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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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26 ตุลาคม 2560 เป็นวันแห่งความโศกเศร้าอาลัยรักของพสกนิกรชาวไทยทั้ง
แผ่นดิน เป็นความทรงจ�าทีจ่ะอยู่ในจิตใจไปตลอด ด้วยเหตุน้ีวารสาร E-BOOK ของ
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ฉบบัประจ�าเดือนตุลาคม 2560 จึงได้น�าเสนอความระลึก
ถึงและความผูกพันที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เป็นเรื่องน�าส�าหรับวารสารฉบับนี้ เพราะทุกๆค�าสอน วิธีคิด และ
แนวทางในการปฏิบัติ ที่พระองค์ทรงแนะน�าให้กับคนไทยทุกคนมายาวนาน 70 ปี
นั้น สามารถที่จะใช้ได้กับทุกเรื่องในการด�ารงชีวิต 

และแน่นอนเรื่องของการลงทุนก็ด้วยเช่นกัน 
เรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ ข้อมูล ความคิดในการตัดสินใจ 

เส้นค่ันระหว่างการลงทุนแบบมีคุณภาพกับการลงทุนแบบเส่ียงๆ เป็นส่ิงที่ต้อง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะเวลาทีก่ระแสหรอืความรูสึ้กถูกปลุกเร้าไปในทศิทางของความ
เสี่ยงจนเกินพอดี

อย่างบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในช่วงระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมา เต็มไปด้วย
ความคึกคัก ทั้งระดับดัชนี และปริมาณการซื้อขายในแต่ละวัน มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น
ไปถึงระดับที่ดีที่สุดในรอบ 20 เดือนที่ผ่านมา จนท�าให้บรรดานักลงทุนเริ่มมองว่า
เป็นทิศทางที่เป็นข่าวดี

ระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ที่ 1,700 จุด ได้กลับมาเป็นจุด
ทดสอบที่ส�าคัญของทั้งภาพรวมการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ไทย และบรรดา 
ผู้ลงทุนไทยในยุคปัจจุบันนี้ทุกคน ซึ่งล้วนมองว่าที่ระดับ 1,700 จุด ถือเป็นแนวต้าน
ที่ส�าคัญ หากผ่านไปได้ตลาดหุ้นไทย ก็จะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง การผ่านแนวต้าน
หรือไม่ในรอบนี้จึงถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย

แต่ส�าหรับนักลงทุนที่ผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมานานกว่า 24-25 ปีขึ้นไป 
ย่อมจะจดจ�าได้ว่าปรากฏการณ์ ระดับดัชนี 1,700 จุด นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้ว โดย 
ดัชนีหุ้นไทย ได้มีการปิดตลาดวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2537 ที่ 1,753.73 จุด 
แล้วจากน้ันมาจนถึงก่อนหน้าน้ีก็เป็นเพียงภาพอดีตที่นักลงทุนรอคอยว่าเม่ือไหร่ที่
ระดับดัชนีที่ 1,700 จุดจะหวนกลับมาอีกครั้ง

แม้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีออกมาค่อนข้างมากในช่วงน้ี แต่หลักคิดในความ
ระมัดระวังต่อการลงทุนยังคงจ�าเป็น บนความมุ่งหวังให้ดัชนีผ่านแนวต้าน 1,700 
จุด และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้ัน ต้องควบคู่ไปกับการติดตามข้อมูลและปัจจัยต่างๆให้ดี 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็งก�าไรระยะส้ันในค่าเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยของ
ไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วย

เพราะในอดีตเมื่อ 23 ปีที่แล้ว ตอนนั้นก็มีคนเชียร์คนเชื่อว่า ดัชนีต้องไปที่ 
1,900–2,000 จุดมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง 

การติดตามข้อมูลทีเ่พยีงพอยังคงเป็นส่ิงทีส่�าคัญมากส�าหรบันักลงทนุนะครบั 

ความรู้ ข้อมูล กับการลงทุน
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ 
บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ได้
ผ่านพ้นไปแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ พระ
ราชด�าริ ค�าสอน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ทรง
พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน ยังคงจดจารึกอยู่ในใจ
ของคนไทยทุกคน

ทุกพระราชด�าริ ทุกแนวคิดค�าสอน โดยเฉพาะหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ล้วนมุ่งให้คนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่สุข
สบายตามฐานานุรปูของแต่ละบคุคล ซึง่เป็นส่ิงทีส่ามารถจะน�าไป
ใช้ได้จรงิ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการด�ารงชวิีต การประกอบสัมมา
อาชีพ การลงทุน การเก็บออม ฯลฯ

