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**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ทิศทางไทยยคุสงัคมสงูวัย
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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 ซึ่งผู้ลงทุน 
บางส่วนอาจจะมองว่าเป็นข้อยุ่งยาก ต้องใช้เวลา ท�าให้ยังคงมไีม่น้อยทีใ่ช้การลงทนุ
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�าหรับผู้ลงทุนหลายๆ กลุ่ม

แต่ก็ใช่ว่าหุน้จองจะเป็นหุน้ทีใ่ห้กาํไรกับผู้ทีจ่องได้เสมอไป ดังน้ัน หุน้จองเอง
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
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯน้ัน อาจจะเป็นการกระท�าที่เข้าข่ายเป็นการชักชวน 
และเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยยังไม่ได้รับ
อนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึง่หากปรากฏหลักฐานทีช่ดัเจนก็จะเป็นความผดิตามมาตรา 32 
หรือมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ขณะน้ี ก.ล.ต. ได้ส่ังการให้ผู้ที่เก่ียวข้องยุติการชักชวนและเสนอขาย 
หลักทรพัย์และห้ามรบัเงนิค่าจองซ้ือหลักทรพัย์จากประชาชนแล้ว และให้ชีแ้จง
ข้อเท็จจริงมาด้วย

ก็น�ามาย�า้เตือนกันว่า การลงทนุควรศึกษาและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ทกุครัง้ 

หุ้นจอง ก็ต้องระวัง
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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นักวิเคราะห์มองตลาดหุ้นไทย
ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้ายังสดใส
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

หลักทรพัย์ ทสิโก้ จ�ากัด กล่าวในงานเสวนา “วิเคราะห์หุน้ไทยหลังผ่าน 1,650 จุด เป้าหมายถัดไปคือ ระดับ
ใด?” ว่า แม้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงประมาณร้อยละ 5 ติดอันดับ 3 ของตลาดหุ้นโลกที ่
ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงทีป่ลายสิงหาคม ถึงกลางเดือนกันยายน 2560 แต่ยังไม่เกิดสัญญาณฟองสบู ่เพราะ
สาเหตุหลักมาจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้า โดยเป็นเงินทุนที่ไหลออกมาจากอินโดนีเซียและเวียดนามเป็น
หลัก ท�าให้ตลาดหุน้ไทยมรีะดับราคาหุน้ต่อก�าไรสุทธ ิหรอืพอี ีเรโช ที ่15-16 เท่า ใกล้เคียงกับหุน้เพือ่นบ้าน  

นายไพบูลย์ คาดว่าดัชนีหุ้นไทยปลายปีนี้อยู่ที่ 1,660 จุด ไม่เกิน 1,700 จุด แม้ว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ 
อาจจะยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแตะ 1,700 จุด แต่เป็นการปรับขึ้นที่ไม่มีเสถียรภาพและมีโอกาสปรับตัว
ลดลง เนื่องจากเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินทุนจากต่างประเทศ (ฟันด์โฟลว์) ที่ย้ายมาจากตลาด
หุ้นในอินโดนีเซีย และเวียดนามที่ปรับตัวขึ้นไปสูงก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่ก�าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน
ไทยยังเติบโตไม่มากประมาณร้อยละ 5-6  ท�าให้ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นได้จากสภาพคล่องต่างประเทศที ่
ไหลเข้ามาเท่านั้น โดยให้นักลงทุนระวังแรงขายท�าก�าไรอาจท�าให้ดัชนีย่อลงมาบ้าง แต่ไม่หลุดระดับ 1,600 
จุด เนื่องจากสภาพคล่องในโลกยังมีสูงมาก

