงจูงใจ  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12
การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจ�าปี 2560 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคล่ือนแผนฯ 12 
สู่อนาคตประเทศไทย” ว่า ทุกภาคส่วนต้องมุ่งม่ัน
พัฒนาแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ไปสู่ความส�าเร็จ หลัง
จากรฐับาลแก้ไขปัญหาอปุสรรคทางกฎหมายเพือ่มุ่งสู่
ประเทศพฒันาแล้ว โดยต้องการพฒันานิสิตนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้วยการน�าลงพื้นที่หาประสบการณ ์
ต่างจังหวัดมาปรับใช้ผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ  
มุ่งพัฒนาดิจิทัลผ่านการใช้ฐานความรู้ จึงต้องการให้
ทุกภาคส่วนร่วมกับขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 ให้บรรลุผลส�าเร็จ 

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า 
รัฐบาลต้องการดึงทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรี สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรประเทศ
(สปท.) หน่วยงานภาครัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นักวิชาการ  ประชาชน พัฒนาและขับเคลื่อนแผนฯ 
12 ให้บรรลุเป้าหมายช่วงปี 2560-2579 นับเป็นแผน
พัฒนาฯ ฉบับแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาล
จึงมุ่งขับเคลื่อน 6 กลุ่มหลักเร่งด่วน ได้แก่ 

1. การพัฒนาศักยภาพไทยเพื่ออนาคตประเทศให้
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 2. การน�านวัตกรรมสู่อนาคต
ประเทศไทย 3. การน�าประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต 
การค้าบรกิาร เกษตรกรยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีมาปรบัใช้  
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
หวังเชือ่มโยงอนุภูมิภาค อตุสาหกรรมต่อเน่ือง 5. การ
พัฒนาส่วนราชการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการ 
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และ 6. การขับเคลื่อนพัฒนา
พื้นที่ภาคและเมืองสู่อนาคต หวังบริการจัดการพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

ส�าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12 รัฐบาล

ก�าหนดเป้าหมายจีดีพีเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี รายได้ 
8,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี จากปัจจุบัน 6,000 
ดอลลาร์สหรัฐ การยกเลิกปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย 
มุ่งเน้นการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคนพิการ ผู้สูง
อายุ ผ่านการพฒันาทีอ่ยู่อาศัยโครงการบ้านประชารฐั 
การพัฒนาทักษะอาชีพ การแก้ปัญหาที่ดินท�ากิน ส่ง
เสริมเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เกษตรกร 

นายปรเมธี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังพัฒนาสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท�าให้การจัดอันดับความ
สามารถการอ�านวยความสะดวกทางการค้าโดย World 
Economic Forum (WEF) พบว่า ไทยมีคะแนนรวม
สูงขึ้นจาก 4.2 คะแนนในปี 2558 เป็น 4.4 คะแนน
ในปี 2559 ส่วนอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธรุกิจของธนาคารโลกน้ัน ไทยอยู่ในอนัดับทีต่�า่ลงจาก
อนัดับที ่19 จาก 183 เขตเศรษฐกิจในปี 2554 มาเป็น
อนัดับที ่49 จาก 189 เขตเศรษฐกิจ โดยอยู่ในอนัดับที่ 
9 ของเอเชีย และอันดับที่ 3 ของอาเซียนในปี 2559 

ขณะที่การใช้สิทธิประโยชน์จากการตกลงทางการ
ค้าเสรีต่อมูลค่าการส่งออกรวมมีสัดส่วนลดลงจาก
ร้อยละ 72.21 ในปี 2558 เหลือเป็นร้อยละ 56.47 ใน
ปี 2559 ใกล้เคียงเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีสัดส่วนการ
ใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่า 
การส่งออกรวมร้อยละ 50 ในปี 2559 อัตราการ 
เติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับกลุ่มประเทศ
เพือ่นบ้าน ได้แก่ มาเลเซยี เมียนมาร์ ลาว และกัมพชูา
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการลงทนุโดยตรงของไทยในประเทศเพือ่น
บ้านบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้การลงทุนโดยตรง 
ของไทยในกลุ่มประเทศเพือ่นบ้านต้องขยายตัวเพิม่ขึน้
ร้อยละ 10 ต่อปี 
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เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5

นายจาตุรงค์ จันทรังษ ์ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ
เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงข่าวหลังการประชมุ กนง. เมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 
2560 ว่า กนง. ประเมินเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเน่ือง ทั้งจากการส่งออกสินค้าที่ 
ขยายตัวดีขึน้ ในขณะทีอ่ตัราเงินเฟ้อทัว่ไปชะลอลง ส่วนภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย
และเอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 
ต่อปี 

