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**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 เดือนธันวาคม 2560

ความเชื่อมั่นทิศทางปี

หนุนเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นไทย
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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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ณ วันที ่28 ธันวาคม 2560 ดัชนีตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เคล่ือนไหว 
อยู่ทีร่ะดับประมาณ 1,750 จดุ ถือเป็นโค้งสุดท้ายปลายปี 2560 ทีส่ร้างความสดใส
สดชื่นให้กับบรรดาผู้ลงทุนไทยเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากว่าตลอดมาระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯที่ 1,700 จุด ถือเป็นแรงต้าน
ทางจิตวิทยาที่ส�าคัญมากตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา

สาเหตุของปัจจัยทางจิตวิทยาน้ี ก็เน่ืองมาจากว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 
2537 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯได้สร้างจุดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยขึ้นไปอยู่ทีร่ะดับ 1,753.73 จุด ซึ่งในขณะนั้นได้สร้างความ
เชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าตลาดหุ้นไทยจะไปต่อได้อีกไกล

แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน เพราะว่าได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึน และบานปลายเป็นวิกฤต
ต้มย�ากุ้งที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย จนท�าให้
ประเทศไทยต้องเข้าระบบฟื้นฟูของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF 

วิกฤตการณ์ดังกล่าวท�าให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยลดต�่าลงอย่างมาก 
กระทัง่เมือ่วันที ่4 กันยายน พ.ศ. 2541 ปรากฏว่า ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯได้ลงไปอยู่ที่ 
ระดับ 207.31 จุด ซึ่งถือว่าเป็นจุดต�่าที่สุดในรอบ 11 ปีของขณะนั้นเลยทีเดียว

จากปี 2541 เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2559 แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่ง
ประเทศไทย จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นระยะๆ แต่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ไม่
สามารถที่จะผ่านจุดทดสอบที่ 1,700 จุดไปได้เลย

เพราะจากความไม่เชื่อมั่นท�าให้เมื่อใดก็ตาม ที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นไปถึง
ระดับ 1,700 จุด จุดทดสอบน้ีจะกลายเป็นจุดที่ส�าคัญของสัญญาณขายออกมา 
เสมอๆ จนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถที่จะไปต่อได้อีก

แม้ในปี 2560 นี้เองก็เช่นกันมีการทดสอบที่ระดับดัชนี 1,700 จุดอยู่หลายครั้ง 
แต่ก็ไม่สามารถก้าวพ้นผ่านได้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งมาในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของ 
ปีน้ีเองทีค่วามเชือ่ม่ันได้คืนกลับมา จนท�าให้ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ฯ ของไทย สามารถ
ที่จะผ่านจุดทดสอบที่ระดับ 1,700 จุดไปได้ส�าเร็จเสียที

และท�าให้เริ่มมีการมองเป้าหมายถัดไปในอนาคตแล้วว่า ในปี 2561 บรรดาผู้
ลงทุนไทยทั้งหลายน่าจะได้มีโอกาสเห็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ขึ้นไปถึงระดับ 
1,800 จุดได้ รวมทั้งยังมีการมองในแง่บวกมากๆ เหมือนกันที่ไม่ได้มองแค่ระดับ 
1,800 จุดแล้ว แต่มองไกลไปถึงระดับ 1,900 จุดเลยก็เริ่มมีให้เห็นแล้วเช่นกัน ซึ่ง
ก็เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนทั้งหลายควรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร พร้อมกับวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจให้ดี

ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก็ขออํานวยพรให้กับทุกๆ ท่านประสบ
แต่ความสุข ความสําเร็จในการลงทุนกันโดยถ้วนหน้าครับ 

สีสันปีใหม่ ตลาดหุ้นสดใส
โดย ภูวนารถ ณ สงขลา
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เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ประเทศสิงคโปร์ IR Magazine ได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มี
ความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเป็นผลประเมินจากการส�ารวจความเห็นนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคอาเซียนที่
ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งรางวัลนี้ได้มีการจัดในภูมิภาคต่างๆ ด้วย เช่น ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นางเกศรา มัญชุศร ีกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี ้บจ. ไทยได้รับรางวลั
ถึง 8 บรษัิท จากทัง้หมด 30 รางวัล โดยเป็นจ�านวนสูงทีสุ่ดในภูมิภาคอาเซยีน สะท้อนให้เหน็ว่า บจ. ไทยมศัีกยภาพในงาน
ด้านนักลงทนุสัมพนัธ์ทีโ่ด่นเด่น ตลอดจนสามารถส่ือสารกับนักลงทนุได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานทีดี่ในระดับสากล 
โดย 3 บจ. ที่ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล ได้แก่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ไทยออยล์ 

และที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ ในกลุ่มประเภทของรางวัลตามรายหมวดธุรกิจ (best in sector) บจ. ไทยสามารถคว้า
รางวัลถึง 7 รางวัล จากจ�านวนทั้งสิ้น 11 รางวัล

“งานนักลงทนุสัมพนัธ์มีส่วนส�าคัญทีจ่ะช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชือ่ถือให้แก่องค์กร ทัง้ในเรือ่งของการส่ือสาร
ข้อมลูทีถู่กต้องและโปร่งใส อกีทัง้การรบัฟังความคิดเหน็จากผูท้ีเ่ก่ียวข้องและนักลงทนุ ซึง่เป็นการช่วยสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์กรและนักลงทุน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุน บจ. ส�าหรับงานด้าน IR มาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปีน้ีได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มของงาน IR ในอนาคต และจัดท�า IR Benchmarking  
ให้แก่ บจ. ไทยเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพัฒนา ซึ่งเพิ่มเติมจากงานประจ�าอีก 3 ด้าน คือ 1) การสร้างนักลงทุน
สัมพนัธ์ทีมี่คุณภาพผ่านการจัดอบรมให้ความรูอ้ย่างต่อเน่ือง โดยตลอด 5 ปีทีผ่่านมา มผีูเ้ข้าอบรมกว่า 1,400 คน 2) การ 
พัฒนาคุณภาพงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยการให้ค�าปรึกษาเป็นรายบริษัท ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มี บจ. เข้าร่วม 88 
บริษัท และ 3) การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่จะช่วยให้ บจ. ได้พบปะ
กับนักลงทุนเป็นประจ�าทุกไตรมาส” นางเกศรากล่าว

