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ปีที ่5 ฉบบัที ่28 เดอืนพฤศจกิายน 2560

ตลาดหุ้นก�าไรง่ายๆ ไม่มี
อยากได้ต้องท�างานหนัก

‘ปริญญ์ พานิชภักดิ์’
เปิดใจ
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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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ก็เป็นไปตามความคาดหมายส�าหรับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย เม่ือ คณะ
กรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย
ไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี

นั่นแปลว่า เศรษฐกิจยังต้องการให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต�่าเหมือน
เช่นที่ผ่านมา ไปสักระยะหนึ่งก่อน เพราะเศรษฐกิจไทยยังไม่ถือว่าฟื้นตัวได้แข็งแรง 
อย่างที่ต้องการ 

ไม่เช่นน้ันก็คงไม่ต้องมีมาตรการช้อปช่วยชาติออกมากระตุ้นการใช้จ่ายอีกครั้ง
เป็นแน่

ทั้งการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่ค่อนข้างต�่า การออกมาตรการการเงินการ
คลัง หรือแม้แต่มาตรการลดหย่อนภาษีในระยะส้ันๆ ล้วนแล้วแต่สอดคล้องเป็น
ทศิทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยแม้จะเริม่ฟ้ืนตัวขึน้มาได้บ้างแล้ว แต่ก็ยังคงต้องการ
ตัวช่วยให้ฟื้นตัวได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

การปรบัเป้าหมายตวัเลข GDP การปรบัเป้าหมายตวัเลขการส่งออก ท่ีเกิดข้ึน
เป็นข่าวดีในขณะน้ี ก็เพราะว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตวัได้ดีกว่าทีห่ลายๆ
ฝ่าย หลายๆ หน่วยงาน เคยประเมินเอาไว้เมื่อตอนต้นปี 2560

แต่เมือ่การส่งออกในช่วงไตรมาสที ่3 มกีารขยายตัวมากขึน้ บวกกับการท่องเทีย่ว 
ที่เป็นพระเอกมาตลอดทั้งปี ก็ยังคงดีขึ้นต่อเน่ือง ท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจจึงเป็น 
ภาพของการฟื้นตัว เป็นข่าวดีส�าหรับผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวดีทางด้านเศรษฐกิจ หน่ึงในเหตุผลที ่กนง. ใช้ในการ
คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม นั่นก็คือ 

รายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอาจจะยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มที ่

ท�าให้ กนง. มองว่า การคงอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าในระดับปัจจุบันเอาไว้ จะช่วย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้

นอกจากน้ีทีป่ระชมุกนง. ยังเหน็ว่า ควรทีจ่ะต้องติดตามการเคล่ือนไหวของอตัรา
แลกเปล่ียนอย่างใกล้ชดิ เน่ืองจากยังมคีวามผนัผวนสูง จากความไม่แน่นอนในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ การด�าเนินนโยบายการเงินของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก

ดังน้ันจะเห็นว่า ภายใต้ข่าวดีเรื่อง GDP เรื่องการส่งออก เรื่องการท่องเที่ยว  
เรื่องดอกเบี้ยยังไม่ปรับตัวขึ้น เรื่องเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว ก็ยังคงมีข้อที่ต้องพึง
ระวังอยู่ อย่างเช่นกรณีค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งตัวต่อเนื่อง 30 เดือน หรือ 2 ปีกว่า
แล้ว แถมยังหลุดจากระดับ 33 บาท ไปที่ระดับ 32 บาท กว่าๆ แล้วด้วย

การลงทุนภายใต้บรรยากาศของข่าวดีโหมกระหน�่า แถมบริษัทจดทะเบียนก็ขยนั
ออกข่าวดีไม่หยุดหย่อน ท�าได้จริงหรือไม่จริงต้องรอไปพิสูจน์กันในอนาคต จึงต้อง
บอกว่าบรรยากาศแบบนี้ผู้ลงทุนยังควรต้องใช้ความรอบคอบลงทุนให้มากๆ ไว้ด้วย
เช่นกัน 

ข่าวดีที่พึงระวัง
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
กล่าวในการประชมุหอการค้าทัว่ประเทศ ครัง้ที ่35 ว่า 
ภาคเอกชนมส่ีวนส�าคัญในการขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่อเน่ือง โดยม่ันใจว่าในไตรมาส 3 น้ี
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึง ร้อยละ 4 อย่างแน่นอน 
เพราะปีนี้ถือว่า เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการ
ที่ภาครัฐได้พยายามเร่งโครงการลงทุนต่างๆ ออกมา 
ท�าให้การลงทุนเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันให้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต่าง
ประเทศให้ความสนใจมาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น 
และประเทศไทยมีความพร้อมในการรับการลงทุน 
จากต่างประเทศ ซึ่งท�าให้ขณะน้ี จีดีพีของไทย แม้
จะขยายตัวไม่สูงเท่ากับประเทศอื่น แต่เป็นการ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างม่ันคง ในขณะที่ประเทศอื่น
เศรษฐกิจเริ่มชะลอความแรงลง

ในปีหน้า คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยิ่งขยายตัวดีขึ้น
กว่าปีนี ้และมโีอกาสที่จะขยายตวัได้มากกว่า ร้อยละ 
4 จากการเร่งรัดการลงทุน จากรัฐวิสาหกิจ ที่มีงบ
ลงทุนเกินกว่าครึ่งหน่ึงของงบลงทุนประเทศ เพื่อ
เป็นก�าลังหลักในการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่น
ให้เอกชนเกิดการลงทนุตาม นอกจากน้ียังมกีารลงทนุ
ในโครงการขนาดใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐาน อย่าง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ 
ออีซี ีซึง่ก�าลังขบัเคล่ือนและสร้างความเชือ่มัน่ ดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศมีความ
พร้อมในการลงทุน เช่น ญี่ปุ่น เพียงรอความชัดเจน
ของกฎหมาย และระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน 
ทีเ่ชือ่มโยง ซึง่คาดว่าในไตรมาส 1 ปีหน้า ทกุโครงการ

‘สมคิด’ มั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้ว
เล็งใช้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจหนุน ‘อีอีซี’

ลงทุนในอีอีซี จะเริ่มประมูลได้ และจะ
เริ่มด�าเนินการลงทุนได้ไม่เกิน ไตรมาส 
2 ปีหน้า

นายสมคิด ยังฝากการบ้านให้กับ
เอกชน โดยในปีหน้า ขอให้หอการค้า 
ช่วยเน้นพฒันาท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้กับ 
ชมุชน กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า องค์กร
ในท้องถ่ิน มีการน�างบมาพัฒนาสินค้า
และบริการของแต่ละชุมชน เพิ่มมูลค่า 
เพื่อสร้างรายได้ และความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก ภาคเอกชนต้อง
พัฒนาให้มีความสามารถแข่งขันในยุค  

4.0 ให้ได้ รวมทั้งต้องท�า Big Data เพื่อจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และม่ันใจว่า จะช่วยให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวได้ในระดับที่สูงขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นายสมคิด ยังได้กล่าวในงานสัมมนา “อนาคต
ประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ด้วย
ว่า หลายปัจจัยทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นต่อเน่ือง การ
ส่งออกเดือนตุลาคมขยายตัวร้อยละ 13 จึงท�าให้ 
ทัง้ปีขยายตัวได้ร้อยละ 10 และปีหน้าจะสูงขึน้ต่อเน่ือง  
หลังจากจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ปีหน้า 
จะดีกว่าน้ีเช่นกัน เพราะรัฐบาลจะเร่งขับเคล่ือนทุก 
ปัจจัย เมื่อรัฐบาลเร่งรัดการใช้จ่าย เร่งรัดการลงทุน  
ภาคเอกชนจะลงทนุเพิม่ตามไปด้วย จะท�าให้เศรษฐกิจ
ค่อยปรบัเพิม่ ต่างชาติเริม่เชือ่ม่ัน เริม่เหน็ส่ือต่างชาติ 
เขียนถึงเมืองไทยว่าจีดีพีเริ่มโตแบบแข็งแรง 