ทั้งน้ี กนง. ยังได้ปรับเพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีน้ี เป็นขยายตัวร้อยละ 3.5 จากเดิม 
คาดว่าขยายตัวร้อยละ 3.4 และปรับจีดีพีปี 2561 เพิ่มเป็นเติบโตร้อยละ 3.7 จากเดิมเติบโตร้อยละ  
3.6 เน่ืองจากเศรษฐกิจมีทิศทางการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น แต่ยังไม่กระจายตัวโดยเฉพาะในกลุ่ม 
เอสเอ็มอี กับแรงงานภาคการผลิต โดยแรงสนับสนุนหลักของเศรษฐกิจมาจากการส่งออกที่ขยายตัว 
ดีขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ล้อยาง ซึ่งกนง.ได้ปรับการส่งออกปีนี้ขยายตัวเพิ่มเป็นร้อยละ 5 จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 2.2

ส่วนการส่งออกในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.7 จากเดิมขยายตัวร้อยละ 2 ขณะที่การท่องเที่ยว 
เป็นอีกปัจจัยที่หนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  โดยคาดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวไทยปีนี ้
เพิ่มขึ้นเป็น 34.9 ล้านคน จากเดิม 34.5 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวจากจีน 

ส�าหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 ตามรายได้เกษตรกร ขณะที่รายได้ของแรงงาน
ในภาคการผลิตยังไม่ได้รบัผลดีทีช่ดัเจนจากการส่งออกทีป่รบัดีขึน้ พร้อมกันน้ียังต้องจับตาตลาดแรงงาน
ที่อาจตึงตัวขึ้นจากสถานการณ์แรงงานต่างด้าว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่าง 
ช้า ๆ ขยายตัวร้อยละ 1.7 การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก 
ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 7.7 ยังเป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญส�าหรับเศรษฐกิจไทย แม้บาง
โครงการอาจจะล่าช้าไปบ้าง

อย่างไรก็ตามยังมีความเส่ียงต่อประมาณการเศรษฐกิจโน้มไปด้านต�่าจากความไม่แน่นอนของ 
นโยบายการค้าสหรัฐ การปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ พร้อม
กันน้ี กนง.ยังให้ติดตามความผนัผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทนุระยะส้ัน ความสามารถในการและ ความ
เสี่ยงจากพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในภาวะที่ดอกเบี้ยต�่ามานาน โดยอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงในเดือนกรกฎาคม 2560 ติดลบร้อยละ 0.3 ท�าให้ต้องระวังเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น 

โดยที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลง อยู่ที่ร้อยละ 0.8 และอาจต�่ากว่ากรอบเป้าหมายในบางช่วง แต่ม ี
ทศิทางปรบัดีขึน้ในช่วงครึง่ปีหลังตามการฟ้ืนตัวของการบรโิภคในประเทศ คาดว่าเงินเฟ้อจะเข้าสู่กรอบ
ล่างที่ร้อยละ 1 ในไตรมาส 4 ปีนี้ 



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

12 e-magazine วารสาร TIA เดือนกรกฎาคม 2560

TIIP Club ครั้งที่ 7–EGCO สมาชิก 
TIIP Club เข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ�ากัด (มหาชน)-โรงไฟฟ้าขนอม และโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระ
ราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันศุกร์ที่ 
30 มิถุนายน–วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

13e-magazine วารสาร TIA เดือนกรกฎาคม 2560e-magazine วารสาร TIA เดือนกรกฎาคม 2560

TIIP Club ครัง้ท่ี 10-Year of the Bank 2017 
-SMEs Bank สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมรับฟัง
วิสัยทศัน์ผูบ้รหิารระดับสูง ในกิจกรรม TIIP’s talk 
with CEO โดย คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมอัญชัญ ชั้น 24 อาคาร EXIM Bank  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. 
ณ ห้องทับทิม ชั้น11 อาคาร SME Bank
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My Company ครั้งที่ 1/2560
NEP : ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหา 

ริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) เข้า
เย่ียมชมโรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง คุณวีร์ 
วรศักด์ิโยธิน กรรมการผู้จัดการ ร่วมต้อนรับ 
และมีกิจกรรม CRS ให้ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมงาน คือ 
การแวะเย่ียม ให้ก�าลังใจผู้ต้องขังหญิงไร้ญาติ 
ที่ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงงาน อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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TIIP Club ครั้งที่ 13 Year of the Bank  
2017-ธกส. สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมรับ 
วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง ในกิจกรรม TIIP’s 
talk with CEO โดย คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ 
ผูจั้ดการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การ 
เกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 
เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารส�านักงานใหญ่ 
ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ธกส. 
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มิได้มุ่งแสวงหาก�าไร บรรดาผู้ร่วม 
ก่อต้ังในอดีต มีจิตปรารถนาที่จะเห็นการรวมตัวกันของนักลงทุนไทย ที่เป็นบรรดานักลงทุน
รายบุคคลทั้งหลาย ให้เกิดเป็นพลังทั้งในการดูแลกันและกัน รวมไปถึงการพัฒนาการลงทุน
ในตลาดทุนของไทย 

คณะผู้ร่วมก่อต้ังในยุคน้ัน ซึ่งมีคุณทวี วิริยฑูรย์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดัน จน
ท�าให้จากการเป็นชมรมในเบื้องแรก ก็ได้กลายเป็นสมาคมที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายเมื่อปี 2532 และนับจากวันน้ันมาถึงวันน้ี สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีอายุ 
28 ปีเต็มแล้ว

ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นายกสมาคมแต่ละยุคสมัย ผ่านมาแล้วถึง 9 ท่าน  
จนมาถึงดิฉันเองในฐานะนายกสมาคมฯ คนที่ 10 ซึ่งเป็นคนปัจจุบัน รู้สึกภาคภูมิใจกับการ
เข้ามาท�าหน้าที่สานต่อภารกิจในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนักลงทุนที่มีคุณภาพ หรือ 
Smart Investors ให้กับตลาดทุนไทย โดยมุ่งหวังอยู่ในใจลึกๆ ว่า จะท�าให้ค�าเรียกขานนัก
ลงทุนรายบุคคลว่าเป็นพวกแมลงเม่าน้ัน ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จากการที่มีนักลงทุนที่
มีคุณภาพเข้ามาแทนที่ หรืออย่างน้อยหากจะยังมีแมลงเม่าอยู่บ้าง ก็หวังให้เป็นแมลงเม่า 
ปีกเหล็ก ที่จะไม่ถูกเผาไหม้ได้ง่ายๆ เวลาที่เกิดวิกฤตตลาดทุนไทย

บทบาทหน้าที่ของทางสมาคมฯ เป็นไปตามค�าขวัญของทางสมาคมฯ คือ ให้ความรู้  
พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน โดยในการพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นน้ันจะผ่านการท�าหน้าที่ของ 
บรรดาอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากทางสมาคมฯเข้าไปประชุม AGM 
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2549 อนัเป็นปีได้รบัการแต่งต้ังและสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ส�าคัญนี้

เพือ่ให้สามารถท�าหน้าทีจิ่ตอาสาเพือ่ส่วนรวมได้อย่างเต็มประสิทธภิาพ จึงเป็นทีม่าของการ
จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการท�างานในฐานะองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ให้ขับเคล่ือนการ
ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในตลาดทุนไทยในการแสดง
คอนเสิร์ต “Sharing Concert for TIA” ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ หอ
ประชมุศุกรย์ี แก้วเจรญิ อาคาร B ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) ต้ังแต่
เวลา 18.30 น. ไปจนถึง 21.30 น. ด้วยบรรยากาศสบายๆ เหมือนนั่งฟังเพลงภายในห้องนั่ง
เล่น – Living Room Concert 

ในปีน้ียังคงมีนักร้องกิตติมศักด์ิ มาร่วมกับสนับสนุนกิจกรรม อาทิ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์
สวัสดิ์ คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา คุณยุทธ วรฉัตรธาร คุณกัมปนาท โลหเจริญ 
วนิช คุณวรวรรณ ธาราภูมิ คุณทิพยสุดา ถาวรามร คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรภพ คุณ
ไพบูลย์ นลินทรางกูร คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ คุณวศิน วัฒนกรกิจกุล คุณพราวพร เสนา
ณรงค์ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในตลาดทุนไทยอีกหลายท่าน โดย คุณอัครรัตน์ 
ณ ระนอง ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอด รับเป็นผู้อ�านวยการ
เพลงให้เหมือนเช่นเดิม

28 เดือน 8 สมาคมฯ 28 ปี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ มาร่วมกิจกรรมให้กําลัง
ใจกันค่ะ 

28 ปี จิตอาสาเพื่อตลาดทุนไทย
โดย : วชิรา ณ ระนอง
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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