ซึ่งปี 2560 มี บจ. ไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งสิ้น 8 บริษัท คว้ารางวัล 11 รางวัล จากทั้งหมด 
30 รางวัล ได้แก่

· ADVANC: บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Telecommunication Services
· BDMS: บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Healthcare
· BJC: บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best in Country: Thailand และ Best in Sector: Industrials
· MINT: บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in sector: Consumer Discretionary
· PTTEP: บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best Use of Multimedia for IR
· PTTGC: บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมิคอล ได้รบั 2 รางวัล ได้แก่ Most Progress in IR และ Best in sector: Materials
· TOP: บมจ. ไทยออยล์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ Best Corporate Governance และ Best in sector: Energy
· TU: บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ Best in Sector: Consumer Staples  

8 บจ. ไทยคว้ารางวัลยอดเยี่ยม
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
สูงสุดในระดับภูมิภาคอาเซียน



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5e-magazine วารสาร TIA เดือนธันวาคม 2560

ก.ล.ต. หนุนคนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี
ต้องเริ่มท�าทันที และมีวินัยอย่างจริงจัง
นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้ช่วยเลขาธิการ ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มลงทุน
และออมเงินมากขึ้น โดยพยายามแสวงหาการลงทุนที่
ได้ผลตอบแทนสูงข้ึน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเป็น
ทางเลือกหน่ึงทีนิ่ยม จึงเหน็การเติบโตของกองทนุรวม
เพิ่มขึ้นทุกปี ย้อนไปเมื่อปี 2555 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (NAV) อยู่ที่ 2.28 ล้านล้านบาท และ
ในปี 2560 มูลค่า NAV ของกองทุนรวม ณ สิ้นเดือน 
มิถุนายน อยู่ที่ 4.45 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.95 เท่า 
ส�าหรับจ�านวนผู้ถอืหน่วยลงทุน ปี 2555 มีจ�านวน 3.55 
ล้านบัญชี 

โดยในปัจจุบันมีจ�านวนถึง 5.39 ล้านบัญชี หรือเพิ่ม
ขึ้น 1.51 เท่า 

ในขณะเดียวกัน สังคมไทยก�าลังจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายใน 4 ปี โดย
ในปี 2564 จะมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็น 
20% ของประชากรทั้งหมด ความช่วย
เหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ จึงเป็นความท้าทายของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทุกคนที่
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีเงินใช้พอ
ในระยะยาว 

“ซึง่เม่ือเปรยีบเทยีบผูท้ีอ่ยากมีสุขภาพ
ที่ ดี  ก็ต ้องออกก� า ลังกายอย ่ าง
สม�า่เสมอ หากอยากมสุีขภาพทาง 
การเงินที่ดี ก็ต้องมีวินัยในการ
ลงทุนและการออมเช่นกัน” 

ด้วยเหตุน้ี ก.ล.ต. จึงมี
เป้าหมายที่อยากให้คนไทย

มีสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อรองรับความต้องการ 
ใช้เงินในระยะยาว ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ 
ต้องมีการวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การจัดสรรการ
ลงทนุให้เป็น และสร้างวินัยในการลงทนุอย่างจรงิจัง ซึง่
โจทย์หน่ึงทีส่�าคัญคือ จะท�าอย่างไรให้ทกุคนตระหนักถึง
ความส�าคัญของเรือ่งน้ีและเริม่ปฏิบติัทนัท ีรวมทัง้การมี
บรกิารด้านการวางแผนการเงิน มีสินค้าและบรกิารด้าน
ตลาดทุน ที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจที่จะให้บริการด้าน
น้ีทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการน�า 
ฟินเทคมาให้บรกิารแก่ประชาชนด้วย นอกจากน้ี ก.ล.ต. 
ยังได้ออกแบบตัวช่วยแนะแนวการลงทุนที่ผู ้ลงทุน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิ โปรแกรม Retire-
ment-Checkup ส�าหรับประเมินจ�านวนเงินที่จ�าเป็น

ต้องใช้หลังเกษียณ และ mobile application 
“Start to Invest” เครื่องมือที่ให้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจลงทนุ โดยพยายาม
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ลงทุน 
ให้มีทางเลือกหลากหลาย และเข้าใจ
ความเส่ียงในการลงทนุประเภทต่าง ๆ  

“ วัน น้ีอยากให ้คนไทยทุกคน
ตระหนักว่าการวางแผนทางการเงิน
เป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญมาก การมี

สุขภาพทางการเงินที่ดี เป็น
เรื่องที่ต้องเริ่มท�าทันที และ
ต้องมีวินัยอย่างจรงิจังด้วย
การออมมาก ออมนาน 
และออมเป็น” นางณฐัญา
กล่าว 
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นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า นโยบายการเงินปี 2561 
ยังใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเน่ือง แม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัว แต่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเข้ม
แข็งมากกว่า ประกอบไม่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อมากนัก เพราะคาดว่าเงินเฟ้อจะค่อย ๆ ปรับขึ้น

“และแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด จะปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ดอกเบี้ยนโยบายไทยก็ไม่จ�าเป็นต้องปรับ
ขึ้นตามประเทศเศรษฐกิจหลัก เพราะนโยบายการเงินของแต่ละประเทศต้องตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศ
นั้น ๆ เป็นหลัก”

ส่วนความกังวลหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะมีเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยนั้น นายวิรไท กล่าวว่า ไม่ได้กังวล
อาจจะมเีงินไหลออกบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส�าคัญ เน่ืองจาก
ประเทศไทยพึ่งพาเงินทุนต่างชาติน้อยกว่าประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ  แต่ ธปท.ไม่ประมาท โดยยังต้องติดตามปัจจัย
เสี่ยงที่อาจจะท�าให้เงินเฟ้อโลกปรับขึ้นเร็วกว่าที่คาด เช่น ราคาน�้ามันที่เริ่มปรับขึ้น หากเงินเฟ้อโลกปรับขึ้นเร็ว 
ธปท.ก็ต้องมาพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยด้วย 

ส�าหรบัแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้าฟ้ืนตัวดีขึน้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรอื กนง. 
ปรับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561 เป็นขยายตัวร้อยละ 3.9 จากเดิมร้อยละ 3.8 โดยได้รับปัจจัย
หนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 9.3 จากร้อยละ 8 มาจากการค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตดี ขณะ
ที่การท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตวัได้ด ีส่วนการบริโภคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลงัเริ่ม
เหน็สัญญาณการขยายก�าลังการผลิตของภาคธรุกิจหลายราย แต่รายได้และการจ้างงานยังมีแรงกดดันจากปัจจัย
เชงิโครงสร้าง เช่น แรงงานมีทกัษะไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ส่วนการลงทนุภาครฐัจะเป็นอกีหน่ึงแรง
หนุนส�าคัญหลักผลักดันเศรษฐกิจไทยปีหน้า

“ความเส่ียงและความท้าทายส�าหรบัเศรษฐกิจไทย จะมาจากก�าลังซือ้ในประเทศทียั่งไม่กระจายตัวอย่างทัว่ถึง
อาจส่งผลกระทบต่อการบรโิภค ความขดัแย้งเชงิภูมิรฐัศาสตร์รนุแรงขึน้ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ และการปรับนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักเข้าสู่ระดับปกติ”

นายวิรไท ยังได้กล่าวเตือนการลงทุนในคริปโต เคอเรนซี เงินสกุลดิจิทัล และบิทคอยน์ ว่า นักลงทุนต้อง
ท�าความเข้าใจว่าเงินสกุลดิจิทัลไม่ใช่เงินที่สามารถช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่เป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่ง
มีความเส่ียงหลายด้าน ทั้งราคาที่ผันผวน โอกาสที่จะถูกแฮกข้อมูลและถูกชักชวนให้ลงทุนเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ 
ซึ่งประชาชนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและต้องระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาเงินสกุลดิจิทัลยังไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการเงินของไทย

ส่วนกรณทีีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ หรอื ก.ล.ต. อยู่ระหว่างศึกษาการ
ระดมทุนในรูปแบบใหม่โดยใช้เงินสกุลดิจิทัล ( ICO) นั้น ผู้ว่าฯ ธปท. กล่าวว่า ถือเป็นพัฒนาการการระดมทุน
ผ่านตลาดทนุรปูแบบใหม่ แต่ยังต้องระมัดระวัง เพราะยังมหีลายปัจจัยทีเ่ป็นความเส่ียงและต้องศึกษา ซึง่ขณะ
นี้ ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อประกอบพิจารณาต่อไปและออกกฎควบคุมต่อไป 

นโยบายการเงินปี 2561 ยังผ่อนคลาย
ผู้ว่า ธปท. ห่วงการลงทุนในบิทคอยน์
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.... สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดงานเสวนา “การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความเห็น ร่าง 
พ.ร.บ.ภาษีที่และสิง่ปลูกสร้าง” เพื่อรับฟังความเห็น
จากหลายฝ่ายก่อนเสนอที่ประชุม สนช.พิจารณาใน 
ขั้นต่อไป เพื่อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
ซึง่เหลือระยะเวลา 1 ปีจากน้ีไป หลังจากทีป่ระชมุ กมธ. 
วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เสนอปรับลด
เพดานจากที่ ครม.เคยเห็นชอบ 

โดยก�าหนดเพดาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ด้าน
เกษตรกรรม เพดานร้อยละ 0.15, 2. ด้านที่อยู่อาศัย 
ร้อยละ 0.3, 3. ที่ดินอื่นนอกจาก 2 ส่วนแรก เพดาน
ร้อยละ 1.2 และ 4. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ท�าประโยชน์
หรือทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ร้อยละ 1.2 โดยจัดเก็บเพิ่ม
ร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 3 

นอกจากนี้ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินฯ ยังเสนออัตราภาษีจัดเก็บจริงในบัญชีแนบท้าย
เพื่อจัดเก็บในช่วง 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไปให้
รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอัตราจัดเก็บจริง 
และยกเว้นกรณีเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ส�าหรับ
ที่ดินด้านเกษตรกรรมมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับ
การยกเว้นภาษี ที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ได้รบัการยกเว้นภาษี ส่วนผูเ้ช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นมูลค่าไม่เกิน 
10 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี 

ส�าหรับอัตราจัดเก็บจริง ด้านเกษตรกรรม (บุคคล
ธรรมดาเป็นเจ้าของ) หากมูลค่า 50-75 ล้านบาท จัด
เก็บร้อยละ 0.01 มูลค่า 75-100 ล้านบาท จัดเก็บ
ร้อยละ 0.03 

ด้านเกษตรกรรม (นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) มูลค่าไม่
เกิน 75 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 0.01 หากมูลค่า 75-
100 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 0.03 