“เมื่อภารกิจแรกรัฐบาลช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว 
แขง็แรงได้แล้ว ภารกิจภาค 2 ของรฐับาล นับเป็นแรง 
ท้าทายที่ต้องการแก้ปัญหาในข้ันต่อไป เม่ือรายได้
กระจุกตัวอยู่เพียงคนบางกลุ่มสะสมมานาน จึงต้อง 
หาทางแก้ปัญหาช่วยเหลือภาคชนบทให้หลุดพ้นจาก
ปัญหาความยากจน โดยในปีหน้าเตรียมปลดล็อคให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีเงินค้างอบู่ 1.3-1.5 
แสนล้นบาท น�ามาใช้ประโยชน์ เพือ่น�าออกมาพฒันา 
โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่เพยีงตัดถนน 
รบัเหมาก่อสร้างเหมือนเดิม เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอันดับรอง และพัฒนาด้าน 
สังคมควบคู่ไปอีกทางหน่ึง จึงเตรียมเสนอครม. 
ในเร็วๆ นี้ เพื่อผลักดันการพัฒนาได้ทั้ง 77 จังหวัด 
หวังผลักดันให้เป็นเครื่องยนต์หลักของภูมิภาค 
ท�าให้ทุกคนในประเทศมีอ�านาจซื้อเพิ่มขึ้น เพื่อให้
เศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็ง หนุนการส่งออกได้ 
อีกด้านหนึ่ง”  
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‘SET in the City 2017 ครั้งที่ 13’ คึกคัก
นักลงทุนหน้าใหม่-อายุน้อย สนใจออม

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาด 
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ผลการจัดงาน 
มหกรรมการลงทุนครบวงจร (SET in the City 2017) 
ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 
มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 120,000 คน สูงกว่าปีก่อนกว่า
ร้อยละ 50 ของผู้เข้าชมงาน เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที ่
ไม่เคยมางาน SET in the City และเป็นนักลงทุนที่อายุ
ต�า่กว่า 35 ปี วัยเริม่ต้นท�างาน ซึง่เป็นเป้าหมายของ ตลท.
ที่ต้องการกระตุ้นการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ โดย
นักลงทุนสนใจการออมทุกเดือน (DCA ) ซึ่งเหมาะกับ
มนุษย์เงินเดือน 

นอกจากน้ี นักลงทุนมีความสนใจการลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) และกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี 
(RMF) เน่ืองจากเป็นช่วงใกล้ส้ินปี นักลงทนุจึงซือ้กองทนุ
เพื่อการลดหย่อนภาษี ขณะเดียวกันพบว่านักลงทุน
ให้ความสนใจนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่และทด
ลองแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีเพื่อการลงทุนส�าหรับหุ้น 
อนุพันธ์ ทอง กองทุนรวม และประกันภัย

นางเกศรา ยังได้กล่าวถึงกรณีทีน่ายสมชัย สัจจพงษ ์
ปลัดกระทรวงการคลัง ฝากการบ้านให้ทาง ตลท.เข้ามา
ร่วมในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ว่า ทาง ตลท.
ได้ด�าเนินการอยู่แล้วในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 
Happy Money ที่เดินสายให้ความรู้การออมทุกเดือนแก่
ผู้ใช้แรงงานตามโรงงานต่างๆ และล่าสุดลงพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อดึงวินมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมโครงการ
ออมเงินทุกเดือน แม้จะไม่มีเงินเดือนประจ�า 

ขณะเดียวกันบริษัทจดทะเบียนมีการจัดต้ังกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการออมรายเดือนอยู่แล้ว ซึ่งช่วย
ให้พนักงานมีการออมต่อเน่ืองและมีเงินก้อนไว้ใช้ยาม
เกษียณ พร้อมบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมต่างๆ 

มีการจ้างงานจ�านวนมาก รวมถึงการจ้างผู้มีรายได้น้อย
และในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ที่

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ( สศช.) ประกาศเติบโตถึงร้อยละ 4.3 และจะมี
การปรับประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้ว่าจะโต ร้อยละ 3.9 
นั้น นางเกศรา มองว่า ถือเป็นการตอกย�้าภาพการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศทีฟ้ื่นตัวต่อเน่ือง และผ่านจุดต�า่
สุดไปแล้ว โดยเชือ่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้า
จะขยายตัวได้มากกว่าปีน้ีโดยจะโตถึงกว่าร้อยละ 4 ซึง่จะ
เป็นผลดีต่อทิศทางหุ้นไทย 

“ปกติตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นล่วงหน้า ซึ่งในช่วงที่ผ่าน
มาดัชนีหุน้ไทยปรบัตัวสูงขึน้รบัแนวโน้มเศรษฐกิจทีฟ้ื่นตัว
และโตต่อเนื่องในปี 2561”

นางเกศรา ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนบริษัทจดทะเบียน 
ผลประกอบการในปีนี้ก็ยังคงดีอยู่ มีเพียงบางกลุ่ม บาง
บริษัทที่ออกมาไม่ดีนัก แต่ก็เชื่อว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น 
ในปีหน้า เพราะเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตได้ดี โดย
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น หลังจากที่ปีน้ี
ธนาคารมีการกันส�ารองเงินหน้ีสงสัยจะสูญไปมากแล้ว 
ส่วนกลุ่มพลังงานราคาน�า้มนัก็ไม่น่าจะเปล่ียนแปลงอย่าง
มีนัยยะส�าคัญ ขณะที่การบริโภคฟื้นตัวชัดเจน

“ส่วนความเคล่ือนไหวของเงินบาทที่แข็งค่าทะลุ 33 
บาท มาเคล่ือนไหวที ่33.80 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั ยอมรบั
ว่ามีผลต่อผู้ส่งออกรายาง และ รายย่อย แต่ผู้ประกอบ
การจะต้องปรับตัว โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ 
อย่างไรก็ตามส่ิงส�าคัญในการท�าการค้าระหว่างประเทศ
คือการเพิม่มูลค่าสินค้าให้สูงขึน้ เพราะหากส่งออกเฉพาะ
วัตถุดิบ ราคาจะผันผวนตามสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะมีผล 
กระทบต่อผู้ส่งออกแน่นอน” นางเกศรากล่าว 
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นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า ตลาดทุนไทยยังมีศักยภาพ
และเหมาะต่อการลงทุน เพราะนักลงทุนยังได้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ ส่วนเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 
ในตลาดทุนไทย แบ่งเป็นในตราสารหนี้ร้อยละ 7 หรือประมาณ 800,000 ล้านบาท จากมูลค่าทั้งหมด 11 ล้าน
ล้านบาท และลงทนุพนัธบตัรรฐับาลไทยคิดเป็นร้อยละ 10 ขณะทีนั่กลงทนุต่างชาติลงทนุในพนัธบตัรต่างประเทศ
ร้อยละ 35-40 หากเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจะกระทบหนักมากกว่าไทย 

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวดีกว่าปีนี้ จาก 7 ปัจจัย คือ การส่งออกดีต่อเนื่อง การลงทุน
โครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั การลงทนุภาคเอกชนทีจ่ะเกิดตามมา การบรโิภคภายในประเทศ ราคาน�า้มนัโลกทีป่รบั
เพิ่มขึ้น เอ็นพีแอลปรับตัวลดลง และการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

นายสันติ กีระนันทน ์ผู้แทน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอีก 3 เดือน
ข้างหน้า ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนเดือนพฤศจิกายนยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยอยู่ที่ 
165.77 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 จากดัชนีเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 162.63 โดยดัชนีฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรง
อย่างมาก หรือ Very Bullish โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5-3.8  
จากการส่งออกที่กระทรวงพาณชย์ปรับเป้าส่งออกปี้น้ีขยายตัวร้อยละ 8 ส่วนการท่องเที่ยว กระทรวงการ 
ท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่ารายได้จะเติบโตร้อยละ 7 ส่วนปัจจัย คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

ส�าหรับหุ้นหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขณะที่หมวดที่ไม่น่าลงทุนมาก
ที่สุด คือ กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ รองลงมา คือ หมวดเหมืองแร่ และหมวดแฟชั่น 

นางอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย กล่าวถึงผลส�ารวจดัชนี 
คาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุมวันที่ 8 
พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะทรงตัวอยู่ท่ีร้อยละ 1.50 โดยมีเหตุผลจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดับต�่า เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น และอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลาดการเงินโลก ขณะที่ผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากอปุสงค์และอปุทานจากตลาดตราสารหน้ี รวมถึงการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่สายงานวิจัย ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด
(มหาชน) คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ส่วนปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.8  
และคาดว่าการประชมุ กนง.จะยังคงดอกเบีย้นโยบายเพือ่เอือ้ต่อการลงทนุ โดยเศรษฐกิจไทยเริม่ฟ้ืนตัวสะท้อน
จากตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจแต่ละไตรมาสที่เกินร้อยละ 3 รวมถึงการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น และ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทีเ่ริม่ฟ้ืนตัว ประกอบกับการท่องเทีย่วขยายตัวอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้นโยบายช่วยเหลือผูม้ี 
รายได้น้อยของภาครัฐช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาระยะยาว คือ ปัญหา
เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
สูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2
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ไปช้อปช่วยชาติกันเถอะ
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ฉบับนี้ขอพูดเรื่องกฎหมายที่เบาๆสบาย ๆ ค่ะ และเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนชอบใจ นั่นคือ การที่สรรพากร
ออกประกาศให้ค่าใช้จ่ายช้อปป้ิงในช่วงส้ินปีน้ี สามารถน�าไปลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาได้ 
แม้เป็นจ�านวนไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ประโยชน์เลย

เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงปลายปี 2560 เพือ่ส่งเสรมิให้การบรโิภคภายในประเทศ
ขยายตัวเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงก�าหนดให้ เงินได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซือ้สินค้าหรอืค่าบรกิารให้แก่ผูป้ระกอบ
การจดทะเบยีนภาษีมลูค่าเพิม่ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกินหน่ึงหมืน่ห้าพนับาท เป็นเงินได้พงึประเมนิทีไ่ด้รบั
ยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพือ่เสียภาษี เงินได้บคุคลธรรมดา โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบบัที ่333 (พ.ศ. 
2560) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผู้อ่านจะดูรายละเอียดของกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ในเว็บไซต์กรมสรรพากร

เน้ือหากฎกระทรวงก�าหนดให้ผูท้ีไ่ด้จ่ายเงินเป็นค่าซือ้สินค้าหรอืค่าบรกิารให้แก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
ภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบก�ากับภาษีเต็มรูปแบบตามกฎหมายก�าหนด สามารถน�าใบก�ากับภาษีและใบเสร็จ
รบัเงินน้ันไปลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา โดยให้ลดหย่อนได้ตามจํานวนเงินทีจ่่ายจรงิ 
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องท�าการซื้อในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เน้นย�้าว่า หมดเขต วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เท่านั้น ซึ่งกว่าวารสารฉบับนี้จะออกก็คง
สิ้นสุดรายการโปรโมชั่นแล้ว แต่ก็ไม่สายเกินไป หากท่านมีใบเสร็จรับเงินหรือใบก�ากับภาษีที่ได้ซื้อสินค้าหรือ
บริการไว้ก่อนแล้วตามช่วงเวลาก�าหนดก็สามารถน�ามาใช้ได้ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขที่ก�าหนดด้วย น่ีก็เป็นเหตุผลว่า ท�าไมเวลาซื้อสินค้าหรือบริการเราควรเรียกใบเสร็จรับเงินและใบ
ก�ากับภาษีจากผู้ขายทุกครั้ง เช่นกรณีนี้ ต่อให้กฎหมายเพิ่งประกาศ แต่ถ้าในช่วงเวลาดังกล่าว เรามีการซื้อ
สินค้าหรอืบรกิารและมีหลักฐานทีเ่ข้าเกณฑ์ก�าหนด เราก็สามารถใช้ได้ทนัท ีอกีทัง้การเรยีกใบก�ากับภาษีและ
ใบเสร็จรับเงินก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีที่ถูกต้องอีกด้วย

ส�าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก�าหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 333 และประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 311 น้ัน นอกจากต้องซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่ก�าหนดแล้ว  
ต้องเป็นการกระท�าในราชอาณาจักร และผู้ได้สิทธิประโยชน์ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน ไม่รวมถึงห้าง 
หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

หากบุคคลธรรมดาน้ันเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และน�ามาหักลดหย่อนในการค�านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว ก็ไม่สามารถน�าไปเป็นภาษีซื้อได้ ก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง ถ้าน�าไปเป็น
ภาษีซื้อก็น�ามาหักลดหย่อนไม่ได้

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
(2) ค่าซื้อยาสูบ
(3) ค่าซื้อน�้ามันและก๊าซส�าหรับเติมยานพาหนะ
(4) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
(5) ค่าบริการจัดน�าเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยว และ

มัคคุเทศก์
(6) ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
พิจารณาดูแล้ว ประเภทของใช้ประจ�าวัน ของขวัญปีใหม่ อยู่ในขอบข่ายที่จะใช้สิทธิได้มากมาย หวังว่า

ท่านผู้อ่านคงจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไม่มากก็น้อยค่ะ 
        27 พฤศจิกายน 2560
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ทศิทางของตลาดหุน้ไทยในปี 2561 เป็นส่ิงทีนั่กลงทนุให้ความสนใจ
ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเช่นน้ี วารสาร TIA จึงได้ขอสัมภาษณ์พิเศษ 
นายปริญญ์ พานิชภักดิ ์กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล 
เอส เอ (ประเทศไทย) จ�ากัด และในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ให้มุมมองว่า ถ้าปีหน้าตลาดหุ้นไทยยังขึ้นอีกปี จะ
ถือเป็นการขึ้น 3 ปีต่อเนื่องในรอบกว่า 10 ปี ซึ่งหากมองปัจจัยพื้นฐาน
จะพบว่ามีความเป็นไปได้พอสมควร เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานด้านตัวเลข
เศรษฐกิจมหภาค เห็นชัดว่ามีแนวโน้มและแรงขับเคล่ือนในเชิงบวก 
อย่างการส่งออก ซึง่ติดลบมา 3 ปี แต่ปีน้ีจะบวกเป็นปีแรก และปีหน้าก็ 
จะบวกต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้ตัวเลขจีดีพีออกมาดีเกินคาด ขณะเดียวกัน
เศรษฐกิจโลกก็จะฟ้ืนตัว อเมรกิา ยุโรป จีน อนิเดีย เศรษฐกิจจะขยับขึน้
พร้อมๆ กัน ที่เรียกว่า Global Synchronization ฉะนั้นเศรษฐกิจโลก
จะดีกว่าที่คนคาดไว้ ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์จะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และ
ท�าให้การบริโภคจะดีขึ้นด้วย

