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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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การลงทุนในตลาดทนุ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุน้ หรอืตลาดเงิน ส่ิงทีจ่ะช่วยให้ประสบ
ความส�าเร็จในการลงทุนได้ ก็คือการที่จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ที่มาก
เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่า ควรจะเข้าไปลงทุน หรือว่าไม่ควรจะเข้าไปลงทุน 

จะเป็นข้อมูลทางด้าน Fundamental ข้อมูลด้าน Technical ข้อมูลงบการเงิน 
ข้อมูลของผู้สอบบัญชี ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับบริษัทน้ัน หรือแม้แต่กระทั่งข้อมูล 
Fund Flow ของนักลงทุนต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านีล้้วนแล้วแต่มีประโยชน์ส�าหรับ
ผู้ลงทุน ในการที่จะเลือกหยิบมาใช้วิเคราะห์

ปัญหาก็คือ แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุน เก่ียวกับเทคนิคในการตัดสินใจในการลงทุน แต่เน่ืองจากเป็นวิธีการลงทุน
ที่จะต้องท�าการบ้าน จะต้องวิเคราะห์ให้เพียงพอก่อนการตัดสินใจ ซึ่งผู้ลงทุนบาง
ส่วนอาจจะมองว่าเป็นข้อยุ่งยาก ต้องใช้เวลา ท�าให้ยังคงมีไม่น้อยที่ใช้การลงทุน
ตามค�าแนะน�าการลงทุนในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การแนะนําหุ้นที่
น่าลงทุนในช่องทางโซเชี่ยลออนไลน์ ประเภทห้องไลน์ต่างๆ เป็นต้น เพราะว่า
ง่าย และสะดวก มีการระบุมาเลยว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจที่จะลงทุน มีราคาเป้าหมาย 
ให้เสร็จสรรพ

ยิ่งบรรดาหุ้นเข้าใหม่ “หุ้นจอง” จะมีข้อมูลในเชิงบวกออกมามากในช่วงที่ก�าลัง
จะเปิดจอง ก�าลังจะเข้าซื้อขาย ท�าให้หุ้นจอง โดยเฉพาะหุ้นที่มีจ�านวนไม่มาก และ
มีแรงเชียร์สูงๆ กลายเป็นหุ้นที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุน ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นจอง จึง
ถือเป็นหุ้นที่มีเสน่ห์ส�าหรับผู้ลงทุนหลายๆกลุ่ม

แต่ก็ใช่ว่าหุน้จองจะเป็นหุน้ทีใ่ห้กาํไรกับผู้ท่ีจองได้เสมอไป ดังน้ันหุน้จองเอง
ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรจะพิจารณาเช่นกัน

และเพราะหุ้นจองได้รับความสนใจ จึงท�าให้มักจะมีการออกมาให้ข่าวว่า บริษัท
น้ันบริษัทน้ีก�าลังจะเข้าตลาดแล้ว ก�าลังจะน�าหุ้นออกมาขายให้จองซื้อกัน ซึ่งวัน
ก่อน ทาง ก.ล.ต. ก็ได้มีการออกมาเตือนว่าหากถูกชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์
ของ บมจ.มัณดาวีต์ สวัสดี ในช่วงน้ี จะต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังใน
การที่จะตัดสินใจลงทุนเอาได้วย

การที่ระบุว่าก�าลังจะมีการควบรวม จะเปล่ียนชื่อบริษัท และจะน�าบริษัทเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯน้ัน อาจจะเป็นการกระท�าทีเ่ข้าข่ายเป็นการชกัชวนและ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยยังไม่ได้รับอนุญาต
จาก ก.ล.ต. ซึ่งหากปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 32 หรือ
มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ขณะน้ี ก.ล.ต. ได้ส่ังการให้ผู้ที่เก่ียวข้องยุติการชักชวนและเสนอขายหลัก
ทรัพย์และห้ามรับเงินค่าจองซ้ือหลักทรัพย์จากประชาชนแล้ว และให้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงมาด้วย

ก็น�ามาย�า้เตือนกันว่า การลงทนุควรศึกษาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ทกุครัง้ 

หุ้นจอง ก็ต้องระวัง
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา

e-magazine วารสาร TIA เดือนกรกฎาคม 2560



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4 e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2560

ก.ล.ต. เร่งปฏิรูปการก�ากับตลาดทุน
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพคุ้มครองผู้ลงทุน
ก.ล.ต. เดินหน้างานปฏิรูปแนวทางการก�ากับดูแลตลาดทุน (regulatory reform) ให้

ความส�าคัญกับการพฒันารากฐานของระบบนิเวศตลาดทนุไทยทัง้ในตลาดแรกและตลาด
รอง น�าร่องด้วย “โครงการปฏิรปูเกณฑ์ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ทีอ่าจเกิด
ขึน้ในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ โดยมุง่ยกระดับความเชือ่ม่ันในกฎหมาย 
และวัดผลการก�ากับดูแลจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตลาดทุนเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คุณภาพ
การก�ากับดูแลจึงเป็นส่ิงส�าคัญมากต่อการพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. จึงต้องมีการปฏิรูป 
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในตลาดทุนให้มีความสอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อให้กฎเกณฑ์หรือ 
เครือ่งมอืก�ากับดูแลทีมี่อยู่มีประสิทธภิาพ ผูมี้ส่วนร่วมในตลาดทนุน�าไปปฏิบติัได้จรงิ และ
ตอบโจทย์ได้ตรงจุด รวมทั้งไม่เป็นภาระมากจนเกินไป 