ด้านที่อยู่อาศัยหลัก ส�าหรับเจ้าของบุคคลธรรมดา
มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน หากมลูค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ได้
รับการยกเว้น มูลค่า 20-50 ล้านบาท จัดเก็บจริงร้อย
ละ 0.02 มูลค่า 50-75 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 0.03 
มูลค่า 75-100 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 0.05 

ส่วนที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 หากมูลค่าไม่เกิน 50 ล้าน
บาท จัดเก็บจริงร้อยละ 0.02 มูลค่า 50-75 ล้านบาท 
จัดเก็บร้อยละ 0.03 มูลค่า 75-100 ล้านบาท จัดเก็บ

ร้อยละ 0.05 
ส่วนทีดิ่นเชงิพาณชิย์หรอืทีดิ่นว่างเปล่าหรอืไม่ได้ท�า

ประโยชน์ หากมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จัดเก็บร้อย
ละ 0.03 หากมูลค่า 50-200 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 
0.4 มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท จัดเก็บร้อยละ 0.5

รวมทัง้ยังก�าหนดบทลงโทษทางแพ่งและอาญากรณี
กระท�าผิดต่อเจ้าหน้าที่ โดยระบุฐานความผิด หากไม่
ปฏิบัติตามหนังสือเรียกขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน (อปท.) ปรบัไม่เกิน 2,000 บาท ไม่แจ้งเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ ปรบัไม่เกิน 10,000 บาท การขดัขวาง
เจ้าหน้าที่ท�าการรังวัดที่ดิน จ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ
ไม่เกิน 10,000 บาท หากแจ้งความเท็จแสดงหลักฐาน
เท็จ จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระให้
กับ อปท. โดยสามารถออกข้อบัญญัติท้องถ่ินจัดเก็บ
เพิ่มจากอัตราที่ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา แต่ต้อง
ไม่เกินเพดานที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ปัจจุบันโครงสร้าง
รายได้ของ อปท. 535,746 ล้านบาทในปี 2557 เมื่อ
รัฐบาลต้องการให้ อปท.จัดเก็บภาษีเอง จึงต้องเพิ่ม
เครื่องมือทางภาษีแทนการจ่ายเงินอุดหนุน 

ส�าหรับข้อยกเว้นและการบรรเทาภาระภาษี ได้แก่ 
บ้านอยู่อาศัยหลักได้รบัมรดกก่อนกฎหมายทีดิ่นฯ ฉบบั
ใหม่จะบงัคับใช้ ทรพัย์สินสถานศึกษาเอกชน ทีจ่อดรถ
สาธารณะ ลานกีฬา รวมถึงที่ดินของการนิคมอุตสาห
กรรมฯ พิพิธภัณฑ์ ที่ดินแนวกันชนว่าด้วยการเดิน
อากาศ ถนนคอนกรีต ลานคอนกรีต บ่อบ�าบัดน�้าเสีย 
ทางรถไฟ มอเตอร์เวย์ 

ทั้งน้ีจะมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับ
ภาระภาษีที่ต้องจ่ายในเดือนตุลาคมปี 2561 และเมื่อ
ปรับปรุงแล้วจะชัดเจนเริ่มจัดเก็บจริงปี 2562 

เร่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ดีเดย์บังคับใช้ 1 มกราคม 2562
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เศรษฐกิจ-ตลาดหุน้ไทย ส่งท้ายปี 2560 ก้าวสู่ปีใหม่ 2561 
ด้วยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น จากข่าวดีเกี่ยวกับปัจจัยบวกต่างๆ
ที่ทะยอยประกาศออกมา กองบรรณาธิการจึงรวบรวมปัจจัย
ความเชื่อมั่นมาเป็นของขวัญรับปีจอ 2561

นางวรวรรณ ธาราภูม ิประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟ้ืนตัวและแขง็แกร่ง
ต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการลงทุนในหุ้น แม้ว่าปี 2561 อาจจะไม่มี
การเติบโตแบบหวือหวาในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ มากนักและ
ดีต่อการลงทุนใน Emerging Market  ที่ก�าลังพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมประเทศทีพ่ฒันาแล้วรวมถึงประเทศไทย

นางวรวรรณ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจีดีพีจะเติบโต
ร้อยละ 3.9-4 จากการขยายตัวทีเ่หนือคาดการณ์ของการส่งออก 
และการท่องเที่ยว ส่วนปี 2561 คาดจีดีพีเติบโตร้อยละ 4.1-
4.2 จากภาคการส่งออกได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวที่ดีของ
เศรษฐกิจโลก การท่องเที่ยวเติบโตต่อเน่ือง การลงทุนภาครัฐ
ในโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนภายใน
ปี 2561 และเป็นโอกาสที่การลงทุนภาคเอกชนจะเร่งตัวขึ้นตาม 

โดยเฉพาะถ้ามีการเลือกต้ังเกิดขึ้นจริง จะสร้างความเชื่อม่ันให้
กับนักลงทุนต่างชาติมั่นใจมากขึ้น 

“มองว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพขยายตัวถึงร้อยละ 5 โดย
โจทย์ส�าคัญที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข คือ การกระจายรายได้สู่
เศรษฐกิจฐานรากให้ทั่วถึงและเข้มแข็ง  ส�าหรับตลาดหุ้นปีหน้า
มีโอกาสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียและไทยจะได้รับ
อานิสงส์ไปด้วย โดยมีการเติบโตอัตราก�าไรต่อหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนร้อยละ 10”