ส�าหรับเศรษฐกิจของไทย เม่ือดูปัจจัยในประเทศ การบริโภค 
(Consumption) หรือตัว C ซึ่งเป็นหมวดที่ใหญ่สุดของจีดีพี ชัดเจนว่า 
ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ถวายความอาลัยโศกเศร้า
อย่างแท้จรงิ แต่อกี 1 ปีข้างหน้าคือจากน้ีไป จะเหน็การเริม่เข้าสู่เทศกาล

เฉลิมฉลอง ปีใหม่ เทศกาลต่างๆ แต่ทีส่�าคัญคือ การเฉลิมฉลองพระราช 
พธีิข้ึนครองราชย์ของรชักาลท่ี ๑๐ ซึง่จะเป็นการเฉลิมฉลองทีย่ิ่งใหญ่
ที่ไม่ได้เห็นมากว่า 70 ปีแล้ว ซึ่งบรรยากาศการเฉลิมฉลองจะช่วยให้
ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่อง 

และเมื่อตัว C เป็นเชิงบวก ก็จะส่งผลไปสู่กลุ่มอื่นๆด้วย เช่น 
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาทรงๆ ซึมๆ คือ ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้
ดีมาก แต่ปีหน้าจะดีขึน้ ขณะเดียวกันปีหน้าจะเป็นปีท่องเทีย่ว ซึง่จะเป็น
โอกาสให้รฐับาลอดัฉีดเมด็เงินเข้าฐานรากได้เพิม่ขึน้ และประเทศไทยมี 
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 35 ล้านคนในปีนี้ และปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 10% ฉะนั้นแม้ตัวเลขการท่องเที่ยวจะแค่ 10% ของจีดีพี 
แต่เป็นตัวคูณ Multiplier Effect ที่ดีมากต่อเศรษฐกิจโดยรวม จะช่วย
ให้ตัว C ดีขึ้น 

ด้านตัว I หรือ Investment ซึ่งแย่มาหลายปี แต่ปีหน้าโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC จะเป็นแม่เหล็กที่ส�าคัญที่จะ
ช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ให้เพิ่มเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง
การลงทุนในปีหน้าจะเห็นการค่อยๆ เพิ่มขึ้น ขณะที่ Foreign Direct 
Investment หรือ FDI ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน รวมไปถึง ตัว G คือ 
Government Spending ที่รัฐบาลจะยังคงอัดฉีดต่อเนื่องในหลาย ๆ 

เปิดใจ‘ปริญญ์ พานิชภักดิ์’
ตลาดหุ้นก�าไรง่ายๆ ไม่มี
อยากได้ต้องท�างานหนัก
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โครงการ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่ไปโคราช ไป
หนองคาย หรือการเชื่อม 3 สนามบินเข้าด้วยกัน อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ 
ดอนเมือง เท่ากับว่าจะมีงานที่รัฐบาลต้องประมูลเยอะมาก ดังน้ันใน
ภาพรวมของเศรษฐกิจในปีหน้า เชื่อมั่นว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ได้

“ฉะนั้นผมมองว่าอีก 1-2 ปีเศรษฐกิจจะโตต่อเนื่อง จะเซอร์ไพรส์
คนต่อเนื่อง น่าจะถือเป็นยุคทองก็ได้”

นายปริญญ์ กล่าวว่า เมื่อเศรษฐกิจในภาพรวมดี แล้วตลาดหุ้นไทย
จะเป็นอย่างไร ซึ่งได้เคยคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า ดัชนี 1,700 
จุด ได้เห็นแน่ และยังเชื่อว่าโมเมนตัมในเชิงบวกจะยังมีต่อเนื่องไปถึง
ปีหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจจะกังวลว่าขึ้นมามากแล้วจะยัง
ไปต่อได้หรือไม่ มูลค่าหุ้นตอนน้ีแพงไปหรือยัง เพราะขึ้นมาแรงมาก
ในช่วง 2 เดือน จึงอาจจะกังวล แต่ส่วนตัวมองว่ายังไม่แพง ที่ส�าคัญ
ขณะน้ีนักลงทุนต่างชาติไม่ค่อยจะมีหุ้นไทยอยู่ในมือ เน่ืองจากปีน้ีไป
ลงทุนในตลาดใหญ่ๆ หุ้นตัวใหญ่ๆ ที่ท�าก�าไรได้สูง อย่างหุ้น Tencent, 
Alibaba, Google, Facebook, Amazon รวมทั้ง JD.com ท�าให้ความ
สนใจลงทุนในตลาดเล็กๆ มีน้อย ซึ่งในปีหน้าคาดว่านักลงทุนต่างชาติ
จะเริ่มหันกลับมามองตลาดเล็กๆ มากขึ้น ฉะนั้นหุ้นปีหน้าถ้าจะขึ้นแรง
ได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะเม็ดเงินต่างชาติที่หันกลับมาตลาดหุ้นไทยนั่นเอง

“ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ที่จะได้รับอานิสงส์จาก
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น มองว่าหุ้นกลุ่มน�้ามันจะยังไปได้ดีต่อเน่ือง ขณะที ่
กลุ่มแบงก์ก็น่าจะมา จะมีการปล่อยสินเชือ่ได้มากขึน้ และจะท�าให้กลุ่ม 
อสังหาริมทรัพย์ดีขึ้นด้วย ซึ่งกลุ่มปูนซิเมนต์ กลุ่มวัสดุก่อสร้างก็น่าจะ
เห็นการก่อสร้างที่จริงจังมากขึ้น ส�าหรับหุ้นกลุ่มส่งออกในแง่ออเดอร ์
โตได้ แต่จะไม่ได้เติบโตด้วยค่าเงิน แต่ก็อาจจะมกีลุ่มทียั่งไม่ค่อยดีอย่าง
กลุ่มส่ือสาร เทเลคอม ที่จะเจอต้องไปลงทุนในไลเซนใหม่ๆ ยังต้อง 
แข่งขันประมูลกันอยู่ ก็อาจจะยังไม่ไปไหน คืออาจจะจ่ายปันผลได้ แต่
หุ้นอาจจะขึ้นไม่สวยงาม”

นายปริญญ์ กล่าวว่า ในฐานะบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการ
มองกันว่า ท�าอย่างไรให้ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นของคนวงกว้างมากขึ้น 
คือ Democratization of Stock Market ให้คนเข้าถึงตลาดทุนได ้
มากขึ้น ทั้งในแง่ของเป็นทางเลือกในการออมที่แท้จริง ในแง่ของการ
ลงทนุ และในแง่ของการให้องค์ความรู ้financial literacy ซึง่ยังจ�าเป็น
มาก เป็นส่ิงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯต้องท�างานหนักกว่าปัจจุบัน ขณะ
เดียวกันในแง่ของการพัฒนาด้าน IT โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นแล้วก้าวไปกับมัน อย่างเรื่องของ Blockchain 
เรื่องของโปรแกรมการซื้อขายที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ SETTRADE ต้อง
คิดให้ก้าวหน้าว่าจะมีโปรแกรมซื้อขายที่จะไม่ตามหลังคนอื่นอย่างไร 
โดยจะต้องลงทุนล่วงหน้า 