แม้แต่ผู้ลงทุนในหุ้นในหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะน�าหลักการ
ไปใช้ได้ด้วยเช่นกัน อย่างเรื่องที่ทรงแนะน�าเก่ียวกับการที่ควรจะ
ท�าไร่นาแบบสวนผสม แทนที่จะปลูกแต่พืชเชิงเด่ียว หรือฝาก
ความหวังไว้กบัพืชชนิดเดียว ซึ่งถอืว่ามีความเสี่ยงสูงทั้งเรื่องของ
ธรรมชาติ ผลผลิต และราคา โดยใช้หลักการกระจายความเส่ียงไป
ยังพชื ผลผลิตหลายๆชนิด หลักการกระจายความเส่ียงน้ี สามารถ

น�าไปใช้กับการลงทนุในตลาดหุน้ได้เป็นอย่างดี คือควรลงทนุแบบ
กระจายความเสี่ยง มีทั้งหุ้นพื้นฐานดี หุ้นบลูชิพ หุ้นปันผลโดด
เด่น หุ้นเติบโตสูง รวมถึงอาจจะมีหุ้นเก็งก�าไรติดไว้ในพอร์ตบ้าง
ก็ได้ เปรียบเหมือนการท�าไร่นาแบบสวนผสมนั่นเอง

แต่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ปรากฏชัดในโครงการ
พระราชด�าริที่หลากหลาย เรียนรู้ไม่รู้จบสิ้น ทางสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย ก็ได้มีกิจกรรมในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับโครงการ
ในพระราชด�าริของพระองค์ท่านในหลายๆครั้งต่อปี เฉพาะในปี 
2560 ก็มีการพาชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น พาสมาชิก TIIP 
Club ของหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ ไปศึกษาดูงานถึง 4 
โครงการ ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 ตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานให้ยั่งยืน ครั้งที่ 1 
เป็นการตามรอยพระบาท ในหลวง รชักาลที ่๙ ไปในป่าเขา พงไพร 
ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จฯถึง 109 ครั้ง จนท�าให้ได้รับการพัฒนาที่
ยาวนานกว่า 40 ปี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่ 2 ตามรอยพระราชปณิธาน ไปดูการพัฒนาพื้นที่จากบ่อ
ดินลูกรัง เส่ือมโทรม ไร้ค่า แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระ

พระราชปณิธานที่ยิ่งใหญ่
รักพ่อ.. สานต่อสิ่งที่พ่อสอน
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ปรีชาชาญ ด�าเนินการเป็นเวลาเกือบ 30 ปี แผ่นดินผืนนี้จึงคืน
ชีวิตกลับมาให้พสกนิกรมีที่อยู่ที่ท�ามาหากิน น่ันคือ โครงการ
ศึกษาวธิกีารฟืน้ฟทูีด่นิเสื่อมโทรมเขาชะงุม้ อนัเนือ่งมากจาก
พระราชดําริ อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

รวมทั้งไปเย่ียยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรง
ไฟฟ้าราชบุรี โดย บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี แนวปฏิบัติ การดูแลส่ิงแวดล้อม-ชุมชน ซึ่งเรื่อง
ของพลังงาน พลังงานทดแทน ก็เป็นเรื่องหน่ึงที่พระองค์ท่าน
พระราชทานค�าแนะน�ามาโดยตลอดระยะเวลาเช่นกัน

ส�าหรับครั้งที่ 3 เป็นการตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานให้
ยั่งยืน กับ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้า
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่ น�้า
เค็ม พบกับ น�้าจืด  การบริหารจัดการ
ในเรื่อง พืช สัตว์ คน น�้า ชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม ให้สอดคล้องกัน เพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน จึงน่าเรียนรู้ศึกษา

เป็นยิ่งนัก 
ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้ไปเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าขนอม 4 โดย บมจ.

เอ็กโก กรุ๊ป แหล่งพลังงานส�าคัญของภาคใต้ ที่อ�าเภอขนอม 
ด้วยเช่นกัน

และในครั้งที่ 4 เป็นการไปสัมผัสและเรียนรู้เรื่องป่าชายเลน 
พันธุ์พืช สัตว์ ความส�าคัญต่อระบบนิเวศน์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
ในทุกระดับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่อง
มากจากพระราชดําร ิอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ถือเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ช่างน้อยนิดเมื่อเทียบกับ
โครงการด้านต่างๆสารพัดสารพันที่พระองค์ท่านทรงด�าริและ

ด�าเนินการมาตลอด 70 ปี
วนัที ่26 ตลุาคม จงึควรเป็นวนัแห่ง

ความทรงจําของพสกนิกรไทยทุกคน 
และควรเป็นจุดเริ่มต้นของปณิธาน
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานให้ย่ังยืน
สืบไป เพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
สถิตในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบ
นิจนิรันดร ์
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มั่นใจพื้นฐานเศรษฐกิจไทยแกร่ง
เผยปี 61 ธปท.เตรียมลงทุนในหุ้น