นายสันต ิกีระนันทน์ ผูแ้ทนสภาธรุกิจตลาดทนุไทย เปิดเผยว่า 
นักลงทุนเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยอีก 3 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวเพิ่ม
ขึน้ โดยมองว่าการส่งออก การท่องเทีย่ว และก�าลังซือ้ในประเทศ
ฟื้นตัว เป็นปัจจัยบวกส�าคัญต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน โดยหมวด
ทีน่่าสนใจลงทนุมากทีสุ่ด คือ หมวดการท่องเทีย่วและสันทนาการ 
ขณะที่หมวดธุรกิจการเกษตร ไม่น่าสนใจในสายตานักลงทุน

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทนุ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บล.ทสิโก้ มองว่า หุน้ไทยยัง 
ดูดีและไปต่อได้ แม้จะมกีารลดขนาดงบดุลลงของสหรฐัฯ เชือ่ว่า 

ความเชื่อมั่นทิศทางปี 2561
หนุนเศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นไทย
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เงินจะไม่โยกออกตลาดหุ้นไทยหมด เพราะม่ันใจความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจหรือประเทศเกิดใหม่ยังรับมือได้
ต่อจากการเคล่ือนย้ายเงิน ส่วนปัจจัยในประเทศทุกอย่าง
เริม่ดีขึน้ ปีน้ีผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพ)ี โตเป็น 4% 
และปีหน้ามากกว่าเพราะรฐัเร่งการลงทนุ แต่อาจยังไม่เหน็
ผลชัด ภาคการบริโภคที่มีการฟื้นตัวอย่างจริงจัง โดยกลุ่ม
ทิสโก้ให้กรอบดัชนีปีหน้า 1,850-1,900 จุด

นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท เอเซยี พลัส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ กล่าวว่า ปีหน้าดัชนีหุน้ไทย 
ยังคงผันผวน แต่มีโอกาสท�าสถิติสูงสุดที่ 1,800 จุด จาก
เงินทนุต่างชาติไหลเข้าเอเชยี โดยเฉพาะตลาดหุน้จีนเพราะ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ เริ่มแพง ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้น ขณะที่
ยุโรปเริม่ฟ้ืนตัวแม้มคีวามเส่ียงจากเลือกต้ังเยอรมนี ส่งผล
ให้ตลาด โดยเฉพาะตลาดหุน้จีนเพราะราคาหุน้สหรฐัฯ เริม่
แพง ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้น ขณะที่ยุโรปเริ่มฟื้นตัวแม้ม ี
ความเส่ียงจากเลือกต้ังเยอรมนี ส่งผลให้ตลาดประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และไทยได้อานิสงส์ และเชื่อว่าดอกเบี้ยใน
ตลาดไม่ปรับขึ้นเร็วเพราะสภาพคล่องยังสูง ผลประกอบ
การของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เติบโตเร็ว และการ
เลือกต้ังช่วยให้มีแรงขบัเคล่ือนดัชนีตลาดให้ปรบัดีขึน้ ธรุกิจ
ดาวเด่นยังอยู่ที่ภาคบริการและท่องเที่ยว อาหาร พลังงาน

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลัก
ทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส  
(ประเทศไทย) กล่าวว่า ยังมีปัจจัยหนุนหุ้นไทยไปต่อปีหน้า 
มองที่ 1,850 จุดตั้งแต่ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคไทยดี เงิน 
เฟ้อยังต�่า การผลักดันให้อีอีซีผ่านและมีการลงทุน และ
การเลือกต้ังยังอยู่ในกรอบที่วางไว้ จากส้ินปีที่ต่างชาติ
ขายหุ้นไทยเพราะต้องปรับพอร์ตการลงทุนและเป็นการ
เข้ามาลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ และน่าจะมีแรงซื้อกลับ
มาต้นปีหน้า

นายจติต ิตัง้สิทธ์ิภกัดี นายกสมาคมค้าทองค�า เปิดเผย
ว่า ราคาทองค�าปี 2561 มีโอกาสปรับตัวสูงสุดที่ 22,000 
บาทต่อบาททองค�า หรือ 1,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ 
และต�่าสุดที่ 18,500 บาทต่อบาททองค�า หรือ 1,150 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคา
ทองค�า คือ ความไม่แน่นอนนโยบายเศรษฐกิจของ นาย 
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนโยบายขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด) ซึ่งแม้เฟดจะขึ้น
ดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่เงินดอลลาร์สหรัฐกลับ
อ่อนค่าลง เพราะตลาดยังเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังฟื้น
ตัวไม่ได้ตามคาด ท�าให้เงินบาทแข็งค่า โดยคาดว่าเงินบาท

จะแข็งค่าที่ 32.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 ซึ่ง
เม่ือเงินบาทแขง็ค่าจะมีผลท�าให้ราคาทองในประเทศถูกลง 

ส่วนกลยุทธ์การลงทนุปีหน้า ยังคงแนะน�าให้ลงทนุระยะ
ส้ัน โดยปี 2560 นักลงทุนระยะส้ันสามารถท�าก�าไรจาก
ทองค�าประมาณร้อยละ 10 โดยราคาสูงสุดปีที่แล้วอยู่ที่ 
21,200 บาทต่อบาททองค�า และต�่าสุดที่ 19,250 บาทต่อ
บาททองค�า หรือมีส่วนต่างราคา 1,950 บาท และให้หลีก
เลี่ยงการลงทุนระยะยาว

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ท�าให้การค้าของโลกเริ่มขยายตัว เห็น
ได้จากการส่งออกเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการขยาย
ตัวถึงร้อยละ 13.4 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 สูงสุด
ในรอบ 6 ปี

ส่วนแนวโน้มการส่งออกปี 2561 ยังเชื่อว่าจะขยายตัว
ได้ดีตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจน โดยคาดว่าตัวเลข
ส่งออกปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ 6-6.5 หรือเฉลี่ยต่อเดือน 
20,833-21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งปีจะเฉล่ียอยู่
ที่ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยสมมติฐานจีดีพีโต
ร้อยละ 4 