ขณะเดียวกันต้องเปิดกว้าง ให้บริษัทที่เป็น Life Platform ที่เป็น
สตาร์ทอัพเล็ก สามารถที่จะระดมทุนผ่านแพลทฟอร์ม Over The 
Counter : OTC ได้ง่ายข้ึน ซึง่ปีหน้าคงจะโปรโมทขึน้เรือ่ยๆ โดยตลาด 
หลักทรัพย์ฯ มีเม็ดเงิน 1,000 ล้านบาท ที่จัดสรรมาเข้า Corporate 
Venture Capital : CVC เพื่อเข้าไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที ่
เก่ียวข้องกับการเงิน ตลาดทุน เป็นอีโคซิสเต็มของตลาดทุน พวก 

ฟินเทคดีๆ หรือพวกวิสาหกิจเพื่อสังคม เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ มอง
วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ในแง่ที่ว่าจะช่วยพัฒนาหลักธรรมา 
ภิบาลของบริษัทจดทะเบียน 

ส�าหรบัเรือ่งของการดูแลคุ้มครองนักลงทนุ ซึง่มกัถูกมองว่าช้า นาย
ปรญิญ์ กล่าวว่า ตลาดหลักทรพัย์ฯไม่เคยช้า เพราะมีทมีเซอร์เวย์แรนท์  
มีคนที่มากขึ้นและมีระบบที่ทันสมัยขึ้น อย่างกรณี GL พอเกิดเรื่อง 
ไม่ก่ีวัน ก็สามารถส่งข้อมูลทัง้วอลุ่มทีผ่ดิปกติ ชือ่คนทีซ่ือ้ขายให้ ก.ล.ต. 
ได้ และทีม่องว่า ก.ล.ต.ล่าช้าเหมือนกันน้ัน แต่ก็ต้องเหน็ใจ ก.ล.ต.ด้วย
ที่ต้องช้า เพราะเวลาที่จะฟ้องร้องเอาผิดใคร ซึ่งมีทั้งอาญาและแพ่ง  
อนัจะท�าให้เขาเสียชือ่เสียงเสียเครดิต การจะด�าเนินการได้หลักฐานต้อง 
แน่นต้องชัด ท�าให้ต้องใช้เวลามากกว่าจะสรุปได้ในแต่ละกรณี ดังนั้น
การที่จะโทษว่า ก.ล.ต. ช้าอย่างเดียวจึงคิดว่าไม่แฟร์ 

“และที่ได้มีโอกาสท�างานร่วมกันยังเห็นว่า ก.ล.ต. ชุดปัจจุบันในยุค
ที่คุณรพี สุจริต เป็นเลขาธิการ ท�างานได้ดีขึ้นจริงๆ ที่สามารถเอาผิด
ผู้บริหารระดับสูงหลายๆ คนที่มีชื่อในสังคมได้ หรืออย่าง GL ที่จบลง
ได้ในเวลาที่ต้องถือว่ารวดเร็วมากเมื่อเทียบกับในอดีต ฉะน้ันในเชิง
ตรวจสอบในเชงิบทลงโทษต้องถือว่าทัง้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ฯ
พยายามท�าเต็มที่เสมอในทุกกรณี”

นายปริญญ์ มองว่า แต่สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ นักลงทุนเอง ที่ต้องติด
อาวุธความรู ้ต้องเรยีนรูเ้อง อย่ามาโทษว่าตลาดฯ ก.ล.ต.ไม่ท�าอะไร นัก
ลงทุนควรจะมีความรู้ว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรก่อนที่จะลงทุน หุ้นตัว
ไหนไม่ควรแตะไม่ควรลงทุน อย่างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็มีการ 
ให้ความรูกั้บสมาชกิ ฉะน้ันนักลงทนุก็ต้องหาความรูด้้วย แต่ถ้านักลงทนุ
คนใดทียั่งจะเลือกลงทนุกับหุน้ทีม่คีวามเส่ียง ก็ต้องถือว่าเป็นนักลงทนุ
ประเภทที่ยอมรับความเสี่ยงสูงมากๆ ได้ ฉะนั้นถ้ากล้าเอาเงินที่หามา
ได้ด้วยความล�าบาก เอาเงินเก็บของครอบครัวกล้ามาเสี่ยงกับหุ้นร้อน
เพือ่หวังก�าไรสูงๆ แล้วพอมีอะไรเกิดขึน้จะมาบอกไม่รู ้ใสซือ่ มนัก็ไม่ใช่ 
ถึงได้บอกว่านักลงทนุเองต้องมีภูมคุ้ิมกันตัวเองก่อน เหมอืนทีพ่่อหลวง
รัชกาลที่ ๙ ท่านทรงสอนว่า จะท�าอะไรต้องรู้ให้จริง และอย่าท�าอะไรที่
เกินตัว เกินความรู้ความสามารถ

“คือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเล่นหุ้นปั่น แค่ค�าว่าเล่นน่ีก็ผิดแล้ว 
เพราะถ้าคุณเลือกเป็นการลงทุนระยะยาว คุณก็จะไม่ติดหุ้นพวกน้ี
หรอก คุณจะมาต�าหนิตลาดฯ ต�าหนิ ก.ล.ต. ก็ผิดแล้ว คุณควรจะต้อง
ต�าหนิตัวคุณเองก่อน ว่าท�าตัวเองให้มาติดหุน้พวกน้ีต้ังแต่ต้นได้อย่างไร 
ดังน้ันนักลงทนุควรมีความรูค้วามเข้าใจเป็นภูมคุ้ิมกันว่าอย่านะ อย่ายุ่ง
กับหุ้นร้อนเหล่านั้น”

ดงันัน้ ถงึได้บอกว่าตลาดจะต้องท�าเรื่ององค์ความรู้ เรื่อง financial 
literacy เป็นอันดับแรกเลย ซึ่งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับตลาดทุนต้อง 
ช่วยกัน ตลาดฯ ก.ล.ต.ก็ต้องท�า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ต้องท�า 
รวมทั้งสื่อก็ต้องช่วยกันให้ความรู้กับนักลงทุนด้วยเช่นกัน แต่ที่ส�าคัญ
คือนักลงทุนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง 

“ผมชอบค�าที่ว่าสังคมดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกันสร้าง ใน
ท�านองเดียวกันก็อยากจะเตือนว่า ตลาดหุน้ก�าไรง่ายๆ ไม่ม ีถ้าอยากได้ 
ต้องท�างานหนักก่อนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง” 
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‘ท่องเที่ยว-ส่งออก’ เอื้อเศรษฐกิจปีหน้า
หนุนดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ�านวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2560 ว่า ปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรบัตัวดีขึน้
ตามการส่งออกและท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบ
กับผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เริม่คลายกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมอืง 
ท�าให้เริม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ แต่เป็นการจับจ่ายอย่างระมัดระวัง

