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หุ้นไทย
ปีระกาไก่60

บทพิสูจน์
ความแข็งแกร่งดัชนีหุ้นไทย

**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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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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เวลา และการเปล่ียนแปลง เป็นส่ิงทีไ่ม่มใีครจะห้ามหรอืหยุดได้ เพราะแต่ละปี 
เอาเข้าจริงๆ แล้ว ต้องถือว่าผ่านไปไวมาก ความรู้สึกในปี 2559 ยังไม่ทันจางหาย
ไปจากความทรงจ�า ปีใหม่ 2560 กผ็่านเข้ามา 1 เดือนแล้ว สิง่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น 
ความส�าเร็จ ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการลงทุน ล้วนถือเป็นบทเรียน 
ทีส่�าคัญเป็นอย่างย่ิง เพือ่ทีจ่ะใช้ปรบัปรงุการลงทนุในปี 2560 น้ีให้มีผลงานออกมา 
ดีกว่าปีที่ผ่านมา

จะเหน็ว่าในปีทีแ่ล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจ รวมทัง้ปัจจัยทัง้ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ค่อนข้างทีจ่ะเป็นแรงกดดันให้ต้องระมัดระวังทัง้ในการประกอบธรุกิจ 
และการลงทนุ เน่ืองจากต้องยอมรบัว่า นอกจากหลายส่ิงหลายอย่างไม่เป็นไปตาม
ที่คาดแล้ว หลายกรณียังเป็นภาพลวงตาให้ตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นกัน

แต่หลายส่ิงที่เกิดขึ้นก็เป็นส่ิงที่สอนให้นักลงทุนเกิดบทเรียน อย่างกรณีการ 
ลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ัน คือ ตั๋วแลกเงินระยะส้ัน (บี/อี) ที่กลายเป็นเรื่อง
ครกึโครม และสร้างความต่ืนตระหนกว่า มีโอกาสทีจ่ะลุกลามบานปลายขยายวงกว้าง 
กว่าที่ปรากฏออกมาแล้วหรือไม่ เน่ืองจากในปีที่ผ่านมามีความนิยมในการออก
ต๋ัวบี/อีกันมาก และเชื่อว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บวกกับทิศทาง
ดอกเบี้ยที่คาดกันว่าจะเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น ก็น่าจะยังท�าให้มีธุรกิจที่คิดจะออกต๋ัว
บี/อี อีกมากในปีนี้

คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า จากข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 3/59 บริษัทเอกชนที่
ออกตั๋วบี/อี และหุ้นกู้ไร้เครดิตเรตติ้ง (Unrated) ทั้งระบบ มียอดคงค้างอยู่ที่ 2.6 
แสนล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดคงค้างในตราสารหนี้รวมทั้งหมดอยู่
ที่ 3.58 ล้านล้านบาท ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้น ทาง ก.ล.ต. ก็จับตามองอยู่ และคอย
ดูแลเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายวง

ซึ่งการที่ ก.ล.ต. จับตามองอยู่ก็ช่วยให้สบายใจขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัว
มองว่าในปีนี้ นักลงทุนเองก็ยังคงหนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด ไตร่ตรองให้
รอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตั๋ว บี/อี

ที่ส�าคัญ หลายบริษัทที่มีปัญหาผิดนัดช�าระหนี้ ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
และส่งผลให้บรษัิทหลักทรพัย์จัดการกองทนุ ต้องมกีารปิดกองทนุทีป่ระสบปัญหา
จากตั๋ว บี/อี ให้เห็นๆ กันไปแล้ว ฉะน้ันในภาวะที่เงินทองหายาก ภาพรวมแม้จะดูมี
ทศิทางทีก่ระเต้ืองขึน้ แต่ก็ยังไม่แจ่มใสเท่าไหร่นัก การต้ังการ์ดให้สูงไว้ก่อน ด้วยการ 
ท�าการบ้านศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน ถือเป็นแนวทางที่จ�าเป็น