นายสุทธิพล ทวีชยัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย
ว่า เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีทิศทางอยู่ใน
แดนบวก ดังน้ัน คปภ.จึงวิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเติบโต
ของอตุสาหกรรมประกันภัยทัง้ระบบ โดยคาดว่าปี 2561 จะ
มเีบี้ยประกนัภยัรวมทั้งปี 883,998 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 
7.09 แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 652,604 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 7.8 และเบี้ยประกันวินาศภัย 231,395 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 5.12

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จ�ากัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับ
ประมาณการเศรษฐกิจปี 2560 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.9 จาก
เดิมร้อยละ 3.7 (เดือนตุลาคม) หลังการส่งออกขยายตัวดี
กว่าคาด คาดทัง้ปีมลูค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 9 เทยีบ
กับปีที่ผ่านมา

ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2561 คาดว่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี จะขยายตัวร้อยละ 4.0 โดย
มีแรงส่งจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินทยอย 
เข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกและการลงทุนภาคเอกชนที่จะเริ่ม
ทยอยฟื้นตัวตามนโยบายของภาครัฐ ขณะที่การส่งออก
และท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
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เผยรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่
ในดัชนี FTSE SET Index Series
SET50 / SET100 / sSET และ SETHD

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์
ชุดใหม่ที่จะใช้ในการค�านวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ 

· ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีการเปลี่ยนแปลง 1 รายชื่อ
· ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมค�านวณ
· ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 14 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมค�านวณ
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Large Cap Index ได้แก่ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ส่วนหลักทรัพย์

เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Mid Cap Index ได้แก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM), บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้  
(ORI), บมจ. พริมา มารีน (PRM), บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH), บมจ. อาร์เอส (RS) และ บมจ. ทีโอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)

ส�าหรับหลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
(AIT), บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (AMARIN), บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS), บมจ. 
เอกชัยการแพทย์ (EKH), บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN), บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC), บมจ.  
ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) (HFT), บมจ. ล�่าสูง (ประเทศไทย) (LST), บมจ. พริมา มารีน (PRM), บมจ. ซีฟโก้ 
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(SEAFCO), บมจ. ศรีราชาคอน
สตรัคชั่น (SRICHA), บมจ. ทีโอเอ 
เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA), บมจ. 
ทพีไีอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) และ 
บมจ. ยูนิวานิชน�้ามันปาล์ม (UVAN)

ทั้งน้ีในการทบทวนหลักทรัพย์
ที่ใช้ในการค�านวณดัชนีชุด FTSE 
SET Index Series จัดท�าขึ้นปีละ 2 
ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการก�าหนด
ไว้เป็นการล่วงหน้า 

ส�าหรับการเปล่ียนแปลงหลัก
ทรัพย์ที่ใช้ในการค�านวณดัชนีต่างๆ 
ในครั้งน้ี จะมีผลต้ังแต่วันที่ 18 
ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมี
ก�าหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์
ครั้งต่อไปในเดือน มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยัง
ได้มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์
ที่ใช้ส�าหรับค�านวณดัชนี SET50 
ดัชนี SET100 ดัชนี sSET และ 
ดัชนี SETHD ในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2561 (1 มกราคม–30 มิถุนายน) 
โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้า
ใหม่ 6 หลักทรัพย์ ดัชนี SET100 
มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 13 หลักทรัพย์ 
ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 14 

หลักทรัพย์ และดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 8 หลักทรัพย์
หลักทรัพย์เข้าใหม่ส�าหรับดัชนี SET50 จ�านวน 6 หลักทรัพย์ ประกอบ

ด้วย บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) 
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 
(TPIPP) บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) และ บมจ. ดับบลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) โดยหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET50 มี
มลูค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 11 ล้านล้านบาท ซึง่คิดเป็น 
66% ของมลูค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดของหลักทรพัย์ทัง้หมดในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

ส่วนดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่จ�านวน 13 หลักทรัพย์ ได้แก่ 
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO) บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) 
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) บมจ. เจ มาร์ท (JMART) บมจ. 
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC) บมจ. ออริจิ้น 
พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมิคัลส์ (SGP) บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) บมจ. ทีพีไอ 
โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) บมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV) และ บมจ. ดับบลิวเอช

เอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) 
โดยหลักทรพัย์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในดัชนี SET100 มี 

มลูค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 12  
ล้านล้านบาท คิดเป็น 74% ของมลูค่าหลักทรพัย์
ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

ส�าหรับดัชนี sSET มีจ�านวนหลักทรัพย์ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีทั้งหมด 113 หลักทรัพย์ 
จากรอบทบทวนก่อนหน้าซึ่งมี 118 หลักทรัพย์ 
โดยหลักทรพัย์ทัง้หมดทีอ่ยู่ในดัชนี sSET มมูีลค่า
หลักทรพัย์ตามราคาตลาดรวมประมาณ 0.8 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็น 5% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

ทั้งน้ี ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่
จ�านวน 8 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. การบินกรุงเทพ 
(BA) บมจ. บางกอกแลนด์ (BLAND) บมจ. ฮานา 
ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) บมจ. อินทัช โฮล 
ดิ้งส์ (INTUCH) บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) 
บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC) และ บมจ. ปตท. (PTT) 

โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SETHD มีอัตรา
ผลตอบแทนเงินปันผลเฉล่ีย 4.58% สูงกว่าอตัรา
ผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
โดยรวม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83% ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2560 
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ไฟเขียว 2.45 แสนล้านบาท
ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวว่า ทีป่ระชมุ ครม. เหน็ชอบ 
มาตรการพเิศษเพือ่ขบัเคล่ือนเอสเอม็อสู่ียุค 4.0 เพือ่ 
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีผ่าน
การช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี
แบงก์) ปล่อยสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
วงเงิน 50,000 ล้านบาท เน้นดูแลเศรษฐกิจชุมชน 
เช่น กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้าน
อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
เกษตรแปรรูป คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 