ส่วนภาพรวมการจับจ่ายช่วงปลายปี ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ 
มองว่ายากที่จะประเมินว่านโยบายช้อปช่วยชาติจะมีเงินเข้าระบบ 20,000 ล้านบาท ตามที่รัฐบาลคาด
หวังได้จริงหรือไม่ เพราะรัฐเลือกท�าช่วงเดือนพฤศจิกายน ท�าให้ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งจากครั้งก่อน
มาตรการช้อปช่วยชาติจะมีเงินหมุนเวียนเข้าระบบประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยส่วนตัวมองว่าการ
กระตุ้นการจับจ่ายช่วงเดือนพฤศจิกายนจะช่วยเรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภคให้เร็วขึ้นจากปกติช่วงเดือน
ธันวาคมที่เป็นช่วงของการจับจ่ายเดิมอยู่แล้ว เม่ือก�าหนดมาตรการเร็วขึ้นก็จะท�าให้เกิดเม็ดเงินใหม ่
เข้ามาในระบบ ทั้งจากแรงจูงใจด้านการลดภาษีและการที่ผู้ผลิตต้องสตอควัตถุดิบเร็วขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ความคึกคักในการจับจ่ายน่าจะเริ่มดีขึ้น แม้ประชาชนจะยังมีความระมัดระวัง เบื้อง
ต้นคาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ 15,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง 
รฐัอกีประมาณ 5,000 ล้านบาท ท�าให้มเีมด็เงินหมนุเวียนปลายปีประมาณ 20,000 ล้านบาท ช่วยกระตุ้น
จีดีพี เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1 

“เศรษฐกิจปีนี้ที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้แน่ร้อยละ 3.9 ขณะที่จีดีพีปี 2561 จะเติบโตไม่ต�่ากว่าร้อย
ละ 4.2 มาจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและจะมีการลงทุน
จากภาครัฐและเอกชนอีกด้วย แต่สิ่งที่ต้องติดตามปัจจัยลบปีหน้าจะอยู่ที่ว่าจะเกิดสงครามโลกหรือไม่”

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้าโดยภาพรวมจะยังคงขยายตัวได้ จากการส่งออกที่จะขยายตัว  
ร้อยละ 4.3 ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ภาครฐัยังเดินหน้าโครงการลงทนุต่อเน่ือง การท่องเทีย่วยังมี
แนวโน้มขยายตัว ตลอดจนราคาสินค้าเกษตรทีมี่แนวโน้มสูงขึน้ ส่งผลดีต่อก�าลังซือ้ในภูมิภาค ส่วนปัจจัย
ลบ เช่น นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และความผันผวน 
ของค่าเงิน รวมถึงหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ท�าให้ผู้คนยังระมัดระวังการใช้จ่าย

“ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ปีนี้
จะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 3.9 และปี 2561 คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2”

โดยเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออก มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดที่โดดเด่น เนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ขณะ
เดียวกันภาคตะวันออกได้รบัประโยชน์ และปัจจัยบวกจากโครงการเขตระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวัน
ออก หรือ อีอีซี ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความคึกคักขึ้น โดยจีดีพี ภาคตะวันออกปีน้ีจะขยายตัว 
ร้อยละ 5 และขยายตัวได้ ร้อยละ 5.6 ในปีหน้า 

ขณะที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลงจากที่คาดการณ์
เดิม ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจยังไม่เห็นว่าก�าลังซื้อประชาชนฟื้นตัว เพราะยังขาดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หรอืโครงการทีก่ระตุ้นเศรษฐกิจทีโ่ดดเด่น และราคาสินค้าเกษตรทีส่�าคัญยังไม่เพิม่สูงขึน้ ท�าให้
ภาพรวม และความรูสึ้กเก่ียวกับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของภาคยังคงเดิม ไม่เปล่ียนแปลง เช่นเดียวกับ
ภาคกลาง และภาคใต้ ที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจยังไม่โดดเด่น เพราะยังไม่มีโครงการลงทุน อีกทั้ง
ได้รบัผลกระทบจากปัญหาน�า้ท่วมส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรทีส่�าคัญ แต่เศรษฐกิจในภาคยังขยายตัวได้ 
เพราะการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนที่ยังเติบโต 
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นายปรเมธี วิมลศิริ 
เลขาธิการส� า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย 
ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ใ นป ร ะ เ ทศ  ( จี ดี พี ) 
ไตรมาส 3 ขยายตัวร้อย
ละ 4.3 รวม 9 เดือน
แรกเศรษฐกิจไทยขยาย
ตัวร้อยละ 3.8 เมื่อปัจจัยบวกดีขึ้นต่อเนื่องหลายด้าน 
สศช.จึงขยับเพิม่เป้าหมายจีดีพทีัง้ปี จากเดิมคาดการณ์
เป็นช่วงร้อยละ 3.5-4 หรือค่ากลางร้อยละ 3.7 เพิ่ม
เป็นร้อยละ 3.9 ถือว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจดีขึ้นเทียบ
กบัหลายไตรมาสที่ผ่านมา โดยจากไตรมาส 1 ป ี2556  
นับว่าฟื้นตัวครอบคลุมทุกด้าน ส�าหรับปัจจัยบวกมา
จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตามเกณฑ์ร้อยละ 
3.1 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เพราะ
ยอดจ�าหน่าย รถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 10.9 

ด้านการลงทนุ เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน 
โดยภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.9 จากผลการลงทุน
ในกลุ่มเครือ่งมือเครือ่งจักร ส่วนภาคก่อสร้างขยายตัว
ร้อยละ 1.1 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
2.6 และอาจเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 

ด้านการส่งออกสูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส มูลค่า 
61,633 ล้านดอลลาร์สหรฐั นับว่ากระจายตัวทัง้จ�านวน
สินค้าและตลาดส่งออกเติบโตตามเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้า โดยสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้าว ยางพารา 
ผลิตภัณฑ์ยาง น�้าตาล ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งปีคาดว่า 
การส่งออกขยายตัวร้อยละ 8.6

ส่วนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในรอบ 18 ไตรมาส 
หรือในรอบ 4 ปีครึ่ง ขยายตัวร้อยละ 4.3 นับเป็นการ
ขยายตัวชัดเจน โดยที่ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 9.9 
ลดลงจากไตรมาสก่อนขยายตัวร้อยละ 16.1 เพราะ
ปัญหาราคาข้าวเปลือก ปาล์มน�า้มนั ข้าวโพดปรบัลดลง 
แต่ภาคการท่องเทีย่วสาขาโรงแรมและภัตราคารขยาย
ตัวร้อยละ 6.7 รายรับรวม 6.93 แสนล้านบาท ผลจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มียอดการใช้จ่าย 4.53 แสน
ล้านบาท จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ อินเดีย 

และสหรัฐฯ 
ส�าหรับแนวโน้มจีดีพี

ในปี 61 ขยายตัวร้อยละ 
3.6-4.6 ค่ากลางร้อยละ 
4.1 ได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว 
การลงทนุโดยรวมคาดว่า
ขยายตัวร้อยละ 5.5 จาก 
การเร่งรัดการลงทุนภาค
รัฐขยายตัวร้อยละ 11.8 

ทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง การเริ่มก่อสร้าง
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 5 เพราะในปี 60 ฐานตัวเลขเริม่สูงขึน้ 

อีกทั้งความเชื่อม่ันของนักลงทุนจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองและการเตรยีมตัวไปสู่การเลือกต้ัง ท�าให้ 
มุมมองจากองค์กรระหว่างประเทศเริ่มดีขึ้น โดย 
คาดการณ์ว่า จีดีพีของไทยในช่วง 5 ปี ข้างหน้า GDP 
จากร้อยละ 2 เพิ่มเป็นร้อยละ 3 

“รัฐบาลยังต้องดูแลรายย่อยให้มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น 
ต้องดูแลความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาท 
แขง็ค่า อตัราดอกเบีย้มแีนวโน้มขยับเพิม่ขึน้อย่างช้าๆ 
และการพัฒนากลุ่มเอสเอ็มอีให้เข้มแข็ง”

นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิด
เผยว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขยาย
ตัวร้อยละ 4.3 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน หรือ 
ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน ใกล้เคียงกับทีน่�าเสนอใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายการเงินรอบล่าสุด แต่
สูงกว่าเม่ือเทียบกับประมาณการรอบเดือนกันยายนที่
ให้ทั้งปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากแรงขับเคลื่อน
ของด้านอุปสงค์ต่างประเทศเป็นส�าคัญ 

ในระยะต่อไป คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ช้าๆ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ต้องติดตาม
พัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด อาทิ ความไม่แน่นอน
ของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ ความ
เส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการกระจายตัวของก�าลัง
ซื้อในประเทศ 

จีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัว 4.3%
สศช. ขยับเป้าหลังส่งออกพุ่งสูง
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4 แนวทางส่งเสริมการออมทั้งระบบ
มุ่งลดปัญหาหนี้สิน มีเงินหลังเกษียณ

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เม่ือวันที ่14 พฤศจิกายน 2560 
คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางส่งเสริมการออมทั้งระบบตาม
ที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณา
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ส�าหรบัแนวทางการส่งเสรมิการออมทัง้ระบบ แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน ประกอบด้วย

1. การจัดท�าแผนส่งเสริมความรู้ทางการเงินแห่งชาติ (วาระแห่งชาติ) โดยเสนอร่างแผนการให้
ความรู้พื้นฐานทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 เพื่อก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานการให ้
ความรู้พื้นฐานทางการเงินระดับประเทศอย่างบูรณาการ และท�าให้การขับเคล่ือนการด�าเนินงาน
เรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่างแผนการให้ความรู้ทางการเงินฯ มีเป้าหมาย 2 ด้าน  
ได้แก่ เพื่อให้คนไทยตระหนักรู้และเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล และเพื่อให ้
คนไทยมีความรูค้วามสามารถและมีวินัยทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ต้องรอความชดัเจนว่าจะต้องเสนอ
แผนเข้าส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอ ครม.
พิจารณาหรือไม่ ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ 

2. การสร้างความแข็งแกร่งให้สถาบันหรือองค์กรการออมที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในระบบ เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบสหกรณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกของสหกรณ์ 

3. การเพิ่มผลิตภัณฑ์การออมและมาตรการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย 
และ 4. การเติมเต็มระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ กระทรวงการคลังเห็นควรปรับปรุงระบบ

การออมเพื่อการเกษียณอายุ เช่น การเร่งรัดการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... การปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 

ทั้งน้ี แนวทางการส่งเสริมการออมจะช่วยให้ประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารการเงิน 
เพื่อให้รู้จักอดออมและใช้จ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหน้ีสินและมีเงินออม 
เพื่อใช้หลังเกษียณอายุอย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี เป็นการสร้างความแขง็แกร่งให้กับสถาบนัการออมระดับชมุชนเพือ่เป็นเสาหลักทางการ
เงินให้กับประชาชนในระดับฐานราก รวมทัง้ท�าให้ระบบการออมเพือ่การชราภาพของประเทศไทยมีความ
ครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างแท้จริง และท�าให้คนไทยทุกคนสามารถก้าวสู่วัย
เกษียณอายุ โดยมีหลักประกันความมั่นคงที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นายสมชยั สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดต้ังกองทนุการออมแห่งชาติ หรอื กอช.
ว่าขณะนี้มีผู้สมัครน้อยมากเพียง 500,000 คน จากเป้าหมาย 18 ล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลว 
ดังนั้นต้องปรับแผนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ต้องเข้มข้นมากกว่านี้ และให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งคลังจังหวัดลงพื้นที่ และให้บริการรับฝากเงินเข้ากองทุน อ�านวยความ
สะดวกให้สมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางมาฝากเงินที่ธนาคารทั้ง 4 แห่ง 

นอกจากน้ีจะเร่งดึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของการออมให้เข้ามาเป็นสมาชิก 
เพราะปัจจุบันมีสัดส่วนต�่ากว่าร้อยละ 5 จากเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม 
แต่เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา ไม่มีรายได้ จึงจะเสนอโครงการแปลงขยะให้เป็นเงิน โครงการส่งเสริม 
การปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ท�างาน และ มีรายได้ น�าเงินเข้าสู่การออม 
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ปิด TIIP รุ่นที่ 16 : นางวชิรา ณ ระนอง, นางสาวสิริพร สงบ
ธรรม, นายบรรจง จิตแจ้ง, นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์, นาง
พรรณี วรวุฒิจงสถิต ร่วมพิธีปิดการเรียนหลักสูตรนักลงทุนผู้ 
ทรงคุณวุฒิ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ บางกอกคลับ 
ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้

สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย : หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ-TIIP

TIIP Club 
TIIP Club ครัง้ที ่17/2560 – @LH Bank 

สมาชิก TIIP Club เข้ารับฟังวิสัยทัศน์ของ 
ผูบ้รหิารระดับสูง – คุณศศธิร พงศธร (ฉตัร
ศริวิิชยักุล) กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้รบัฟัง 
บรรยายสรุป ภาพรวมเศรษฐกิจไทย วันศุกร ์
ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 
Auditorium ชั้น M อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Visit ครั้งที่ 11/2560–MGT 

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม 
ขบวนการผลิต และรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้
บริหาร เรื่องผลิตภัณฑ์เคมีที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เช่น เครื่องส�าอาง, 
ยา, แก๊ส, น�้ามัน และอื่นๆ โดย ดร.วิทยา 
อินาลา CEO ณ ห้องประชุม 2/1-2/2 
ชั้น 2 บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย) นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง กทม. เมื่อวันศุกร์
ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- อาสาฯ Visit ครั้งที่ 12+13/2560–TPBI+PJW 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ในภาค
เช้า และภาคบ่าย (ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี) ภาค
เช้า : TPBI - บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) โดยมี คุณ
สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ทมีผูบ้รหิาร ให้การต้อนรบั (ณ โรงงานผลิต จังหวัดระยอง)

ภาคบ่าย : PJW-บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน) โดยมี คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ–ประธาน
กรรมการบรหิาร และทมีผูบ้รหิาร ให้การต้อนรบั (ณ โรงงาน 
ผลิต จังหวัดชลบุรี) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 
2560 ที่ผ่านมา อันเป็นกิจกรรม อาสาฯ Visit ครั้งสุดท้าย
ของปี 2560 ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิต จากทั้ง 2 
โรงงาน อย่างเต็มที่ และสนุกสนาน
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- ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งท่ี 13/2560 - 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทาง
ปัญญา ครั้งที่ 13/2560 บรรยายพิเศษ ของข้อ
กฎหมายที่น่ารู้ ของความรับผิดชอบ บนเส้นขนาน
ค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
มหาชน โดย ผศ.ดร.วรยิา ล้ําเลิศ – รองคณบดี ฝ่าย 
วิชาการ คณะนิติศาสตร์ สถาบนัพฒันบณัฑติบรหิาร 

ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งท่ี 11/2560 - 
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธ
ทางปัญญา ครั้งที่ 11/2560 บรรยายพิเศษ 
โดย คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ – ที่ปรึกษา
สมาคมฯ หัวข้อ : “ข้อห้ามและข้อไม่ห้าม  
ตามกฎหมาย บนหลักการธรรมาภิบาล” และ
มีการยกประเด็นจากประสบการณ์จริง - 
เหตุการณ์ล่าสุดมาประกอบค�าบรรยาย ใน
บรรยากาศสนุก เข้าใจภาษากฎหมายได้แบบ
ง่ายๆ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถาน
ทูตจีน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 ที่ผ่านมา

- ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งท่ี 12/2560 - 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทาง
ปัญญา ครั้งที่ 12/2560 บรรยายพิเศษ โดย คุณ
ธวัชชัย เกียรติกวานกุล – ผู้อ�านวยการ ฝ่ายจด
ทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้าง 
พื้นฐาน และ คุณทรงยศ บรรจงมณ ี- ผู้ช่วยผู้
อ�านวยการ ฝ่ายจดทะเบยีนหลักทรพัย์ ตราสารทนุ 
และโครงสร้างพื้นฐาน จากส�านักงาน ก.ล.ต. 
หัวข้อ : “เมื่อสินทรัพย์ถูกแปรรูปเป็นกองทุน” 
ด้วยหลักการแนวปฏิบติัในมุมการก�ากับดูแล สนุก 
และได้รับความรู้ในมุมใหม่ๆ ในคราวเดียวกัน ณ 
ห้องประชมุ 704 ชัน้ 7 อาคา ร B ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) เมื่อวันพุธที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ศาสตร์ หัวข้อ : “ค่าตอบแทนกรรมการ = ความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น” ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7  
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้าง
สถานทูตจีน) เม่ือวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 
2560 ที่ผ่านมา
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My Company ครั้งที่3/2560 : TTTM 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม My 
Company พาผูถื้อหุน้ และนักลงทนุ เข้าเย่ียมชม 
กระบวนการผลิต ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า และ
ย้อมผ้า รวมทัง้รบัฟังบรรยายสรปุ โดยผูบ้รหิาร 

ระดับสูง คุณโนรคิะซึ มะซึอิ–ประธานกรรมการ 
และ คุณพิชัย อัมระนันท์–กรรมการ บริษัท 
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หลังจากนั้น มีการร่วมท�ากิจกรรม CSR มอบ
อปุกรณ์-เครือ่งใช้ให้กับนักเรยีนทีบ่กพร่องทาง 

การได้ยิน โดยมี อาจารย์สมนึก เหลืองอ่อน ผู้
อ�านวยการ โรงเรยีนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560

กิจกรรมสมาคมฯ
- สัมมนา สมาคมฯ ประจําปี 2560 - 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัด
งานสัมมนาประจ�าปี 2560 หวัข้อ “กรรมการ
อิสระ : บทบาท หน้าที่ และความหวัง ของ
ผู้ถือหุ้นรายบุคคล ??” โดยวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ อาทิ คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต, 

คุณสุวภา เจริญยิ่ง และ 
คุณวารณุ ีปรดีานนท์ โดย
มีการแลกเปล่ียนกันใน
หลายประเด็นกับสมาชกิที่ 
น่าสนใจย่ิง งานที่จัดขึ้นที่  
ห้องประชุม 6A-6B ชั้น 6  
อาคารสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 
เมือ่วันพธุที ่1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560
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- Outing กรรมการสมาคมฯ - สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย บรูณาการกิจกรรม 2 ครัง้เข้าด้วยกัน  
คือ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สัญจร ปี 2560 น�าโดย คุณวชิรา ณ ระนอง - นายก
สมาคมฯ และห้องเรียนหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 16 (TIIP 16) โดยมีกิจกรรมร่วมกัน 
ได้แก่ การศึกษาดูงานในพื้นที่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก - Eastern Economic 
Corridor (EEC), เยี่ยมชมท่าอากาศยาน อู่ตะเภา ระยอง - พัทยา, เยี่ยมชม บริษัท เอชอาร์ไอ 
เอนเทค จ�ากัด และห้องเรียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคคัล โดย คุณธํารงชัย เอกอมรวงศ์ (หยง
เกิดมาเทรด) ได้ความรู้ มีมิตรภาพ และสนุกในคราวเดียวกัน
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ในงานมหกรรมการลงทนุครบวงจร (SET in the City 2017) 
ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน ที ่
ผ่านมา ทางสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย ก็ได้ร่วมกิจกรรม  
ด้วยการออกบูธแนะน�าสมาคมฯ พร้อมกับเชิญชวนนัก
ลงทนุทีม่จิีตอาสาและสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาพทัิกษ์สิทธิผู้
ถือหุน้ ซึง่ถือเป็นโครงการหลักทีส่�าคัญด้านหน่ึงของสมาคม น่ันคือ ด้านการพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้

โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ให้สมาคมฯ ด�าเนินการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2549 แล้ว เนื่องจาก
เห็นตรงกับสมาคมว่า การเข้าไปประเมินบรรดาบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้
ถือหุ้นนั้น เป็นการช่วยสร้างเสริมด้านธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทยโดยตรง

ในการจัดกิจกรรม SET in the City ครั้งนี้ ก็มีนักลงทุนให้ความสนใจสอบถามกับทางสมา
คมฯพอสมควร ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่นักลงทุนรุ่นใหม่ๆ มีความสนใจในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ
กันมากขึ้น

SET in the City ครั้งนี้ ตามข้อมูลระบุว่า มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 120,000 คน ซึ่งมากกว่า
ปีก่อนกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าชมงาน ที่สําคัญ เห็นว่าจํานวนไม่น้อยเลยเป็นนักลงทุน 
หน้าใหม่ ที่ยังไม่เคยมางาน SET in the City มาก่อน และเป็นนักลงทุนที่อายุตํ่ากว่า 
35 ปี ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่มีนักลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบตลาดทุนของไทยมากขึ้น

เพราะนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ อยู่ในช่วงวัยของการท�างาน ก�าลังสร้างอนาคต สร้างหลักประกัน
ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้งมีความรู้มีแนวคิดในการที่จะออมเงินในลักษณะประจ�า 
ต่อเน่ืองทกุเดือน ซึง่เหมาะกับผูท้ีท่�างานกินเงินเดือน ซึง่นอกจากในเรือ่งของการออมเงินแล้ว  
ยังสนใจในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายด้วย กลุ่มน้ีจึงมีความสนใจการลงทุนกองทุนรวมหุ้น 
ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการลด
หย่อนภาษีได้ด้วย

ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นรูปแบบนักลงทุนที่ใช้ความรู้ในการลงทุน ในการตัดสินใจ
ลงทุนในด้านต่างๆ ไม่ได้เป็นการมุ่งเก็งกําไรแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งทางสมาคมฯ เองก็ให้
ความส�าคัญกับเรื่องของการใช้ความรู้ในการลงทุนมาโดยตลอดด้วยเช่นกัน ย่ิงในช่วงที่อัตรา
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับที่ต�่า ท�าให้ผู้มีเงินออมต้องการผลตอบแทนที่สูง 
จึงต้องเลือกลงทุนด้านต่างๆ ซึ่งหลายกรณีแม้มีผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงช่นกัน 
จึงยิ่งจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอก่อนตัดสินใจลงทุน

เน่ืองจากการลงทนุทีไ่ม่เข้าใจเพยีงพอ มองแต่ตัวเลขอตัราผลตอบแทน แล้วไม่มกีารกระจาย 
ความเสี่ยง น�าเงินออมที่มีทั้งหมดไปลงทุนด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เวลาที่เกิดอะไรขึ้น
จะกลายเป็นความเสียหายที่หนักหนาสาหัสได้เลย

ดังนั้น ความรู้ในการลงทุนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆ  

นักลงทุนกับความรู้
โดย : วชิรา ณ ระนอง
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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