“โดยในการปฏริูป จะค�านงึถงึส่วนประกอบส�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ (1) สภาพการแขง่ขนั
ของธุรกิจและผู้ลงทุนต้องมีทางเลือก (2) ความเชื่อม่ันในกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย และ (3) ให้ความส�าคัญกับผู้เก่ียวข้องในตลาดทุนโดยวัดผลการก�ากับดูแล
จากลูกค้าหรือผู้ลงทุน”

ก.ล.ต. ได้เริ่มน�าร่องกระบวนการปฏิรูปกฎเกณฑ์ตลาดทุนโดยเริ่มต้นที่เกณฑ์การ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการออกและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ ทัง้ตราสารทนุ ตราสารหน้ี ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์ 
(REIT) และกองทุนรวมหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure 
fund/trust) และกองทุนรวม เน่ืองจากมีความส�าคัญที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและยก
ระดับความเชื่อม่ันในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์และเพิ่มความคุ้มครอง
ต่อผู้ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งน้ี ก.ล.ต. ได้เชิญผู้เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มาร่วมกัน 
ทบทวนเป้าหมายในการก�ากับดูแล และเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่มีในปัจจุบันในเรื่อง 
ดังกล่าว เพือ่ประเมนิว่ามคีวามจ�าเป็นต้องปรบัลดกฎเกณฑ์ทีไ่ม่จ�าเป็น หรอืต้องเพิม่ส่วน 
ที่จ�าเป็นเพื่อท�าให้กลไกป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
หรือไม่ ซึ่งจะค�านึงถึงต้นทุนในการปฏิบัติตาม รวมทั้งท�าให้กฎเกณฑ์มีความสมดุลและ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึง โดย ก.ล.ต. คาดหวังผลที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นการสร้าง
แนวทางการก�ากับดูแลในลักษณะร่วมกันท�า และวัดผลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ก�ากับดูแล

“กระบวนการปฏิรูปได้เริ่มขึ้นแล้วผ่านการต้ังคณะท�างานสามกลุ่มย่อยต้ังแต่เดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นคณะ ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และกองทุน 
infra/REIT โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปลายปีน้ีก่อนน�าไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เป็น
รูปธรรมในต้นปีหน้า ซึ่งโครงการน้ี ก.ล.ต. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งมี
ประสบการณ์ในการปฏิรูปกฎหมายในหลายประเทศ มาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า” นายรพี 
กล่าวเสริม 
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แผนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน 6 ด้าน

นายสุวิทย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรฐัมนตรี 
กล่าวถึงการปรบับทบาทส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุ (บโีอไอ) ว่า จะเน้นส่งเสรมิการลงทนุด้านอืน่เพิม่ หลัง
จากการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคืบหน้าไปมาก
แล้ว โดยจะเน้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
จากเดิมก�าหนดแผนพัฒนา 10 เขต จะปรับเลือกพัฒนาเป็น
รปูธรรมเพยีง 3 เขตให้ชดัเจนก่อน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพเิศษจงัหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว เพือ่รองรบั
รัฐบาลเตรียมประกาศแผนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านการลงทุน 6 ด้าน 

มาตรการที่ 1 เร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้น�าร่องก่อน 1 เขต และขยาย
ไปยังเขตเศรษฐกิจอื่น โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้พร้อม ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้เป็น
แบบอย่างให้เป็นรูปธรรมทั้งโลจิสติกส์ ด้านบริการ และการพัฒนาบุคลากร เสริมกับเขตเศรษฐกิจฝั่งตรง
ข้ามของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมไปลงทุนในเขตดังกล่าว โดยไม่ต้องแข่งขันกันเองกับ
เพื่อนบ้าน แต่เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้ง 2 ประเทศ 

มาตรการท่ี 2 การส่งเสริมให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้มแข็งออกไปขยายลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
CLMV เพื่อสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจาก 70 ล้านคนในประเทศ เพิ่มเป็น 200 ล้านคน โดยให้บีโอไอ 
น�าเอสเอ็มไปตั้งฐานในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อระบบโลจิสติกส์ ระบบเงินทุน มีความพร้อมคาดว่าเอสเอ็มอี
ของไทยจะออกไปขยายการตลาดมากขึ้น 

มาตรการที ่3 การต้ังศูนย์บคุลากรทกัษะสูง (STC) เพือ่พฒันาและส่งเสรมิบคุคลากรรองรบัอตุสาหกรรม
เป้าหมาย S-Curve ทัง้ด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย บรษัิทเอกชนพฒันาบคุคล
การรองรบัระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และใช้แนวทางส่งเสรมิการลงทนุนอกจากภาษี โดยทีม่มีาตรการ
ดึงดูดการลงทนุเพิม่ เพือ่ให้ต่างชาติเข้ามาต้ังศูนย์กลางภูมภิาคในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสรมิผูป้ระกอบ
การสตาร์ทอัพในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า 