พร้อมกับมอบหมายให้บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค�้าประกันสินเชื่อ 
เสนอรัฐบาลชดเชยภาระดอกเบี้ย 3,000 ล้านบาท 
ระยะเวลา 3 ปี โดยเอสเอ็มอีแบงก์พร้อมส่งรถ
เคลื่อนที่อนุมัติเคลื่อน 1,000 หน่วยตระเวนออกให้
บริการสินเชื่อกับผู้ประกอบการต้นปีหน้า 

นอกจากนี้ มอบหมายใหธ้นาคารออมสิน ดูแลผู้
ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการสินเชือ่ Transformmation Loan เสรมิแกร่ง เพือ่ปรบัเปล่ียนเครือ่งจักร 
วงเงิน 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอียุค 4.0 ที่มีศักยภาพพัฒนาทุกด้านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เน้นกลุ่ม S-Curve คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 คงที่เป็นเวลา 7 ปี ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย 
เสนอรัฐบาลชดเชยภาระดอกเบี้ย 485 ล้านบาทต่อปี 

และยังมกีารช่วยเหลือผ่านกองทนุฟ้ืนฟแูละเสรมิศกัยภาพวิสาหกิจชมุชน ส�าหรบัเอสเอม็อขีนาดเล็ก 
วงเงิน 8,000 ล้านบาท ร่วมกับกองทุนของสาํนักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
2,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน 167,000 ล้านบาท สร้างทนุหมุนเวียน 370,000 ล้านบาท 

นอกจากน้ีที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่ม โดยธนาคารกรุงไทยเตรียมวงเงินสินเชื่อ 7,500 
ล้านบาท ผ่านเอสเอ็มอีกลุ่มโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว โฮมย์สเตย์ และปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องอีก 12,000 ล้าน
บาท รวมสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท   

ส่วน ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท มุ่งสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร ระยะเวลา 3 ปี และสิน
เชือ่ส�าหรบัการจ้างการผลิต พฒันาอาชพีอกี 45,000 ล้านบาท ยอดรวมในส่วนของ ธ.ก.ส. 95,000 ล้านบาท  

ส�าหรับออมสินเตรียมวงเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 45,000 ล้านบาท เน้นส่งเสริมเอส
เอ็มอีบัญชีเดียว เอสเอ็มอีฟู๊ดทรักซ์ 

ขณะทีเ่อก็ซมิแบงก์มุง่ประกันการส่งออกเครดิตการค้าวงเงิน 5,000 ล้านบาท ยอดรวมเงินผ่านโครงการน้ี 
ทั้งหมดช่วยเหลือเอสเอ็มอี 245,000 ล้านบาท มุ่งดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 4.0 ปีหน้า และยังมี
โครงการพี่ช่วยน้องผ่านเอกชนรายใหญ่ เพื่อสร้างเครือข่าย เติมความรู้ให้กับรายย่อย 
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ติวเข้มให้เต็มร้อย
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย จัด

กิจกรรม “ติวเข้ม ให้เต็ม 100” ให้กับผู้
บรหิาร และเจ้าหน้าที ่ทีดู่แลสายงานการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจ ผ่านหนังสือเชิญประชุม ไป
ยังผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
และการให้ความเท่าเทยีมกัน โดยเป็นการ 
เตรยีมพร้อมล่วงหน้า ส�าหรบั AGM ประจ�า 
ปี 2561 จัดขึ้น จ�านวน 6 รอบ ระหว่าง 
วันที่ 7, 8 และ 12 ธันวาคม 2560 ณ  
ห้อง 1601 อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวด ี
รังสิต โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วม 
กิจกรรม จํานวน 409 บริษัท (ร้อยละ  
60 ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) และ มี
จํานวนบุคคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 705 คน

สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
1) TIIP Club ครั้งที่ 18/2560–BBL : 

สมาชิก TIIP Club เข้ารับฟังวสิัยทัศน์เกีย่วกบั
โลกการเงินแห่งอนาคต จาก “เพื่อนคู่คิด ชีวิต
ดิจิทลั” โดยคณะผูบ้รหิารระดับสูง น�าโดย คุณ
ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน), ดร.เปาว์ 
ศรีประเสริฐสุข Vice President ฝ่ายผู้จัดการ
ใหญ่, คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ใหญ่บริการลูกค้าสายเทคโนโลยี และ คุณ
ปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย
ลูกค้าบุคคล วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ณ ห้อง Innohub ชัน้ 2 ธนาคารกรงุเทพ 
ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม กทม.
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ชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
อาสาฯ Outing ครั้งที่ 2/2560 @กาญจนบุรี : สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ ์

สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เดินทางไปท�ากิจกรรมสมาชกิสัมพนัธ์, 
ประมวลผล และกระชบัสมาชกิสัมพนัธ์ ด้วยยุทธการสร้างเครอืข่าย งานภาคสนาม 
ของโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 ณ สวน
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 1-เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
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อบรมอาสาฯ รุ่นที่ 24 : สมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เปิดหลักสูตร อบรม 
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รุ่นที่ 24 เพื่อ 
เตรยีมพร้อมส�าหรบั AGM ปี 2561 โดย
มี คุณวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นประธานเปิด
งาน เมือ่วันที ่22-23 ธนัวาคม ทีผ่่านมา 
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคาร B ตลท.