“ส่วนแนวโน้มดัชนีหุน้ไทยปี 2561 จะขยายตัวต่อเน่ือง โดยดัชนีหุน้ไทยอยู่ที ่1,720 จุด เน่ืองจากมปัีจจัย
บวกจากภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งผลดีต่อก�าไรของบริษัทจดทะเบียน คาดว่าจะโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 
รวมทั้งจะมีการเลือกตั้งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น” นายไพบูลย์กล่าว 
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นายสมบตั ินราวุฒชิยั อปุนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทนุ และประธานกรรมการ บรษัิทหลักทรพัย์ เออี
ซ ีกล่าวว่า เปิดเผยว่า ดัชนีในช่วงทีเ่หลือของปีมโีอกาสทีจ่ะเคล่ือนไหวอยู่ทีร่าว 1,650-1,700 จุด โดยประเมนิ
ว่ากระแสเงินทุนจากต่างประเทศยังมีโอกาสที่จะเข้ามาเพิ่มเติมอีกมาก เนื่องจากสภาพการเมืองของไทยเริ่ม
มีความสงบและต่างประเทศเริ่มให้การยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันมีแรงซื้อสุทธิกลับมาในปี 59 ถึงปัจจุบันอยู่ที่  
9 หมื่นล้านบาท อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับในช่วงปี 56-58 เป็นช่วงที่มีปัจจัยทางด้านการเมือง
ในไทย ท�าให้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยออกไปสุทธิกว่า 2.9 แสนล้านบาท ประกอบกับปัจจัยด้านหนี้
ครัวเรือนที่ผ่อนคลายลงอย่างมากจากการครบก�าหนดผ่อนช�าระรถคันแรก และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ ที่จะ
เริ่มกลับมาคึกคักในช่วงพ.ย.นี้เป็นต้นไป

นายสมบติัมองว่า การก่อการร้ายในต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรป รวมถึงความตึงเครยีดบรเิวณคาบสมุทร
เกาหลียังเป็นความเส่ียงที่ต้องให้ความส�าคัญ ซึ่งอาจจะท�าให้ตลาดหุ้นมีการแกว่งตัวเล็กน้อยในช่วงที่เหลือ
ของปี อย่างไรก็ดี มองว่าไม่ใช่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ได้ โดยประเมินเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้น
ไทยในปีหน้าไว้ที่ 1,750 จุด

“เป้าหมายดัชนีหุน้ไทยปีหน้าอยู่ที ่1,750 
จุด โดยเชื่อว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่
เคยไหลออกเมื่อปี 2556-2558 ประมาณ 
380,000 ล้านบาท จะทยอยไหลกลับไทย 
หากดัชนีปรับฐานลงมาบ้างก็ไม่ต�่ากว่า 
1,600 จุด เพราะจะมีแรงซื้อกลับ เพราะ
มั่นใจแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ก�าไรของ
บริษัทจดทะเบียนมีโอกาสเติบโตมากกว่า 
ปีนี้” นายสมบัติกล่าว

นายถนอมศักด์ิ  สหรัตน์ชัย ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
เคทีซีมโิก้ กล่าวว่า ดชันชี่วงที่เหลอืของปนีี้ 
น่าจะเคลื่อนไหวที่ 1,630-1,700 จุด โดย
คาดว่าดัชนีจะได้รับผลดีจากปัจจัยกระแส
เงินทนุจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาต่อเน่ือง และเม็ดเงินจากกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และ กองทนุรวมเพือ่ 
การเลี้ยงชีพ (RMF) ที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ท�าให้ดัชนียังมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง แต่จากปัจจัยด้าน
ก�าไรสุทธิที่ไม่เติบโตตามจะท�าให้ดัชนีปรับตัวลงมาสู่พื้นฐาน

“เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,660 จุด และเพิ่มเป็น 1,720 จุด และ 1,780 จุด ในปี 2561 หรือ
ระดับพีอีเรโช ที่ 15.60-16.10 เท่า ขณะที่ก�าไรของบริษัทจดทะเบียนปีหน้าคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 10 ตาม
การลงทุนของภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัว ซึ่งมีผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจจะขยายตัว 
สูงขึ้น” นายถนอมศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า 
ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นแรงมาจากความเชื่อม่ันของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจากปัจจัย 
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจทีฟ้ื่นตัว การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน โดยราคาหุน้ไทยไม่แพงหากเทยีบกับภูมภิาค เพราะ
ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นไทยเคล่ือนไหวไม่มากนัก ท�าให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน และไม่ได้มาจาก 
เงินร้อนจากต่างชาติเหมือนทีห่ลายฝ่ายกังวล อย่างไรก็ตาม ขอให้นักลงทนุติดตามข้อมูลข่าวสารและเน้นการ
ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี เลือกลงทุนระยะยาว 
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ฮือฮา ธนาคารเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงกันแน่
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข่าวที่ท�าให้เกิดความฮือฮาในหมู่ประชาชนทั่วไป ข่าวนั้นได้แก่ ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. ๑๖/2560 เรื่อง แนวทางการระบุและการก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์
ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๐ โดยประกาศฉบับน้ีอ้างอิงมาจากมาตรการก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล
ที่ Basel Committee on Banking  Supervision ก�าหนด สิ่งที่ฮือฮาเพราะค�าที่ว่า ธนาคารที่มี
นัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศนั่นเอง ท�าให้คนเข้าใจผิดคิดไปเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับรายชื่อ
ธนาคารที่ประกาศออกมา