มาตรการที ่4 บโีอไอเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มประเทศชดัเจน อาท ิยุโรป มุง่ร่วมมอืกับเยอรมนี เพราะ
เป็นแบบอย่างพฒันาไทยแลนด์ 4.0 รวมทัง้ฝรัง่เศสและองักฤษ เพราะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ทัง้พลังงาน
ทดแทน เทคโนโลยีนวัตกรรม ขณะที่กลุ่มประเทศเอเชีย เน้นจับมือกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เนื่องจากทั้ง 3 
ประเทศพฒันาเทคโนโลยีไปมากแล้ว และพร้อมจะขยายการลงทนุในประเทศไทย เพือ่ต่อยอดอตุสาหกรรม
เดิมที่ลงทุนไว้

มาตรการที่ 5 การส่งเสริมลงทุนด้านเกษตรแปรรูป โดยหวังพัฒนากลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มอาหาร 
สมุนไพร ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนา ผ่านการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เช่น การให้ต่างชาติเข้า

มาร่วมทุนถ่ายทอดเทคโนโลยี เน่ืองจากไทยมีศักยภาพ
ด้านเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจทุกประเภท จึงเหมาะแก่การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผ่านบีโอไอ 

และมาตรการที ่6 การพฒันา 5 ภาค ทัง้ภาคตะวันออก 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ หลัง
จากเริ่มต้นพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกไปแล้ว 
จึงมุ่งพัฒนาจุดเด่นให้ทุกภาคตามศักยภาพแต่ละพื้นที่ 
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การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมือ่เรว็ๆ น้ีข่าวจากกรมสรรพากร โดยนายสมชาย แสงรตันมณเีดช ทีป่รกึษาด้านยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร แจ้งว่า “บริษัท ห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหน้าที่ต้องย่ืนแบบแสดง
รายการและช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2560 

ซึง่กฎหมายก�าหนดให้ย่ืนแบบภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของหกเดือนแรกของรอบระยะ
เวลาบัญชี โดยยื่นได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ 
ด้วยแบบแสดงรายการภาษีทีส่�านักงานสรรพากรพืน้ทีส่าขาในท้องทีท่ีส่�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ ตรงกับ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ส�าหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาการ
ยื่นแบบฯ และช�าระภาษีออกไปอีก 8 วัน ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด และช�าระภาษีให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ”

จากข่าวดังกล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง จะต้องยื่นแบบ ภงด 51 ให้ทัน
ก�าหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ ในการยื่นแบบและน�าส่งภาษีครึ่งปีนี้ กรมสรรพากรมีกฎว่า ให้
กิจการทําการประมาณรายได้ รายจ่ายทั้งปี ว่ามีกําไรสุทธิเท่าใด จากนั้นให้ทําการหารสอง นํา
ครึ่งหน่ึงของกําไรดังกล่าว มาคูณอัตราภาษีเงินได้ ก็จะได้ยอดภาษีเงินได้ครึ่งปีท่ีต้องชําระ 
อย่างไรก็ดี การประมาณการรายได้ รายจ่ายทั้งปีนั้น แน่นอนว่าไม่อาจท�าได้อย่างแม่นย�า เพราะ
บางครั้งอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 

ด้วยเหตุนี้จึงมีกฎเกณฑ์ว่า หากถึงสิ้นปีแล้ว ปรากฏว่าก�าไรที่เกิดขึ้นจริงนั้นสูงกว่าประมาณการ 
ที่ท�าไว้ โดยก�าไรจริงสูงเกินกว่าก�าไรประมาณการ 25% ขึ้นไป กิจการจะต้องเสียเงินเพิ่มจากการ 
น�าส่งภาษีครึ่งปีต�่าไป ทั้งน้ีก็มีกฎว่า ถ้ามีเหตุอันสมควร ก็จะได้รับยกเว้นการปรับ เหตุดังกล่าว 
เป็นต้นว่า กิจการท�าส่งออก ณ เวลาประมาณการใช้อตัรา แลกเปล่ียนอตัราหน่ึง แต่เมือ่เกิดจรงิขึน้ 
ปรากฏว่าได้ก�าไรจากอตัราแลกเปล่ียนทีสู่งขึน้ หรอื กิจการสามารถลดต้นทนุ ท�าให้เกิดการประหยัด 
เกิดภาวะต้นทุนต�่า ท�าให้ก�าไรสูงขั้น เป็นต้น แต่น่ันหมายความว่า หากเกิดการประมาณการ 
ผิดพลาดสูงเกินกว่า 25% ก็ต้องมีการอธิบายถึงสาเหตุ และต้องเป็นสาเหตุที่รับฟังได้ในมุม
มองสรรพากร

ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ กรมสรรพากรจึงได้มีกฎเกณฑ์ว่า หากการเสียภาษีครึ่ง 
ปีนี้ เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของภาษีปีที่แล้ว กรมสรรพากรจะถือว่ามีเหตุอันสมควรแล้ว ดังนั้น ถ้า
สิ้นปี ก�าไรจริงที่เกิดขึ้น จะสูงเกินกว่า 25% ก็จะไม่มีการปรับเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยใน
การน�าส่งภาษีเงินได้งวดครึ่งปี กิจการจึงควรย่ืนแบบและเสียภาษีไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของจ�านวน
เงินภาษีเงินได้ปีที่แล้วทั้งปี ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าการประมาณการว่าจะมีรายได้ รายจ่ายเท่าใด เพราะ
ยึดหลักว่าปีใหม่นี้ก็จะมีรายได้ รายจ่ายอย่างน้อยเท่ากับปีก่อนนั่นเอง 

31 สิงหาคม 2560
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เผย 3 ปัจจัยดึงดูดที่ส�าคัญ
ท�าให้ทุนต่างชาติไหลเข้าไทย

นางพัชนี ลิ่มอภิชาต ิกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) กล่าวถึง
แนวโน้มตลาดทุนไทยว่า ภัทรยังคงเป้าหมาย SET Index สิ้นปีนี้ไว้ที่ 1,600 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ปัจจุบันที่ 1,567.52 จุด โดยมี 3 สาเหตุหลัก คือ 

1) เศรษฐกิจโลกทีฟ้ื่นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�า่ ท�าให้นโยบายการเงิน
ทั่วโลกปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงยังมีเงินทุนไหลเข้าตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมถึง 
ตลาดทุนไทย 

2) เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการส่งออกของสินค้าและบริการ และ 
3) งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงแข็งแกร่ง ท�าให้มีภูมิต้านทานสูงต่อ

ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก 
ส�าหรบัเศรษฐกิจไทยในปีน้ี มีแนวโน้มปรบัตัวดีขึน้จากปีก่อนตามการเติบโตของภาคส่งออกสินค้า

และรายได้จากภาคการท่องเทีย่ว ขณะทีอ่ปุสงค์ในประเทศยังต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตัว โดยเฉพาะการ
ลงทุนของภาคเอกชนอย่างไรก็ตาม หากภาครัฐสามารถเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ต่อเน่ือง 
โดยการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และโครงการพฒันาเศรษฐกิจชายฝ่ังตะวันออก (EEC) ให้เกิด
ขึน้ได้อย่างรวดเรว็และเป็นรปูธรรม ก็จะเป็นแรงขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวและเพิม่ศักยภาพ
การเจริญเติบโตของไทยในอนาคต ซึ่งจะท�าให้ตลาดเงินตลาดทุนไทยเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขาประเทศไทย ธนาคารแห่งอเมริกา 
เมอร์ริล ลนิซ์ กล่าวว่า ประเทศไทยยงัเป็นเป้าหมายส�าคญัในการลงทุนส�าหรับผูล้งทุนต่างชาต ิส่วน
หนึ่งมาจากการเชื่อมโยงอย่างแข็งแกร่งกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเชื่อว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการประกอบธรุกิจ ประกอบกับแรงขบัเคล่ือนการ
เติบโตใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจลงทุนให้แก่ประเทศไทยในสายตาผู้ลงทุนทั่วโลก

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. 
ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ว่า จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริง 
ของจีดีพีในไตรมาส 2 ที่ขยายตัว ร้อยละ3.7 สูงที่สุดรอบ 17 ไตรมาส และผลักดันให้เศรษฐกิจ
ไทยในครึ่งปีแรกขยายตัว ร้อยละ 3.5 จึงคาดว่าในปี 2560 นี้ เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้
ถึง ร้อยละ 3.5–4 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Thailand  
Focus 2017 : Establishing the New Engine เพื่อที่จะให้
นักลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนไทย ได้เห็นทิศทางที่ชัดเจน
ของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึง่ปีน้ีรฐับาลได้ด�าเนินการหลายกลยุทธ์ 
เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เช่น กลยุทธ์ ประเทศไทย 
4.0, การเร่งพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) การ 
กระตุ้นและการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มองว่าแนวทางและกลยุทธ์ที่รัฐบาลก�าลังเร่ง
ผลักดัน ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาแพลทฟอร์มการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในระยะยาว

“ขณะน้ีกลยุทธ์ประเทศไทย 4.0 ได้น�าพาประเทศไทยมาสู่
ทางแยกที่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกว่า 200 บริษัท ได้ลงทุนใน 

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ ซีแอลเอ็มวีและอาเซียน 
ซึ่งงาน Thailand Focus 2017 จะเป็นการวิเคราะห์การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงการขยายตัวของตลาด 
ฟินเทคในอุตสาหกรรมทางการเงินในอาเซียน”

ปัจจุบันน้ี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผลก�าไรมาก
ถึง 5.6% ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และได้จ่ายเงินปันผลเป็นจ�านวน
ถึง 9.4 หมื่นล้าบาท เทียบกับจ�านวนเงินปันผลที่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรพัย์ได้จ่ายเป็นจ�านวน 8.8 หม่ืนล้านบาทเม่ือปีทีผ่่าน
มา จึงเท่ากับว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ได้
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ซึ่งเป็นการตอบสนองความ
ต้องการใหม่ๆ ให้แก่นักลงทุน 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินผล

ไทยแลนด์ โฟกัส2017
ปลุกความมั่นใจให้ผู้ลงทุน



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2560e-magazine วารสาร TIA เดือนสิงหาคม 2560

การก�ากับดูแลกิจการในระดับสูงในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา และได้รบัการ 
ประเมินว่ามีความคล่องตัวในระดับสูงในตลาดเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ติดต่อกัน อกีทัง้มบีรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ของประเทศ 
ไทยถึง 14 บริษัท อยู่ในดัชนีดาวน์โจนส์ ซึ่งขณะนี้ ตลท. ก�าลังอยู่
ระหว่างการจัดท�าดัชนี ซีแอลเอ็มวีด้วย

นางเกศรา ยังได้มกีารเปิดเผยด้วยว่า ขณะน้ี ตลาดหลักทรพัย์ฯ
ก�าลังหารือเพื่อร่วมกันท�างานกับกระทรวงการคลัง ในการเปิด
โอกาสให้บริษัทต่างประเทศด้านธุรกิจพลังงาน เข้ามาจดทะเบียน
ในตลาดหุ้นไทยได้สะดวกมากขึ้น สอดคล้องแผนพลังงานทดแทน
ภาครัฐ จากปัจจุบันที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด (มาร์เก็ตแค็ป) รวม 
15.8 ล้านล้านบาท ขณะที่ผู้ผลิตเริ่มขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
มากขึ้น และเน้นด้านพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานเชื้อเพลิง 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากไอน�้า โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า 
โรงไฟฟ้าชวีมวล และ ไบโอก๊าซ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเจาะกลุ่มไปยัง
ประเทศภูมิภาคอาเซียน เช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม เป็นต้น

“ตลาดหลักทรพัย์ฯมองเหน็ว่า ธรุกิจกลุ่มพลังงานไทยยังเติบโต
อย่างต่อเน่ือง จึงต้องการทีจ่ะหาช่องทางให้บรษัิทต่างประเทศ เข้า
มาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยสะดวกขึ้น จากปัจจุบันน้ี ธุรกิจโรง
ไฟฟ้าของบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลท. และตลาดเอ็มเอไอ มีธุรกิจ
ด้านโรงไฟฟ้ารวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท จาก 541 โครงการ โดยผลิต
และลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เป็นในประเทศ โรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ (ไอพีพี) 29 แห่ง ขนาดกลาง (เอสพีพี) 82 แห่ง และขนาด
เล็ก (วีเอสพีพี) มากกว่า 300 แห่ง มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 45,245 
เมกะวัตต์”

นางเกศรา มองว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นช่องทางเลือก
ส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาระดมทุน โดยเปิดกว้างส�าหรับผู้ประกอบ

การทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทที่จะเข้ามาระดม
ทุนน้ันจะต้องด�าเนินการตามระเบียบที่วางไว้ เช่น หากเข้าตลาด 
SET ก็ต้องด�าเนินธุรกิจไม่ต�่ากว่า 3 ปี ส่วนตลาด mai ก็ต้อง 2 ปี 
เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มพลังงานทางเลือก มีโอกาสขยายตัวต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทติย์ พลังงานชวีมวล และลม ซึง่ปัจจุบนั
อตัราการเติบโตค่อนข้างสูง และยังเป็นธรุกิจทีน่่าสนใจในระยะยาว 
ประกอบกับนโยบายส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทดของภาครฐั โดย
เฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 58-79 
ที่วางเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 30.10% ของการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในปี 2579

ส่วนประเด็นที่ ดัชนีตลาดหุ้นไทย มีการปรับขึ้นสูงเกือบ 30 จุด 
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น นางเกศรา กล่าวว่า ได้พบข้อมูลว่า 
นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติกลับข้ามาซื้อจ�านวนมาก 
ทัง้น้ีส่วนหน่ึงคาดว่ามาจากความม่ันใจในตลาดหุน้ไทยมากขึน้ และ 
การซื้อขายก็ยังเป็นไปตามปกติ ไม่ได้พบการจงใจสร้างราคาแต่
อย่างใด ที่ส�าคัญ ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจ เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น
มาเลเซีย และสิงคโปร์ อีกทั้งมีอัตราส่วนราคาต่อก�าไร (พีอี เรโช) 
ที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งน้ี ก่อนหน้าน้ี หลายฝ่ายระบุว่าตลาดหุ้นไทยต้ังแต่ต้นปีที่
ผ่านมา มีบรรยากาศที่เงียบเหงา ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อย 
กว่าตลาดหุน้อื่นในภมูภิาค แต่เมือ่ดขูอ้มลูการซื้อขาย จะพบว่า นกั
ลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนสถาบันยังคงมีการซื้อขายตามปกติ  
ไม่ได้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญโดยยังคงซื้อเฉล่ียตาม
ปกติต้ังแต่ต้นปี เพราะส่วนใหญ่เป็นการถือเพื่อลงทุนในระยะยาว 
มเีพยีงแต่นักลงทนุรายบคุคลเท่าน้ัน ทีเ่ข้ามาซือ้ลดลง แต่จะเข้ามา
ซือ้ขายในช่วงทีดั่ชนีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ เพราะต้องการ
ผลตอบแทนระยะสั้นๆ 
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มั่นใจแบงก์ชาติมีบทเรียน
ไม่ใช้ Capital Control อีก