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวดีขึน้ ท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ปรบัประมาณการอตัราการขยายตัวเศรษฐกิจ
ไทย ( จีดีพี ) ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 จากเดิมร้อยละ 3.5 โดยเป็นการขยายตัวของการส่งออก 
และ การท่องเที่ยว ซึ่งมีการขยายตัวที่กระจายตัวมากขึ้น สะท้อนถึงการน�าเข้าสินค้าขยายตัวมากขึ้น
เช่นกัน โดยเฉพาะการน�าเข้าวัตถุดิบในการผลิตสินค้า การผลิตเพื่อการส่งออก 

นายวิรไท กล่าวว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีเสถียรภาพเศรษฐกิจดีขึน้มาก ทนุส�ารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูงถึง 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุล
ร้อยละ 9 ต่อจีดีพี ขณะที่การถือครองพันธบัตรรัฐบาลของนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนน้อยเพียงร้อย
ละ 9-10 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลทั้งหมด ส่วนการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ที่มีข้อดีท�าให้มีความยืดหยุ่น 
และสามารถรับแรงปะทะจากปัจจัยเส่ียงต่างๆ ดังน้ันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยจึงมีความแข็งแกร่งแตก
ต่างจากปี 2540 และไม่เห็นสัญญาณใดใดว่าจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยทีต้่องจับตา คือการปรบันโยบายการเงินของประเทศอตุสาหกรรมหลัก 
อาทิ สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาความสัมพันธ์
กับรัสเซีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ที่อาจจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ราคาน�า้มันให้ปรบัเพิม่สูงขึน้ ดังน้ันธปท.จะดูแลบรหิารจัดการความเส่ียง เพือ่ลดแรงปะทะจากปัจจัย
นอกให้มากที่สุด

ส�าหรับแนวทางหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2551 ขยายขอบเขตการลงทนุของเงินทนุสํารองระหว่างประเทศ ให้
สามารถลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขที่คณะกรรมการ ธปท. 
ก�าหนด จากเดมิที่ก�าหนดให้ลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ พันธบัตร สกลุเงนิตราต่างประเทศ และทองค�า 

นายวิรไท เปิดเผยว่า คาดว่ากระบวนการทัง้หมดจะแล้วเสรจ็ในปี 2561และธปท.จะสามารถเข้าไป
ลงทุนในหุ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางในการบริหารทุนส�ารองเงินตราของธปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยไม่ใช่หวังเก็งก�าไร 

“ซึง่ธปท. ต้องท�ำกำรศึกษำกำรลงทนุให้มคีวำมหลำกหลำยในตรำสำรประเภทต่ำงๆ และถือเป็นกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป” 
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นายสมชาย พงษ์พฒันาศลิป์ ผูช่้วยเลขาธกิาร สายบงัคับใช้กฎหมาย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
กล่าวว่า สถิติการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งต้ังแต่มีผลใช้
บงัคับเมือ่วันที ่12 ธนัวาคม 59 ซึง่เป็นระยะเวลาประมาณ 10 เดือนทีผ่่าน
มานั้น ก.ล.ต.ด�าเนินการกับผู้กระท�าผิดกฎหมายหลักทรัพย์ด้วยมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งกับบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล โดยด�าเนินการแล้ว 8 คดี 
กับผู้กระท�าผิด 21 ราย ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

ส�าหรับความผิดที่ด�าเนินการ ได้แก่ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยต่อประชาชน และความ
ผิดเก่ียวกับการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นเงินค่าปรับ
ทางแพ่งจ�านวนกว่า 31 ล้านบาท และให้ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจ�านวน 19.6 ล้านบาท ซึ่งเงิน
จ�านวนดังกล่าว ก.ล.ต.น�าส่งให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมดกว่า 50 ล้านบาท

มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นทางเลือกในการด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่ช่วย
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ซึ่งมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน 
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

แต่หากพบว่าผู้กระท�าความผิดไม่ช�าระเงินหรือช�าระไม่ครบถ้วนตามที่ได้ยินยอมไว้ หรือไม่ยินยอมปฏิบัติ
ตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ก.ล.ต. สามารถร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อบังคับคดีได้ และยังสามารถกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวนให้ด�าเนินคดีอาญาได้ในกรณีที่ไม่ยอมช�าระเงิน

อย่างไรก็ตาม ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์เรื่องอื่นที่เป็นความผิดร้ายแรง เช่น การทุจริต การระดม
ทุนหรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ยังคงต้องด�าเนินคดีอาญาโดยกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนเพื่อน�าไปสู่การพิจารณาของศาลต่อไป