ในความเป็นจรงิแล้ว มาตรการน้ีต้องการบอกให้คนทัว่ไปรบัรูว่้า ธนาคารพาณชิย์ทีมี่ความส�าคัญ
ต่อระบบการเงินในประเทศ คือธนาคารใดบ้าง หากว่าเกิดอะไรขึน้กับธนาคารทีส่�าคัญเหล่าน้ี อาจมี
ผลกระทบส�าคญัต่อเศรษฐกิจการเงนิของประเทศได้  จึงต้องมีการก�ากบัดแูลธนาคารเหล่านี้อย่าง
ใกล้ชิดและเข้มงวดด้วยการก�าหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ธนาคารปฏิบัติตาม คงไว้ซึ่งความ
แข็งแกร่งตลอดเวลา ลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงที่จะท�าให้ธนาคารเกิดความเสียหาย จนท�าให้
เกิดผลกระทบต่อการเงินของประเทศได้ โดยในปัจจุบันธนาคารเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีการส�ารอง
ที่เพียงพอ มีกองทุนที่แข็งแกร่ง ควบคุมระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ต่อไปต้อง
บรหิารจัดการให้เข้มขึน้ตามกฎกติกาสากลทีป่ระกาศใหม่น้ี ซึง่ขณะน้ีเท่าทีท่ราบทกุธนาคารเหล่าน้ี 
ได้มีการด�าเนินการเช่นว่าน้ันอยู่แล้วอย่างเคร่งครัดตามกติกาเดิม ดังน้ันการเพิ่มกติกาใหม่ก็ไม่
เป็นการยากไปจนธนาคารปฏิบัติไม่ได้

ผลจากการประกาศนี้ หากได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษจะเห็นว่า เขาใช้ค�าว่า
Domestic systemically important banks : D-SIBs ซึ่งน่าจะหมายถึงธนาคารที่ส�าคัญ 

ต่อระบบการเงินของประเทศ หากเกิดอะไรกับธนาคารเหล่าน้ี ประเทศจะมีความเส่ียงต่อระบบ
การเงินของประเทศ  ดังน้ันจึงต้องก�าหนดดัชนีชี้วัดในแต่ละด้าน โดยดัชนีเหล่าน้ันจะบ่งชี้ได้ว่า  
ธนาคารมีความเสี่ยงในด้านนั้น ๆ อย่างไรบ้าง เช่น ด้านขนาด ด้านการเชื่อมโยงระหว่างทรัพย์สิน 
หนี้สิน กองทุน ด้านการท�าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ หรือการด�ารงเงินกองทุนเพื่อไว้รองรับความเสีย
หายที่ส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น โดยมีกติกาให้ธนาคารบริหารจัดการให้สามารถมีตัวชี้วัด มีการ
ด�ารงกองทนุทีท่�าให้ระมดัระวังมากขึน้ ลดโอกาสเกิดความเส่ียงทีส่�าคัญทีจ่ะมีผลกระทบต่อธนาคาร
ซึ่งอาจลามไปถึงประเทศชาติได้  

ประกาศนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน ต่อผู้ลงทุน ต่อตัวธนาคาร และประเทศชาติด้วย หาก
เราได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการประกาศนี้ ซึ่งต่อไปจะมีการประกาศทุก 3 ปี ว่ามีธนาคารใดบ้าง 
ที่หากเกิดอะไรต่อธนาคารน้ัน จะกระทบต่อความเสียหายทางการเงินกับประเทศชาติได้ เชื่อว่า 
ทุกธนาคารต้องรักษาความส�าคัญของตนเองไว้ เพราะน่ันหมายถึงความย่ิงใหญ่ ความแข็งแกร่ง
ของธนาคาร ที่จะน�าไปสู่ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับผู้ฝากเงินและ 
นักลงทุน งานนี้ต้องบอกว่ามีการระบุชื่อดีกว่าไม่มีแน่นอน 