ธนาคารกสิกรไทยปรับประมาณการเงินบาท
ไตรมาส 3 แข็งค่าถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
มัน่ใจธปท. ไม่ออกมาตรการคุมการไหลเข้าออก หว่ัน
กระทบบรรยากาศการลงทุน 

นายกอบสิทธ์ิ ศิลปชัย ผู ้บริหารงานวิจัย
เศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนา “ตามติดสถานการณ์ 
เศรษฐกิจและค่าเงินโลก” ว่า เงินบาทไตรมาส 
3/2560 ยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเน่ือง คาดว่าจะ
แข็งค่ามาถึงระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  
จากเดิมเคยคาดว่าจะเคล่ือนไหวอยู่ที่ 34.20 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเงินดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มอ่อนค่า 

ขณะที่ค่าเงินส้ินปีน่าจะอ่อนเล็กน้อยที่ 33.50 
บาทต่อดอลลาร์ แต่ก็ยังแข็งค่าจากเดิมที่คาดไว้ 
34.50 บาทต่อดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่สามารถผลักดัน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่ประกาศไว้ ท�าให้
เศรษฐกิจสหรฐัฯ โตต�า่กว่าทีค่าดไว้ว่าจะโตประมาณ
ร้อยละ 2.1 จากเดิมคาดว่าจะโตร้อยละ 2.4 ดังนั้น 
โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ย
ปีนี้คงเป็นไปได้ยาก

“เงินบาทยังท�าสถิติแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 27 
เดือน และแข็งค่าสุดในเอเชยี โดยต้ังแต่ต้นปี 2560 
เงินบาทแขง็ค่าขึน้ร้อยละ 7.4 เมือ่เทยีบกับดอลลาร์
สหรฐั นักลงทนุขาดความม่ันใจในเงินดอลลาร์สหรฐั 
ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลระดับสูง 
ขณะที่มีการลงทุนเพียงร้อยละ 23 เท่าน้ัน” นาย 
กอบสิทธิ ์กล่าว

ส่วนกรณทีีธ่นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจ
มมีาตรการป้องกันการเก็งก�าไรเงินบาท หลังพบการ
ท�าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในบัญชีของผู้มีถ่ินที่
อยู่นอกประเทศ หรือ Non-resident หนาแน่นกว่า
ปกติในบางช่วงนั้น นายกอบสิทธิ์ กล่าวว่า เป็นการ
ส่งสัญญาณว่า ธปท.จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคงจะไม่มีการออกมาตรการ
ลักษณะคุมเงินไหลเข้าออก (capital control) 
เหมือนในอดีต  เพราะ ธปท.เคยมีบทเรียนจากเมื่อ
ครัง้ใช้มาตรการกันส�ารองร้อยละ 30 ส�าหรบัเงินทนุ
ไหลเข้าระยะส้ันที่กระทบต่อเงินลงทุนทางตรงด้วย 
และบรรยากาศการลงทุน ด้วยเหตุน้ีจึงคาดว่าหาก 
ธปท.จะออกมาตรการดูแลเงินบาท น่าจะเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการไหลออกของเงินทุนมากกว่า

ส่วนการประกาศอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 2/2560 ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 
ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 3.7 เป็นผลจากการส่งออก
ขยายตัวดี แต่การบริโภคยังชะลอตัวเล็กน้อย และ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืด เนื่องจากเงินเฟ้อ
ต�่า หนี้ครัวเรือนยังอยู่ระดับสูง กดให้ผู้บริโภคยังไม่
มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอย 

ดังน้ัน ต้องจับตาว่าภาครัฐจะมีนโยบายด้านการ
คลังมากระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการจับจ่ายใช้สอย
ให้ดีขึน้หรอืไม่ นอกเหนือจากนโยบายการเงินทีค่ณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก็ยังคงดอกเบี้ย
ระดับต�่า เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
ต่อไป 
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‘กองทุนการออม’เร่งเครื่อง
ตั้งเป้าปีนี้สมาชิก 1 ล้านคน

รายงานข่าวจาก คณะกรรมการกองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 
ได้พิจารณาการขอลาออกจากต�าแหน่งของ นายสมพร  
จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออม 
แห่งชาติ (กอช.) เน่ืองจากปัญหาสุขภาพและจ�าเป็นต้อง 
เตรยีมตัวรบัการรกัษาระยะยาว ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงมีมติอนุมัติการลาออกของนายสมพร มีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

และแต่งต้ังให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชยั กรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี) ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการแทนเลขาฯ กอช. เพื่อให้การบริหารงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเน่ืองและคล่องตัวมากขึ้น โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป จนกว่าการแต่งต้ังเลขาฯ กอช.คนใหม่จะเสรจ็ ซึง่ขณะน้ีอยู่ระหว่างขัน้ตอน
กระบวนการสรรหาบคุคล เพือ่คัดเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมในการเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไป

นายสมชยั สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คาดว่าจะสามารถสรรหาเลขาธกิาร
คนใหม่ภายใน 2 เดือนข้างหน้า เพื่อเดินหน้าแผนการหาพันธมิตรใหม่ ดึงชาวบ้านสมัคร
สมาชิก กอช. เพื่อลงนาม MOU ร่วมกับคลังจังหวัด สถาบันการเงินของรัฐ กองทุนหมู่บ้าน 
(กทบ.) เพื่อที่จะให้ กทบ.กว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ดึงประชาชน 
สมัครสมาชิก กอช. จากปัจจุบัน 500,000 คน ท�ายอดให้ได้ 1 ล้านคนภายในสิ้นปี 2560 

นายสมชัย กล่าวว่า จากน้ีจะเน้นยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษาเหน็ถึงความส�าคัญของการออม ด้วยการเสนอแก้ไขกฎหมาย กอช. เพือ่สัดส่วนเงิน 
สมทบเป็นแรงจูงใจการสมัครสมาชิก กอช. ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชั่นการรับสมัคร
และจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มช่องทางส่งเงินสมทบในท้องถ่ิน เพื่อให้ชาวบ้านมีเงิน
สะสมเอาไว้ใช้ในยามวัยเกษียณอายุ 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการ กอช. เปิดเผยว่า ภารกิจการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส�าคัญของการออม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบทีป่ระกอบอาชพีอสิระ 
เป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก เพราะแรงงานนอกระบบเหล่าน้ีส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน  
การสร้างวินัยการออมระยะยาวเพื่อประโยชน์ยามชราภาพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย 

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กอช. ได้ด�าเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจกองทุนเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ คือ 
มีโอกาสออมเพื่อรับบ�านาญตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554

“กอช. มีเป้าหมายโฟกัสชัดเจนยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ นักเรียน นักศึกษา และ
กลุ่มผูเ้ป็นสมาชกิและกรรมการของกองทนุหมูบ้่าน และเพือ่เป็นการแสดงจุดยืนสร้างความ 
เชื่อม่ันว่า กอช. จะยังคงเดินหน้าภารกิจการเป็นหลักประกันรายได้ยามสูงวัยให้กับคนไทย
ส่วนใหญ่ของประเทศ” นางสาวโสภาวดีกล่าว 
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หลักสูตรนักลงทนุผู้ทรงคุณวุฒ-ิTIIP
TIIP – รุ่นที่ 15 : นางวชิรา ณ ระนอง, 

นายบรรจง จิตต์แจ้ง, และ นางสาวสิริพร 
สงบธรรม ร่วมงาน เปิดการเรียนหลักสูตร
นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 
5 สิงหาคม 2560 ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 
อาคารสาทรซิตี้

TIIP Club ครั้งที่ 14–Year of the Bank 
2017 -KKP สมาชิก TIIP Club เข้ารับฟัง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง–คุณอภินันท์ 
เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรติ 
นาคิน จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทั้ง รับฟัง
บรรยายสรุป ภาพรวมเศรษฐกิจไทย–Bank-
ing Sector โดย คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ ์
Managing Director Head of Equity Re-
search-Research Group บริษัทหลักทรัพย์ 
ภัทร จ�ากัด(มหาชน) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 ณ อาคารเคเคพ ีทาวเวอร์ B ชัน้ 31 
ห้องประชุม 3106 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
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TIIP Club ครั้งที่ 15-Year of the Bank 
2017-SCB สมาชกิ TIIP Club เข้าร่วมรบัฟัง
วิสัยทศัน์ผูบ้รหิารระดับสูง ในกิจกรรม TIIP’s 
talk with CEO โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ 
รกัษาการ Chief Marketing Officer ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันอังคาร
ที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ส�านักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งท่ี 4/2560-PCA : 

สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้ารับฟังการบรรยาย
พิเศษ-วิสัยทัศน์ 2017-2020 ของผู้บริหาร
ระดับสูง คณุประพัฒน์ รัฐเลิศกานต ์ CEO 
บรษัิท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชยี จ�ากัด 
(มหาชน)-PCA ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สนญ.
PCA ซอยรามอินทรา 34 กรุงเทพฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 5/2560-ALT
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าเย่ียมชม 
และรับฟังบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ ของผู้
บรหิาร บรษัิท เอแอลท ีเทเลคอม จ�ากัด 
(มหาชน)-ALT โดย คณุปรีญาภรณ์ ตั้ง
เผ่าศักดิ ์กรรมการผู้อ�านวยการ และผู้
บริหารระดับสูง ในหัวข้อเรื่องโครงการ 
ทีน่่าสนใจ คือ โครงการน�าสายไฟฟ้า ลง
สู่ระบบใต้ดิน ใน กทม. ณ ห้องประชุม 
ของ ALT บางกรวย นนทบุรี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
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Sharing Concert For TIA ครั้งที่ 3
คอนเสิร์ต เพือ่ระดมทนุในการท�ากิจกรรมของสมาคมส่งเสรมิผู้ลงไทย 