ส�าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่งของ ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้แถลงไว้เมื่อครั้ง
ที่เริ่มใช้มาตรการน้ี ว่า ในการด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าผิด ด�าเนินการหลังจากที่กฎหมายหลัก
ทรัพย์ฉบับที่ 5 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 โดยมาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นช่องทางการ
บังคับใช้กฎหมายอีกช่องทางหนึ่งนอกจากการด�าเนินการทางอาญา เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส�าหรับประเภทความผิดที่สามารถด�าเนินการบังคับใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับ
การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรพัย์ (ป่ันหุน้ ใช้ข้อมลูภายใน บอกกล่าวข้อมูลเทจ็หรอืคาด
การณ์เท็จ) การแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงในเอกสารที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน กรรมการ
หรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด (fiduciary duty) การใช้หรือยอมให้ใช้
บัญชีในการกระท�าความผิดในกลุ่ม การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ส่วนมาตรการลงโทษทางแพ่งมี 5 ประเภท ได้แก่ (1) ค่าปรบัทางแพ่ง (2) การชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์
ที่ได้รับไปจากการกระท�าความผิด (3) การห้ามเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด สูงสุดไม่เกนิ 
5 ปี (4) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และ (5) การชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืนให้กับ ก.ล.ต. 

ก.ล.ต.เผยลงโทษทางแพ่ง 21 ราย 
เป็นรายได้แผ่นดินกว่า 50 ล้านบาท
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ประโยชน์ของ KAM กับนักลงทุน
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในอดีตส่ิงแรกทีนั่กลงทนุอ่านงบการเงินคือ 
หน้ารายงานผู้สอบบัญช ีว่ามีความเห็นแบบ
ไม่มีเงื่อนไข หรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เพราะ
งบการเงินปกติควรทีจ่ะเป็นงบการเงินทีผู่ส้อบ
บญัชใีห้ความเหน็อย่างไม่มเีง่ือนไข น่ันแปลว่า 
งบการเงินน้ันปกติดีอยู่ ก่อนที่จะเข้าไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ 

รายงานความเหน็ของผูส้อบบญัชแีบบเดิม
ก็มีข้อความเพียงหกวรรค เน้ือหาบอกว่า
ตรวจงบอะไรบ้าง ประจ�างวดก่ีเดือน หน้าที่
การจัดท�างบการเงินเป็นของบริษัทอย่างไร 
หน้าที่ผู ้ตรวจสอบตรวจตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบอย่างไร วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้
หลักฐานประกอบความเห็น ว่าหลักฐานน้ัน
เพียงพอเหมาะสมเพียงใด สุดท้ายให้ความ
เหน็ว่า งบการเงินน้ันถูกต้องตามทีค่วรในสาระ
ส�าคัญ แต่ถ้าไม่ปกติ ก็จะมีความเห็นอย่าง
มีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็น เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันรูปแบบการรายงานความ
เหน็ของผู้สอบบญัชไีด้เปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่
ซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งเป็นไปตามธุรกรรมทาง
ธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นน่ันเอง ดังน้ันรูปแบบ
การรายงานของผู้สอบบัญชีจึงต้องพยายาม
ให้ผู้อ่านงบการเงินได้เข้าใจและรับรู้ถึงข้อมูล
การบันทึกรายการทางบัญชีที่จะมีผลกระทบ
ต่องบแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานของกิจการ จึงท�าให้ในรายงานผู้สอบ
บัญชีแบบใหม่ได้เน้นในเรื่องความเห็นของ
ผู้สอบบญัชเีป็นวรรคแรก ตามด้วยเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็น เรื่องส�าคัญจากการตรวจ
สอบ การด�าเนินงานต่อเนื่อง ข้อมูลอื่น ความ
รับผิดชอบของผู ้บริหารต่องบการเงินรวม 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงิน

รวม ซึ่งทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบ
เดิม โดยเฉพาะในหัวข้อ เรื่องสําคัญจากการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ที่
การอธิบายของผู้สอบบัญชีท�าให้ผู้อ่านงบไม่
เข้าใจว่า ผู้สอบบัญชีต้องการส่ือสารเรื่องใด 
เกิดอะไรขึ้นในเรื่องดังกล่าว กระทบต่อการ
ด�าเนินงานของกิจการมากน้อยเพยีงใด เพราะ
ดูเหมือนว่า ผู้สอบบัญชีจะให้ข้อมูลว่าเรื่องน้ี
ส�าคัญ เรื่องน้ีเส่ียงนะ และผู้สอบต้องตรวจ
อย่างไรบ้างต่อเรื่องดังกล่าว แต่ไม่มีบทสรุป
ว่า แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรกันแน่ 