       
        3 ตุลาคม 2560
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ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนขยับขึ้น
แม้ซีอีโอจะกังวลการเมืองโลก

นายสันติ กิระนันท์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและรองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มร้อยละ 19.34 
ถือเป็นการขยับขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือน โดยมุมมองของนักลงทุนทุกกลุ่มมีทิศทางขาขึ้น เนื่องจาก
ทิศทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจน ทั้งเงินทุนไหลเข้าหลายประเทศในภูมิภาค ส่งผลให้เงิน
บาทแข็งค่าต่อเนื่อง ดัชนีตลาดหุ้นไทยขยับสูงขึ้น จึงหนุนให้ความเชื่อมั่นดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะแรง
ซื้อเข้ามาในกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ

ทั้งนี้ นักธุรกิจยังรอลุ้นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 27 กันยายน
น้ี โดยตลาดยังคาดการณ์ว่า กนง.อาจคงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 เพราะเงินเฟ้ออยู่ระดับต�่า 
เศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และนักลงทนุยังกังวลความตึงเครยีดการเมอืงระดับโลกจาก
เกาหลีเหนือกับสหรฐัฯ บนคาบสมุทรเกาหลี ผลการเลือกต้ังนายกรฐัมนตรเียอรมนีสุดสัปดาห์น้ี และ
ผลประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่คาดว่าปัจจัยเหล่านี้อาจไม่เปลี่ยนแปลงมาก 

นายภากร ปีติธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรฯ ตลท. กล่าวว่า ผู้
บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ซีอีโอ) ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 
จะขยายตัวร้อยละ 3-4 แต่ยังรอลุ้นปัจจัยการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงมองว่าภาคอุตสหากรรมมีแนวโน้มดีขึ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ หมวดขนส่ง
และโลจิสติกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม ขณะที่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เครื่องใช้
ในครัวเรือนยังไม่ฟื้นตัวมาก 

“จากน้ีต้องรอดูการเร่งรดัการใช้จ่ายเงินลงทนุทัง้การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 
(อีอีซี) สนามบิน รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ ท่าเรือ คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น” 

อย่างไรก็ตาม ซอีโีอยังกังวลปัจจัยเส่ียงทีเ่ผชญิจากครึง่ปีแรก ทัง้ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
ก�าลังซื้อในประเทศอาจยังไม่ฟื้นตัว เพราะภาระหน้ีสินภาคครัวเรือนยังอยู่ระดับสูง เพราะสูงเป็น
อันดับ 3 ของเอเชีย แต่เริ่มมีแนวโน้มลดลง จากไตรมาสแรกหนี้สินครัวเรือน 11.48 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 11,600 ล้านบาท นับว่าภาระหนี้สินลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 และเสถียรภาพการเมือง
ในประเทศ โดยซีอีโอยังมีมุมมองช่วง 6 เดือนหลังมีแนวโน้มดีข้ึน โดยคาดว่ารายได้ปีน้ีขยายตัว 
ร้อยละ 6 ขณะที่การขยายการลงทุนทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศยังใช้ก�าไรสะสม สินเชื่อสถาบัน
การเงิน และหุ้นกู้ในประเทศ 
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นายอภศิกัด์ิ ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง 
กล่าวระหว่างการเปิดงาน “สัปดาห์ประกันภัยปี 2560” หรือ 
Insurance Expo 2017 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โอกาส
และความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัย สู่อนาคตไทย” ว่า 
เม่ืออตุสหากรรมประกันภัยต้องใช้เทคโนโลยี เพือ่ให้ประชาชน
เข้าถึงระบบประกันมากขึน้ คปภ.จึงต้องก�ากับดูแล เพือ่ให้เกิด
ความเป็นธรรมทัง้ลูกค้าผูเ้อาประกัน เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชน
เข้าสู่ระบบประกันรายใหม่จาก 800,000 คนต่อปีในปีนี้ เพิ่ม
เป็น 1 ล้านคนในช่วง 3 ปี ข้างหน้า ตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0  โดยต้องหาแนวทางให้สังคมรับรู้ถึงความส�าคัญว่าการ 
ท�าประกัน เพือ่บรหิารความเส่ียงบคุคลในยุคการใช้เทคโนโลยี
และระบบออนไลน์บริการเข้าถึงประกัน 