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

16 e-magazine วารสาร TIA เดือนธันวาคม 2560

My Company
My Company ครั้งที่4/2560 : TTW 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาคณะผู้ถือ
หุ้น บมจ. ทีทีดับบลิว: TTW เข้าร่วมเป็น
สักขีพยานส่งมอบผืนป่าปลูก โครงการ “1 
ล้านกล้า สร้างป่าต้นน�้า” ณ อุทยานแห่ง
ชาติทองผาภูมิ บ้านอีต่อง ต�าบลปิล็อค 
อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
กิจกรรมส่งมอบ เม่ือครบจ�านวนตาม 
เป้าหมาย-หน่ึงล้านต้น ท�าการส่งมอบให้กับ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เพือ่ให้เป็นแหล่งสมดุลแห่งธรรมชาติต้นน�า้
ของแม่น�้าแม่กลอง ส�าหรับลูกหลานไทย
ในอนาคต ให้มีความสุขกันทุกคน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 15 และ เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
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My Company ครัง้ที5่/2560 : THCOM สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย จัด
กิจกรรม My Company พาผู้ถือหุ้น และนักลงทุน เข้าเยี่ยมชมปรากฏการณ์
บนท้องฟ้า ที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์ บนห้วงอวกาศ ที่ช่วยชาวโลก 
ส่ือสารกันไปทกุจุดของทกุมุมโลก รวมทัง้รบัฟังบรรยายสรปุ แนวโน้มของธรุกิจ 
ดาวเทยีม โดยคณะผูบ้รหิารระดับสูง น�าโดย คุณไพบลูย์ ภานุวัฒนวงศ์ CEO  
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

My Company ครั้งท่ี6/2560 : 
IMPACT สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
จัดกิจกรรม My Company พาผู้ถือ
หน่วย และนักลงทุน เข้าเย่ียมชม
สินทรัพย์ของกองทรัสต์แนวทางการ
บริหารงานและแนวโน้มของธุรกิจที่
เก่ียวข้อง โดยผู้บริหารระดับสูง คุณ
วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้
จัดการ และ คุณจิรเดช สมประสงค ์
ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและพฒันา

ธุรกิจ Impact 
Growth REIT  
เม่ือวันพฤหสับดี 
ที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 
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บรรยากาศการซื้อขายหุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี เต็มไปด้วยความคึกคัก ทั้งระดับดัชนี 
และปริมาณการซื้อขายในแต่ละวนั มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปถงึระดบัที่ดทีี่สุดในรอบเกอืบจะ 2 ปี 
ซึง่ท�าให้บรรดานักลงทนุเกิดความเชือ่มัน่และเริม่มองว่าเป็นทศิทางทีเ่ป็นข่าวดี ซึง่ก็สอดคล้อง
กับความต้องการของรฐับาล โดยเฉพาะอย่างย่ิง ดร.สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี 
ทีดู่แลด้านเศรษฐกิจ ซึง่มองว่า ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เริม่มทีศิทางทีดี่ขึน้อย่างชดัเจน หลังจาก 
ที่ความกังวลในสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลายลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ
ที่ไม่เพียงมีความเชื่อมั่นทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังมองเห็นโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของไทย
ด้วย จึงได้มีเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 

ซึ่งก็สอดคล้องเช่นกันกับมุมมองของ คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ในช่วงทีผ่่านมาถูกเรยีกร้องให้ดูแลและรบัมอืกับค่าเงินบาททีม่กีารแขง็ค่าขึน้ 
อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะๆ แต่ทางคุณวิรไท ก็มองว่า การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานั้นส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการที่มีเงนิทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย กับเข้ามาลงทุนในตลาด
พันธบัตร อันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของไทยในไตรมาส 2 ที่
ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม คุณวิรไท ยอมรับว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มีบางช่วงเวลาที ่
นักลงทนุต่างชาติเข้ามาลงทนุระยะส้ันๆ ในไทยมากกว่าปกติ ซ่ึงอาจจะเป็นการเก็งกาํไรค่าเงิน 
ก็เป็นได้ ดังน้ัน จึงได้มีการท�าหนังสือเวียนไปถึงสถาบนัการเงินเพือ่ขอความร่วมมือให้ติดตาม
การท�าธรุกรรมของผูท้ีมี่ถ่ินทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-resident) และติดตามการเคล่ือนย้ายเงิน
ในบัญชีเงินบาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (NRBA) ด้วย เป็นการยืนยันว่า มีการติดตาม
ดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและการเก็งก�าไรอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม แม้ดเูหมอืนว่าจะมีข่าวดค่ีอนข้างมากในช่วงปลายปีนี ้แต่ยังคงมีเสยีงเตอืน
ในเรื่องการลงทุนเป็นระยะๆ ว่า ต้องติดตามข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ให้ดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการเก็งก�าไรระยะสั้นในค่าเงินบาทและอัตราดอกเบี้ยของไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วย 
การติดตามข้อมลูทีเ่พยีงพอจึงถือเป็นส่ิงทีส่�าคัญมากส�าหรบันักลงทนุ ซึง่ทางสมาคมส่งเสรมิ 
ผู้ลงทุนไทยก็เน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ ใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการลงทุน จะได้
สามารถพิชิตการลงทุนได้

ในวาระดิถีปีใหม่ ๒๕๖๑ นี้ จึงขออํานวยพรให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ลงทุนไทย
ทุกท่าน ประสบความสุขความสําเร็จในการลงทุนกันโดยถ้วนทั่ว และหวังว่าในปีใหม่น้ี
ตลาดทุนไทยจะมีการเติบโตที่ย่ังยืน เป็นหน่ึงในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยให้มี
เสถียรภาพตลอดไป 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
โดย : วชิรา ณ ระนอง
  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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