 ความจริงแล้ว KAM เป็นเรื่องที่ผู้สอบ
บัญชีต้องการส่ือสารให้ผู้อ่านงบการเงินได้
รู ้ว่า มีเรื่องอะไรที่มีความเส่ียงอย่างมีนัย
สําคัญต่อการแสดงข้อมูลในงบการเงินที่
ขัดต่อข้อเท็จจริง มีเรื่องอะไรที่เป็นการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งใช้ถูกก็ถูก ใช้ผิด
ก็ผิด หรือแม้แต่เหตุการณ์ส�าคัญๆ ที่เกิดขึ้น
ในงวดบัญชีนั้น ๆ  มีอะไรบ้าง หรือแม้แต่เรื่อง
ใดที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการตรวจสอบ หรือกรณีมีระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพร่องอย่างมีสาะสําคัญ 
โดยผู ้สอบบัญชีต้องหยิบยกเรื่องเหล่าน้ัน
มาบอกเล่าว่า เรื่องน้ันมีความส�าคัญอย่างไร 
และจากความส�าคัญน้ัน ๆ ผู้สอบบัญชีต้อง
ตรวจสอบอย่างไร ใช้ดุลยพินิจอย่างไร เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่า ได้ข้อมูล หลักฐานที่เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการตัดสินใจแสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน ซึ่งการที่ผู้สอบบัญชีระบุเรื่องดัง
กล่าวใน KAM เท่ากับบอกให้รูถึ้งความใส่ใจ
ของผู้สอบบญัชต่ีอเรือ่งดังกล่าว และผูส้อบ
บัญชีได้ใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ใน
ระดับที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างไม่มี
เง่ือนไข เพราะหากเรื่องดังกล่าวมีนัยส�าคัญ



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

9e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2560e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2560

นางเกศรา มัญชศุร ีกรรมการ
และผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า 
การทีดั่ชนีหุน้ไทยปรบัตัวขึน้ทะลุ 
1,700 จุด เน่ืองจากนักลงทุนมี
ความมัน่ใจทางการเมืองหลังจาก
ที่ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีประกาศจะมีการ
เลือกต้ังในเดือนพฤศจิกายน 
2561 ประกอบกับเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวดีขึ้นจากการลงทุนและ
การส่งออก ซึง่จะส่งผลดีต่อก�าไร
ของบริษัทจดทะเบียน 

อย ่ างไร ก็ตาม ขอให ้ นัก
ลงทุนพิจารณาพื้นฐาน และ ผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย โดยให้
พิจารณาว่าหุ้นที่ลงทุนอยู่มีอัตราการเติบโตในอนาคตหรือไม่ และจะได้รับ
ผลประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจ การส่งออก และการลงทุน ที่ขยายตัวดีขึ้น
หรอืไม่ โดยให้ศึกษาจากบทวิเคราะห์ของบรษัิทหลักทรพัย์ต่างๆ หรอืนักลงทนุ
อาจจะใช้เป็นจังหวะในการปรับพอร์ตการลงทุน หากหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ไม่
ได้ปรับขึ้นตามดัชนี

นางเกศรา กล่าวด้วยว่า ดัชนีหุ้นไทยเคยท�าสถิติสูงสุดในปี 2537 ที่ระดับ 
1,789 จุด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคป ที่ 3.3 ล้านล้านบาท 
จ�านวนบรษัิทจดทะเบยีนในขณะน้ัน 200- 300 บรษัิท แต่ปัจจุบนัตลาดหุน้ไทย
ทีท่ะลุ 1,700 จุด มีมาร์เก็ตแคปสูงถึง 16.7 ล้านล้านบาท ซึง่ถือเป็นการเติบโต
ของตลาดหุน้ไทยทีสู่งขึน้อย่างต่อเน่ือง และยังเชือ่ว่าในปี 2561 ตลาดหุน้ไทย
ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ ตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้น การ
ส่งออก การลงทุนและการบริโภคที่ขยายตัวดี ดังนั้นจึงขอให้นักลงทุน เลือก
จังหวะการลงทุนที่เหมาะสมหากเป็นลงทุนในระยะกลางถึงยาว 

ผู้จัดการตลาดฯ ย�้านักลงทุน
พิจารณาพื้นฐานบจ.เป็นหลัก

ที่เป็นไปในทางร้ายแรงต่อการแสดงความ
เห็น เรื่องน้ันจะไปเป็นเรื่องที่ท�าให้ความ
เห็นมีเงื่อนไขนั่นเอง