นายอภิศักด์ิ กล่าวว่า สถาบันการเงินควรให้ความส�าคัญ
ด้านจรยิธรรม หลังพบว่ามธีนาคารรายย่อยบางแห่งอาศัยช่อง

ว่างทางกฎหมายในการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 ของผู้มี 
รายได้จากดอกเบีย้ ส�าหรบัผูร้บัดอกเบีย้เงินฝากไม่เกิน 20,000 
บาทต่อปี จะได้รบัการยกเว้นภาษี ดังน้ันเม่ือมองว่าลูกค้าได้รบั
ดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต้องเสียภาษี จึงใช้กลยุทธ์การฝาก
เงินให้กับลูกค้าเมือ่ยอดรบัดอกเบีย้ถึง 19,000 บาท จะให้ลูกค้า 
ปิดบัญชีแลัวเปิดบัญชีใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี เรื่องดังกล่าว
ถือว่าเป็นการท�าผิดจริยธรรม จึงส่ังการให้กรมสรรพากรหา 
ช่องทางปิดช่องโหว่ดังกล่าวด้วยการน�ายอดรวมทุกบัญชีเงิน
ฝากของบุคคลค�านวณรายได้ดอกเบี้ยหากเกิน 20,000 บาท
ต้องเสียภาษี เพื่อเปิดให้เคลมขอคืนภาษีภายหลังช่วงส้ินปี  
อีกแนวทางหน่ึงคงต้องย�้ากับผู้บริหารธนาคารให้ดูแลปัญหา
ดังกล่าว แต่ไม่รับรองเรื่องจริยธรรมจะคุมได้เพียงใด 

แม้ธุรกิจประกันจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ยอมรับว่า
สัดส่วนการเอาประกันยังต�่ากว่าหลายประเทศพัฒนาแล้วนับ 

ทิศทางไทยยคุสงัคมสงูวัย
จับตา 4 มาตรการออมเงิน
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10 เท่า ดังน้ัน จึงอยากให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประกัน
และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ส่งเสริมการรับรู้การท�าประกันให้กับประชาชน
มากขึน้ เพราะประกันถือเป็นแหล่งสะสมเงินทนุของประเทศระยะ
ยาวและสามารถใช้บริหารความเสี่ยงระยะยาวได้ 

“ปัจจุบนัมสีภาพคล่องของบรษัิทประกันจ�านวนมาก จึงต้องการ
ชวนให้น�าสภาพคล่องมาลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนไทยแลนด ์
ฟิวเจอร์ฟันด์ เพราะเป็นกองทนุของรฐับาลบรหิารจึงมคีวามเส่ียง
ต�่า เหมาะสมกับการน�าสภาพคล่องการลงทุน ดังนั้น จึงอยากให้  
คปภ. ส่งเสริมให้บริษัทประกันเข้ามาลงทุนในกองทุนดังกล่าว  
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี”

ส�าหรบัความคืบหน้า นายอภิศักด์ิ กล่าวว่าในขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของอัยการเก่ียวกับผลตอบแทนของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) คาดว่าจะเริ่มออกกองทุนเพื่อจ�าหน่าย
ให้กับนักลงทุนได้ช่วงต้นปีหน้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถา 
“เตรยีมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมความท้าทายของสังคม
สูงวัย” ว่า ได้เตรียมจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พิจารณาแพ็กเกจมาตรการส่งเสริมการออมระดับชาติ ประกอบ
ด้วย 4 มาตรการ เพื่อกระตุ้นประชาชนรู้จักการออมส�าหรับวัย
เกษียณ 

โดยมาตรการแรก ยกระดับการให้ความรู ้ทางการเงินแก่
ประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสถาบนัการเงินและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องให้ความรูท้างการ
เงินแก่ประชาชนให้เกิดวินัยในการออม การลงทนุ มเีป้าหมายสร้าง
ดีเอน็เอให้คนไทยทกุคนอดออมประหยัดเพือ่อนาคต  ซึง่แผนการ
ให้ความรูจ้ะต้องเหมาะสมกับประชาชนแต่ละวัย อาชพี เช่น กลุ่ม
วัยรุ่น ผู้สูงอายุ คนท�างาน เกษตรกร หรือผู้ที่ตกงาน  ซึ่งขณะนี้
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ก�าลังเร่งด�าเนินการ

มาตรการที่ 2 เสริมความแข็งแกร่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน ถือเป็นสถาบันการออมที่เป็นเสาหลัก