เพราะบางเรือ่งเป็นปัจจัยทีไ่ม่คาดคิดว่าจะเป็นประเด็นร้อนแรงขึน้มา ก็สามารถ
ทีจ่ะเกิดเรือ่งขึน้มาได้ อย่างกรณสิีนบนโรลส์ รอยซ์ จู่ๆ ก็ปรากฏออกมา ท�าเอาหุน้
ใหญ่ในตลาดหุ้นไทย คือ การบินไทย และ ปตท.สผ. พ่วงด้วยเครือ ปตท. ต้อง
สะดุ้งไปด้วย ส่วนว่าสุดท้ายจะจบลงอย่างไร ต้องติดตามดูกันไปเรื่อยๆ

ก็เหมือนกับประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนที่ 45 โดนัลด์ ทรัมป์ สุดท้ายแล้วจะ
อยู่ได้ อยู่ไม่ได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแค่ไหน ก็เป็นปรากฏการณ์ที่
ต้องคอยดูกันไปเรื่อยๆ เช่นกัน

แต่ที่แน่ๆ ปี 2560 ถือเป็นอีกปีที่ยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุน 

2560 ปีที่ยังต้องระวัง
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) เปิดแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. 
3 ปี (2560-2562) ว่า จัดท�าขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไข
ปัญหาเชงิโครงสร้างในตลาดทนุ เพิม่คุณภาพ
และช่องทางของผูร้ะดมทนุ สร้างศักยภาพให้
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้แข่งขันในระดับ
สากล รวมทั้งเพิ่มโอกาสแก่ธุรกิจรูปแบบใหม่  
เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการอย่างก้าว
กระโดดของเทคโนโลยีทางการเงิน และ
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 

และทีส่�าคัญ คือ ตลาดทนุควรสนับสนุนให้
เห็นความจ�าเป็นของการออมและการลงทุน 
โดยเป็นช่องทางในการลงทนุทีเ่หมาะกับความ
ต้องการของแต่ละคน

แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ ก.ล.ต. เน้น  
4 เรื่องสําคัญ ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีขับ
เคล่ือนนวัตกรรมทางการเงินเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน 2) การส่งเสริม
ให้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่น่าสนใจ
ส�าหรบักิจการในประเทศและภูมิภาค 3) สร้าง

สภาพแวดล้อมที่ท�าให้สถาบันการเงินและ
กจิการเสนอสินค้าและบริการโดยค�านงึถงึผล
ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นทีต้ั่ง และ 4) พฒันา
เครื่องมือส�าหรับให้ผู้ลงทุนสามารถเป็นพลัง
ส�าคัญในตลาดทุน

ยุทธศาสตร์แรก เป็นเรือ่งการใช้เทคโนโลยี 
ขับเคล่ือนนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างมูลค่า
เพิ่ม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาด
ทุน เป็นยุทธศาสตร์ที่ ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญ
มาก เพือ่รองรบัการก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี
ทางการเงินหรอืฟินเทค โดยการเปิดโอกาสให้
เข้าถึงข้อมูล มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่ม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยลด
ต้นทุนการก�ากบัดูแล และมีระบบที่มั่นคงเพื่อ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเรื่องการส่งเสริมให้
ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่น่าสนใจ
ส�าหรับกิจการทั้งในประเทศและภูมิภาค โดย
สร้างความชดัเจนในงานการก�ากับดูแลผูร้ะดม
ทนุ ครอบคลุมการคัดกรองก่อนระดมทนุ การ
ติดตามการซื้อขายและการบังคับใช้กฎหมาย 

โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับ
ในระดับสากล เพิ่มความน่าสนใจให้แก่สินค้า
ในตลาดทุนไทย ขจัดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์
ให้ตลาดทนุไทยพร้อมต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และตลาดทุนของประเทศเพื่อนบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ท�าให้สถาบันการเงินและกิจการเสนอสินค้า
และบริการโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ลงทนุเป็นทีต้ั่ง ยกระดับการท�าหน้าทีอ่ย่างมอื
อาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
และคุ้มครองผู ้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นประโยชน์ของการ
มีธรรมาภิบาลในธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครื่องมือส�าหรับ
ให้ผู ้ลงทุนสามารถเป็นพลังส�าคัญในตลาด
ทุน โดยการให้ความรู้ผู้ลงทุนผ่านเครื่องมือ
และตัวช่วยในการตัดสินใจ ไม่ถูกหลอก และ
รูจั้กเรยีกร้องสิทธทิีพ่งึได้ มีตัวกลางทีใ่ห้ความ
เหน็อย่างเป็นอสิระ ตลอดจนการพฒันากลไก
การระงับข้อพพิาทและบงัคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แผน
ยุทธศาสตร์ 
  ปี ก.ล.ต.