 ดังนั้นนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จาก KAM ได้ โดยวิเคราะห์ว่า เรื่องที่ผู้
สอบบัญชีส่ือให้รู้น้ัน ส�าคัญเพียงใด ดัง
เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร เช่น 
การส�ารองด้อยค่าทรัพย์สิน การส�ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ การประมาณการต่าง ๆ 
เป็นต้น คือเราอาจมองว่าก็ปกติดี ไม่เห็นมี
อะไร แต่การส่ือสารของผู้สอบบัญชีท�าให้
ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติม เป็นต้น หรือเรื่อง
ที่ผู้สอบบัญชีบอกว่ายากต่อการตรวจสอบ 
ยากเพราะระบบกิจการไม่ดี หรือผู ้สอบ
บัญชีไม่เก่ง หรือเรื่องน้ันซับซ้อนจริง ถึง
แม้จะไม่มีเรื่องอะไร ผู้สอบบัญชีก็ยังต้อง
บอกถึงเกณฑ์การรับรู้รายได้ว่าที่รับรู ้น้ัน
เป็นอย่างไร เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีทําให้เรา
สามารถวเิคราะหถ์งึผลทีจ่ะมต่ีอเนือ่งไป
ถึงเรือ่งอ่ืน ๆ  ได้เป็นอย่างดี KAM จึงเป็น
ประโยชน์มากกว่าให้โทษ และไม่ใช่เรือ่งที่
น่ากลัวแต่อย่างใด ส�าหรบักิจการเองก็ต้อง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เกิด KAM น้อย
ที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจะน�าไปสู่ความม่ันคง 
ความปลอดภยั ความเชือ่ถือได้ของข้อมูล
ในงบการเงินนั่นเอง  

27 ตุลาคม 2560 
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ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนตุลาคมขึ้น
ปัจจัยหนุนเงินทุนไหลเข้า-เศรษฐกิจฟื้นตัว
นายสันติ กีระนันท ์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุนเดือนตุลาคม 

2560 ซึ่งสะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า คือ เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 162.63 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.02 จากเดือนที่ผ่านมาที่ 124.13 อยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงมาก ( Very Bullish ) ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน ตั้งแต่มีการส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเมื่อเดือนมกราคม 2558 

ส�าหรับปัจจัยสนับสนุนมาจากเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าและความเชื่อม่ันจากตัวเลขการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการส่งออกและการท่องเทีย่ว ส่งผลให้ไตรมาส 3/2560 มูลค่าการซือ้ขายเฉล่ียของ
นักลงทุนต่างชาติ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 22.57 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างประเทศ
อยู่ในระดับภาวะร้องแรงมากที่ 180 เช่นเดียวกับกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ที่ 175 ส�าหรับหมวดธุรกิจ
ที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มที่ไม่น่าสนใจ คือ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก
ยังมีทิศทางปรับขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพคล่องตลาดโลกในช่วง 1-2 ปียังท่วมท้น แม้ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐ(เฟด) จะเริ่มลดงบดุลลง แต่ยังมีสภาพคล่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่นและยุโรปที่ยังอีดฉีดเม็ดเงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นไทยเริ่มแพงกว่าหลายประเทศในอาเซียน เน่ืองจากดัชนีหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมา
มาก ดังนั้น ทิศทางหุ้นไทยในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ดัชนีมีแนวโน้มปรับขึ้นไม่มาก โดยทิศทางระยะต่อไปขึ้น
อยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นหลัก 

นายประภาส ตันพบิลูย์ศกัด์ิ ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ บรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทนุ ทาลิส จ�ากัด 
กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยปี 2561 ยังมีแนวโน้มปรับขึ้น โดยกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,600-1,900 จุด 
ระดับอตัราราคาต่อก�าไรสุทธหิรอืพอีเีรโช ที ่15-18 เท่า โดยคาดก�าไรบรษิทัจดทะเบยีนขยายตัวร้อยละ 10 
หรือประมาณ 110 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามให้จับตาความตึงเครียดคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือ
กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่ยังประเมินได้ยาก ดังนั้น แนะน�าให้นักลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่มี
ก�าไรเติบโตระยะยาว

นายพสิิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กล่าวว่า นักลงทนุต้องระวังการปรบั
ฐานของตลาดหุ้นไทย หลงัดชันหีุน้ไทยท�าระดบัสงูสดุ นอกจากนีย้ังต้องจบัตาการเปลีย่นแปลนโยบายการ
เงินของต่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคากลางสหรัฐ หรือ เฟด ที่จะการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม 
และในปีหน้า จะมีการปรับลดขนาดงบดุล รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการลงทุน เครื่องมือใหม่
ทีจ่ะตอบโจทย์และจะเกิดการแข่งขนัทีร่นุแรงซึง่จะส่งผลกระทบต่อหลายธรุกิจหากไม่สามารถปรบัตัวได้ 
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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ตลอดระยะ
เวลาการด�าเนินงาน 15 ปี ของ สคร. ได้มีส่วนในการช่วยฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับการก�ากับการด�าเนินงานด้วย ธร
รมาภิบาล ผ่านภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐวิสาหกิจ ด้าน
หลักทรพัย์ของรฐั และด้านการร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชน
(PPP) ซึ่งได้มีการจัดตั้ง PPP Fast Track ที่ช่วยท�าให้โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานภาครัฐ ท�าได้รวดเร็ว และมีความรอบคอบมาก
ย่ิงขึน้ โดยในปีงบประมาณทีผ่่านมาสามารถขบัเคลือ่นโครงการ
ได้ 340,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย หรอื Thailand Future 