ของประเทศ โดยประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดต้ัง 
คณะท�างานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งจัดระบบบัญชี ตั้งหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ เพราะใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด  

มาตรการที่ 3 การออกผลิตภัณฑ์การออมใหม่ ๆ และการมี
มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อให้ประชาชนลดการใช้สินค้า
ฟุม่เฟือย โดยกระทรวงการคลังจะให้สถาบนัการเงิน บรษัิทประกัน
ชีวิต เป็นผู้แนะน�าการออมรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับประชาชน เพื่อ
กระตุ้นการออมระยะยาว หากจ�าเป็นต้องใช้มาตรการภาษีจูงใจ 
กระทรวงการคลังพร้อมพิจารณา ขณะเดียวกันก�าลังพิจารณา
มาตรการเพื่อลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของประชาชนเหมือน
เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการควบคุมการ
ให้วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

มาตรการที ่4 การเพิม่ระบบการออมเพือ่เกษียณอายุ ซึง่ขณะน้ี 
รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็น 
การออมภาคบงัคับส�าหรบัแรงงาน โดยแรงงานจ่ายเงินออมอตัรา
หน่ึงและนายจ้างสมทบอีกอัตราหน่ึง ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ปี 2561 
ระยะแรกเริ่มบริษัทขนาดใหญ่ก่อนขยายสู่ทุกบริษัทในระยะเวลา 
7 ปี ท�าให้มีสมาชิกประมาณ 11 ล้านคน เงินกองทุนถึง 1,700 
ล้านบาท พร้อมกันน้ียังมกีารแก้ไขเพิม่กฎหมายของกองทนุประกัน
สังคม กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
เพื่อให้สอดรับสังคมผู้สูงอายุ 

“หากรัฐบาลด�าเนินทั้ง 4 มาตรการส�าเร็จจะท�าให้ประเทศม ี
ฐานเงินออมมากขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
มากถึง 600,000 ล้านบาท ในช่วงเวลา 10-15 ปีข้างหน้า”  

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า กระทรวงการคลังยังเดิน
หน้าปรับปรุงโครงสร้างภาษี โดยจะเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สิน 
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความมั่งคั่ง จากปัจจุบันกระทรวง
การคลังเก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินเพียงร้อยละ 1 จะขยับเป็น 
ร้อยละ 5 และ 10 ในอนาคต  
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ธนบัตรในหลวง รัชกาลที่ ๙
มีเพียงพอให้แลกเป็นที่ระลึก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดจ่ายแลกธนบตัร
ทีร่ะลึกด้วยส�านึกในพระมหากรณุาธคุิณอนัหาทีสุ่ดมิได้ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทั้ง 5 ชนิดราคา ได้แก่ 20 บาท 50 บาท 100 
บาท 500 บาท และ 1,000 บาท โดยมีลักษณะด้านหน้า 
เช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 16 ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน ส่วน 
ภาพด้านหลังธนบัตรได้เชิญภาพพระราชประวัติ พระราช 
กรณียกิจ และโครงการพระราชด�าริ ที่สะท้อนเรื่องราว 
ตลอดช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่าน 

โดยภาพด้านหลัง ธนบตัรชนิดราคา 20 บาท เป็นพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงฉาย ณ โรงแรมเซโฮฟ 
(Seehof) เมืองดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาพด้านหลัง ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท เป็นพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พระต�าหนักวิลล่า
วัฒนา ในระหว่างที่ทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาพด้านหลัง ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท เป็น พระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บ้านกูตง-บ้าน 
บาโงกูโบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๒๘

ภาพด้านหลัง ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท เป็นพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชทรงปฏิบติัพระราชกรณยีกิจ ณ บ้านยูโย จ.นราธวิาส 
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๓๙
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และ ภาพด้านหลัง ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท เป็น
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จลง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเสด็จพระราชด�าเนินกลับไปประทับ 
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๗ 
พ.ย. ๒๕๕๐

ทาง ธปท. ได้กระจายธนบัตรที่ระลึกดังกล่าวไปยังสาขา
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถแลกได้ในจ�านวน
ที่เหมาะสม เพื่อให้กระจายไปยังประชาชนมากที่สุด โดยเปิด
แลกที่ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ รวมทั้ง
สามารถถอนธนบตัรชนิดราคา 100 บาท 500 บาท และ 1000 
บาท ผ่านตู้ ATM ได้ทั่วประเทศ