โดยได้รบัเกียรติ จากนักร้องกิตติมศักด์ิ จ�านวน 11 ท่าน และศิลปินรบัเชญิ 
ผู้มีจิตอาสา 3 ท่าน ขึ้นเวทีร้องเพลง สร้างความสุข ความบันเทิง ให้กับ
ผู้ชม ด้วยแรงศรัทธา ขยันซ้อม และเต็มที่ จึงสนุกได้ใจกันทุกเพลง เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ศิลปินรับเชิญผู้มี “จิตอาสา” อีก 3 
คน ท่ีร่วมสร้างสีสันบนเวทีคอนเสิร์ต 
ถูกใจแฟนคลับย่ิงนัก ได้แก่ ตุก๊-วยิะดา 
โกมารกุล ณ นคร / ฟอร์ด-สบชัย ไกร
ยูรเสน / ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
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ในนามของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ขอขอบคุณ
นักร้องกิตติมศักดิ์ทุกท่าน, ศิลปินรับเชิญ และนักร้อง
ประสานเสียงจิตอาสาจากกองทุนบัวหลวงทุกท่าน ที่
ช่วยเติมความสุขให้กับผูช้ม และยังมีส่วนช่วยยกระดับ
ธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย ร่วมกันอีกด้วย 

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล 
กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution
บลจ.บัวหลวง จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง)

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ  
ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

คุณทิพยสุดา ถาวรามร 
รองเลขาธิการ ก.ล.ต.

คุณพราวพร เสนาณรงค์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร
ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ.นครหลวง แคปปิตอล

คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ 
ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานด้านตรวจสอบสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์
กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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ปี 2532 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
นับเนิ่นเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวจากวันนั้นมาถึงวันนี้ ณ ปี 2560 ก็เท่ากับว่าสมาคมฯ มีอายุ 
28 ปีเต็มแล้ว

การท�าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด�าเนินการในฐานะองค์กรอิสระที่เป็น Non 
Profit Organization คือไม่ได้มุ่งแสวงหารายได้ ไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหาผลก�าไร การทํางาน
ทุกอย่างของสมาคมฯ อยู่บนพื้นฐานของงานจิตอาสา

คณะกรรมการทกุคนไม่มผีลตอบแทนจากต�าแหน่งกรรมการ ไม่มเีบีย้ประชมุใดๆ ทกุคนมา
ประชมุด้วยใจทีเ่ต็มเป่ียมด้วยจิตอาสา ซึง่เป็นเช่นน้ีมาต้ังแต่คณะกรรมการชดุแรกของสมาคม 
และยังคงสืบทอดเจตนารมณ์มาจนถึงคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

เพราะการท�างานในลักษณะทีเ่ป็นจิตอาสา ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ทัง้ผลประโยชน์ส่วน 
องค์กร และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลประโยชน์ส่วนตน จึงท�าให้การท�าหน้าที่ของสมาคมฯ  
โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งท�าในรูปแบบของชมรมอาสา
พทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ และอยู่ภายใต้ร่มธงของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ได้รบัการยอมรบัจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในตลาดทุนไทย ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 

การท�าหน้าที่ของสมาคมฯ ได้รับการตรวจสอบและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนในตลาด
ทุนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท�าหน้าที่ของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่
จะต้องละเว้นในเรื่องผลประยชน์ส่วนตน ประเภทที่จะไปขอสิทธิพิเศษต่างๆ หากพบว่ามี
การกระท�า ก็จะมีมาตรการทางวินัยเข้ามาตรวจสอบ และพิจารณาด้วยมาตรการที่เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม การท�างานทุกอย่างในปัจจุบัน จ�าเป็นที่จะต้องมีทุนด�าเนินการให้พอเพียงที่
จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแม้ว่าทาง ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จะช่วยสนับสนุนงบประมาณในการท�างานให้กับทางสมาคมฯ แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังคงมี 
ความจ�าเป็นที่จะต้องมีการแสวงหาทุนให้เพียงพอส�าหรับในแต่ละปี

เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้มีความคิดที่จะจัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนด�าเนินการ 
ขึ้นมา เรียกว่า TIA Sharing Concert โดยในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง
ก็ได้รบัความร่วมมือจากบคุคลในแวดวงตลาดทนุไทย ทีร่กัและผกูพนั รวมทัง้เหน็ความส�าคัญ
ในการท�าหน้าที่ของสมาคมฯ จึงต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยสนับสนุนให้งาน TIA 
Sharing Concert ในปีน้ีผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งในฉบับน้ีมีรายละเอียดและบรรยากาศของ
งานมาให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะ

28 ปี สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอยืนยันว่า เราจะมุ่งมั่นทําหน้าที่ในการสร้างนัก
ลงทุนไทยให้เป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและทําให้ตลาดทุนไทยมีธรรมาภิบาลและน่าเชื่อ
ถือต่อไป 

28 ปี สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
โดย : วชิรา ณ ระนอง
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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