Fund เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกให้แก่ภาครัฐในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อีก
ทั้งยังได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยก�าหนดให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ต้องมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว /

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงาน 15 ปีที่ผ่านมา ของ สคร. ส่งผลให้สินทรัพย์รัฐวิสาหกิจรวม จากปี 2546 
มีมูลค่า 4.3 ล้านล้านบาท มาอยู่ที่ 15 ล้านล้านบาทในปี 2560 หรือคิดเป็นประมาณ 3 เท่าตัว ขณะ
ที่หลักทรัพย์ของรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2546 ที่ 300,000 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1.15 ล้านล้านบาทในปี 
2560 และด้านการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีมูลค่าถึง 3.35 แสนล้านบาท

ขณะที่ แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2561 ได้ต้ังเป้าที่จะดูแลงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ให้ขยาย
ตัวได้ไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 20 สูงเป็น
ประวัติการณ์ ท�าให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้ ร้อย 3.7

ส่วนหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในขณะนี้ จ�านวน 109 หลักทรัพย์ จะท�าแผนยุทธศาสตร์ บริหาร
จัดการหลักทรัพย์ให้เเล้วเสร็จ ภายใน ไตรมาส 1 ปีหน้า โดยเฉพาะการท�าแผนจ�าหน่ายหลักทรัพย์
ที่ไม่จ�าเป็นต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ ในจ�านวนมูลค่ากว่า 370,000 ล้านบาท อาทิ การขายหุ้นที่อยู่
ในตลาดหลักทรพัย์ทีภ่าครฐัด�าเนินการยึดมาได้ โดยจะต้องทบทวนวิธกีารขายหลักทรพัย์ให้เหมาะสม

ส�าหรับกรอบแนวคิดในการจัดแผนยุทธศาสตร์ PPP โดยมีมูลค่าโครงการลงทุนรวม 1.62 ล้าน
ล้านบาท ส�าหรับ 55 โครงการลงทุน โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ
บรกิารสาธารณะของกระทรวงคมนาคม ประมาณร้อยละ 94 อาท ิโครงการท่าเรอืสาธารณะ โครงการ
ขนส่งทางรางภายในประเทศ โครงการลงทนุถนน รถไฟความเรว็สูง เป็นต้น ซึง่ได้เสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาแล้ว 16 โครงการ คาดว่า ในปี 2561 จะสามารถด�าเนินโครงการได้ส�าเร็จ 4 โครงการ โดย
ประเมินว่าในปี 2563-2564 จะมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบประมาณร้อยละ 40 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คาดว่าจะน�าเสนอ 
ครม. พิจารณาได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 

สินทรัพย์รัฐวิสาหกิจโต 3 เท่าใน15 ปี 
สคร. สานต่อการลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน
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รุ่นที่ 16 คุณวชิรา ณ ระนอง อาจารย์บรรจง 
จิตต์แจ้ง และคุณสิริพร สงบธรรม ร่วมพิธีเปิด

การเรียนหลักสูตรนัก
ลงทุนผู ้ทรงคุณวุฒิ 
รุน่ที ่16 เม่ือวันเสาร์ที่ 
28 ตุลาคม 2560 ณ 
บางกอกคลับ ชั้น 28 
อาคารสาทรซิตี้

สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ-TIIP
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ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น อาสาฯ Visit ครัง้ที ่8/2560 – EEC สมาชกิชมรมอาสา
พทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าเย่ียมชม 
และรับฟังบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก “เชื่อมโลกให้ไทยแล่น”Eastern Economic 
Corridor(EEC) – โดย นาวาเอกอูนนที มุสิกะนันทน ์ – 
หัวหน้ากองมาตรฐานการบิน หัวหน้า กองกพส. ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา จังหวัดระยอง 
และ เดินทางไปชมแสนยานุภาพทางทะเลของกองเรือราช
นาวีไทย “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” บรรยายสรุปและน�าพา
คณะ โดย - เรือเอกพร ตะวงษ์ กองเรือยุทธการ กองทัพ
เรือ กระทรวงกลาโหม ณ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 9/2560 - BEC สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้
ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังกลยุทธ์ ในยุคสื่อ
แตกกระจาย - ง่ายต่อการเข้าถึง อพัเดทสถานการณ์ทวีีดิจิตอล และการปรบั
องค์กร ขนานใหญ่ของกลุ่มบรษัิท BEC โดย คุณสมชยั บญุนําศริ ิ– ประธาน
กรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์ - BEC ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารมาลีนนท์ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
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ติดอาวุธครั้งที่ 10/2560-สมาชิก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติด
อาวุธทางปัญญาครั้งที่ 10/2560 โดยมี 
คุณสุวิทย์ จันทร์อําพร–ที่ปรึกษาชมรมฯ 
เป็นวิทยากรรบัเชญิ มาให้ความรู ้ในหวัข้อ : 
“KAM” - Key Audit Metter กะเทำะ
เปลือก ควำมเข้ำใจในมิติ มุมคิดของ
ผู้ลงทุน ณ ห้องแถลงข่าว 704 ชั้น 7 
อาคาร B ตลท. (ข้างสถานฑูตจีน) เมื่อ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 10/2560 - AMAZON+OBA สมาชิก
ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้า
เยี่ยมชม ขบวนการผลิตในโรงคั่ว-บด กาแฟ และรับฟังบรรยาย
สรปุ โดย คุณธราธิป นัทธีสี ณ ศูนย์ธรุกิจคาเฟ่อเมซอน จากน้ัน 
เดินทางไปเย่ียมชม และสัมผสัประสบการณ์ น�าทมีโดย คุณวนัดี 
กิจบํารุงลาภ - ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาหลักสูตร OBA ณ 
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกจิน�้ามัน ปตท. อ�าเภอวงัน้อย จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

16 e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2560

เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งความทรงจ�าครบ ๑ ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร พระผูเ้ป็นม่ิงขวัญของ
ปวงชนชาวไทยมายาวนานตลอด ๗๐ ปี ของการครองแผ่นดินโดยธรรม

วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งนัก เมื่อปีที่ผ่านมาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ยังจ�าได้
อย่างชดัเจนเม่ือทราบว่าในหลวงรชักาลที ่๙ เสด็จสวรรคต ความรูสึ้กเสียใจเป็นอย่างมากได้
เข้ามาเกาะกุมจิตใจ ย่ิงเม่ือได้เหน็ภาพรถพระทีน่ั่งเคล่ือนพระบรมศพออกมาจากโรงพยาบาล
ศิริราช ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ความรู้สึกเสียใจถูกส่งไปยังจิตใจ พร้อมกับน�้าตาที่ไหล
รินมาโดยไม่รู้ตัว

ความเสียใจในปีที่ผ่านมายังไม่จางหายไป ความอาลัยในการสูญเสีย และความใจหายก็
เกิดขึน้อกีกับงานพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติเพือ่ให้พสกนิกร
ปวงชนชาวไทยได้ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนาม
หลวง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา ยิ่งท�าให้รู้ซึ้งถึงความสูญเสียครั้งส�าคัญของประเทศไทย

ถามว่าเป็นความภาคภูมิใจเพียงใด กับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ย่ิง
ใหญ่สมพระเกียรติ ส�าหรับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาว
ไทยเป็นล้นพ้น มาตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ แน่นอนว่าเป็นความรู้สึกภูมิใจเป็นที่สุด 
แต่ก็เป็นความภูมิใจที่มีแทรกไว้ด้วยความโศกเศร้าอาลัย ซึ่งหากเป็นไปได้ เชื่อว่าคงไม่มีคน
ไทยคนใดอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

จึงเป็นความโศกเศร้า ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจที่ทรงท�าเพื่อคนไทย
ทุกคน แม้ในวันนี้ความโศกเศร้าจะยังมีอยู่ แต่เชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคน จะแปรเปลี่ยนความ
โศกเศร้าให้เป็นพลัง 

และใช้พลังนั้นดําเนินตามรอยคําสอนของ “พ่อ” ให้ดีที่สุด
เพือ่เป็นการน้อมร�าลึกถึงพระองค์ และเป็นการยืนยันความต้ังใจในอนัทีจ่ะท�างานเพือ่ถวาย

งานแก่พระองค์ ซึง่แน่นอนว่าจะไม่ใช่การถวายงานครัง้สุดท้ายแค่ในวันงานพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพ แต่จะท�าและร�าลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป

เพราะในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของพวกเรา ท่านทรงสร้างหลักการใช้ชีวิตให้แก่คนไทยเพื่อให้
อยู่ด้วยตัวเราเอง ทรงมอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะมี
ความสุขได้ไม่ว่าจะมีความเป็นอยู่ในระดับใดก็ตาม

ธ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วย
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพทุธเจ้า คณะกรรมการ ทีป่รกึษา และเจ้าหน้าทีข่องสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

ธ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
โดย : วชิรา ณ ระนอง
  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Last article



19 e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2560


	cover.pdf (p.1)
	TIA27(1).pdf (p.2-16)
	end.pdf (p.17)