ซึ่งบรรยากาศการจ่ายแลกเป็นไปด้วยความคึกคัก มี
ประชาชนเข้ามาต่อคิวเพื่อจ่ายแลกกันเป็นจ�านวนมาก ทั้งน้ี
จากการสอบถามประชาชน ส่วนใหญ่ต้องการน�าไปแบ่งให้
กับญาติพี่น้องไว้เป็นที่ระลึก และเก็บไว้สะสม เพื่อเป็นการ
ถวายความอาลัยและเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ 

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศร ี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตร
ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการ 
ติดตามสถานการณ์การแลกธนบัตรที่ระลึกในหลวงรัชกาล 
ที่ ๙ ในวันแรก (20 ก.ย.) เป็นไปด้วยความราบรื่น ประชาชน
สามารถแลกธนบัตรได้ตามช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านเคาน์เตอร์ 
สถาบันการเงิน และตู้ ATM อย่างทั่วถึง คาดว่าวันต่อไป
ประชาชนยังคงให้ความสนใจ และ ธปท.จะจ่ายธนบัตรที ่
ระลึกฯ ให้กับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องต่อไป ส�าหรับรอบ
แรกน้ี ธปท.จ่ายธนบัตรที่ระลึกให้สถาบันการเงินไปแล้วกว่า 
200 ล้านฉบับ เป็นเงินมากกว่า 55,000 ล้านบาท

นายวรพร ยืนยันว่า ธนบัตรที่ระลึกชุดน้ีมีการผลิตอย่าง
ต่อเน่ืองและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แน่นอน แม้จะมีประชาชนบางส่วนแลกธนบตัรเพือ่เก็บสะสม 
โดยไม่น�าออกมาใช้หมุนเวียนก็จะไม่กระทบสภาพคล่องเงินใน
ระบบ เพราะเชื่อว่าปริมาณการเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกของ
ประชาชนจะไม่มาก หรือไม่ถึงจ�านวนที่ ธปท. จ่ายธนบัตร 
ที่ระลึกให้กับสถาบันการเงินไปแล้ว 
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หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ - TIIP
TIIP – รุน่ที ่15 : นางวชริา ณ ระนอง, นายบรรจง จติต์แจ้ง, นางสุวิมล กฤตยา

เกียรณ์ และ นางพรรณ ีวรวุฒจิงสถิต ร่วมพธิปิีดการเรยีนหลักสูตรนักลงทนุผูท้รง
คุณวุฒิ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้

Morning Talk วันเสาร์ที ่16 กันยายน 2560 : คุณอรยิะ 
พนมยงค ์ในหัวข้อ “Line Line and Line” เวลา 09.00-
10.00 น. ณ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้
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TIIP Club ครั้งที่ 15/2560 – สมาชิก TIIP Club เข้าร่วมกิจกรรม “ย้อนวันวาน  
ชมกรุงรัตนโกสินทร์” สนับสนุนโดยส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วัน 
พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และ 
วัดราชนัดดาราม ถนนราชด�าเนินกลาง
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กิจกรรม สานสัมพันธ์ คณะกรรมการ 
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย “นิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ และวัดราชนัดดาราม” – คณะ
กรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ
ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุน
โดย ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
โดยมี คุณภูวนารถ ณ สงขลา ประธานชมรมฯ 
น�าพากรรมการ-ที่ปรึกษา ชมรมฯ เข้าเย่ียมชม  
สัมผัสวันวาน ภายในพิพิธภัณฑ์ “นิทรรศน์
รัตนโกสินทร์” และ สักการะวัดราชนัดดาราม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 6/2560 – EA สมาชิก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทนุไทย เข้าเย่ียมชม และรบัฟังบรรยายสรปุ การ
ด�าเนินงานจากผูบ้รหิารระดับสูง-คุณออมสิน ศริ-ิผู้ 
อ�านวยการ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บมจ.พลังงาน
บริสุทธิ์-EA ณ บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จ�ากัด 
(บริษัทในเครือฯ) อ�าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณ ุ
โลก เม่ือวันพฤหสับดีที ่14 กันยายน 2560 นอกจาก
นี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ เข้าสักการะ พระพุทธชินราช 
และเย่ียมชม “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี” ซึ่งได้ทั้ง
ความรู้และกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก
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 My Company ครั้งที่2/2560 : SPALI สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ บลจ.บัวหลวง 
จัดกิจกรรม My Company พาผู้ถือหุ้น และ ผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนคนไทยใจดี” เข้าเยี่ยมชม
โครงการศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร และรับฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารระดับสูง คุณไตรเตชะ 
ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศุภาลัย (SPALI) โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่  
25 กันยายน พ.ศ. 2560

อาสาฯ Visit ครัง้ที ่7/2560 - AU สมาชกิ
ชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิ
ผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมพบ และรับฟังบรรยาย
สรุป วิสัยทัศน์ของผู้บริหารหนุ่ม น�าทีมโดย
คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ–CEO และ คุณมิลล์ 
กนกวัฒนาวรรณ-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ณ 
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด (มหาชน) ณ ห้อง
ประชุม Training 2 ชั้น 4 ส�านักงานใหญ่ ซอย
พัฒนาการ 25 กทม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
กันยายน 2560
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วันเวลาน้ันผ่านไปอย่างรวดเร็วย่ิงนัก เม่ือปีที่ผ่านมาในเดือนตุลาคม 2559 พสกนิกร 
ชาวไทยเราได้สูญเสียครัง้ย่ิงใหญ่ ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ซึ่งขณะน้ีก็ใกล้ที่จะบรรจบครบรอบปีแห่งการสูญเสียแล้ว โดยในเดือนตุลาคมที่จะถึงน้ี
จะมีการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้พสกนิกรปวงชนชาวไทยได้ถวาย
ความอาลัยเป็นครัง้สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึง่จะจัดขึน้  
ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งใน
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จะเป็นวันถวายพระเพลิง คณะรัฐมนตรีจึงก�าหนดให้เป็นวัน
หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ 

เป็นเรื่องที่น่าใจหายส�าหรับคนไทยทุกคนที่เกิดในยุคสมัยรัชกาลที่ ๙ ซึ่งแน่นอนว่าในทุก
ความทรงจ�าล้วนแล้วแต่มีภาพของพระองค์ท่านในทุกพระอริยาบทที่ทรงงานเพื่อประชาชน
ของพระองค์ในทุกๆ วันมาตลอด 70 ปีเศษ ที่ทรงครองราชย์ ครองแผ่นดินโดยธรรม

ในนามของคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงขอร่วมถวายความอาลัยรัก
และภักดีเป็นที่สุดแล้ว

ซึ่งเชื่อว่าในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีประชาชนต้องการไปร่วมพิธี
กันเป็นจ�านวนมาก ก็ขอน�าข้อมูลจากทางศูนย์ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพนัธ์งานพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ได้แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบวุ่า สถานทีจั่ดพธิถีวายดอกไม้จันทน์ของ
ประชาชน งานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช จะมีการแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. พระเมรุมาศจ�าลอง 2. ซุ้มขนาด
ใหญ่ 3. ซุ้มขนาดกลาง 4. จุดถวายดอกไม้จันทน์ส�าหรับวัด

ด้านการแต่งกาย ประชาชนควรสวมชุดสีด�าไว้ทุกข์ในแบบเรียบร้อย ส�าหรับผู้ชายแนะน�า
ให้สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด�า ผูกเนกไท และอาจสวมสูทสีด�าทับด้านนอกด้วยก็ได้ กางเกง 
สแล็คขายาวสีด�า รองเท้าหุ้มส้นสีด�า ส�าหรับผู้หญิง แนะน�าให้สวมชุดไทยจิตรลดาสีด�า และ
รองเท้าหุ้มส้นสีด�า หากไม่มีชุดไทยจิตรลดาสีด�า ก็สามารถสวมเสื้อสีด�า กระโปรงยาวสีด�า 

ในบรรยากาศของการก้าวเข้าสู่เดือนแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ จึงก็น�าข้อมูลมาฝากกัน
นะคะ เพราะรูดี้ว่าทกุคนคงต้องการทีจ่ะมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยรกัทีม่ต่ีอพระองค์
ท่านด้วยกันทั้งนั้น

เพราะไม่ว่าอย่างไร หรืออีกนานเพียงไหน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ก็จะสถิตอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนไปตลอดกาล 

พร้อมใจถวายความอาลัยรัก
โดย : วชิรา ณ ระนอง
    นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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