พัฒนาตลาดทุน

เน้น เรื่อง



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2560e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2560

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
มีมติเม่ือ 21 ธันวาคม 2559 ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 1.50% ต่อไป เนื่อง 
จากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยัง 
มีแนวโน้มขยายตัวได้ในอัตราใกล้เคียงกับ
ที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน แต่มี 
ความเส่ียงด้านต�่าเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงิน 
เฟ้อยังคงมีแนวโน้มทยอยปรับสูงขึ้นอย่าง
ช้าๆ ส�าหรับภาวการณ์เงินโดยรวมยังอยู่ ใน
ระดับทีผ่่อนคลายและเอือ้ต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้

“แม้ภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระ
ทบมากกว่าที่คาด จากการปราบปรามทัวร์
ผิดกฎหมาย และการลงทุน ภาคเอกชน
โดยรวมยังทรงตัวอยู่ในระดับต�่า แต่ถูก
ชดเชยโดยการส่งออกสินค้าที่มีสัญญาณ
ดีขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตสินค้าบาง
รายการมาที่ประเทศไทย รวมทั้งการบริโภค
ภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นตามรายได้เกษตรกร
และ มาตรการกระตุ้นระยะส้ันของภาครัฐ 

ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับ
เคล่ือนส�าคัญอย่างต่อเน่ือง มองไปข้างหน้า 
คณะกรรมการฯ เห็นว่า เศรษฐกิจไทยยัง
อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว” นายจาตุรงค์  
จันทรังษ ์เลขานุการ กนง. กล่าว

ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้ม
ทยอยปรับสูงขึ้น และคาดว่าจะกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายในไตรมาสแรก ของปี 2560 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับราคาน�า้มันและราคาอาหารสด
เป็นส�าคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยัง
ทรงตัวใน ระดับต�่าใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน
ไว้ ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะ
ปานกลางของสาธารณชนยังอยู่ใน ระดับ
ใกล้เคียงกับค่ากลางของกรอบเป้าหมาย

ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับ
ที่ผ ่อนคลายและเอื้อต่อการฟื ้นตัวของ
เศรษฐกิจ โดยสภาพคล่องในระบบการ
เงินยังอยู่ในระดับสูง และอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงยังอยู่ในระดับต�่า แม้ว่าอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวปรบัสูงขึน้มาอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของปีก่อน อีก

ทัง้ในช่วงทีผ่่านมาเงินบาทเทยีบกับดอลลาร์
สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่า แต่ในอัตราที่น้อย
กว่าคู่ค้าคู่แข่งส�าคัญโดยรวม ซึง่อาจมผีลต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยบ้าง แต่เชื่อว่า
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ สามารถ
รับมือกับความผันผวนของภาวะ เศรษฐกิจ
การเงินทั้งในและต่างประเทศได้ค่อนข้างดี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ เห็นว่า ใน
ระยะข้างหน้าเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญ
กับความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง 
และความไม่แน่นอนของทิศทางการด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลให้เงิน
ทนุเคล่ือนย้ายและอตัราแลกเปล่ียนผนัผวน
มากขึ้น ดังน้ัน จึงเห็นว่า นโยบายการเงิน
ควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเน่ือง และพร้อม
ใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะ
สมเพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษา
เสถียรภาพการเงินของประเทศ 

กนง.ตรึงอัตราดอกเบี้ย
เชื่อเศรษฐกิจยังขยายตัว
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หลังจากที่รอคอยกันมานาน ในที่สุดก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2560 คือพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี 44) เป็นการประกาศเรือ่งการหกัค่า 
ใช้จ่าย และ การหักลดหย่อนเพ่ือการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา โดยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จาก มติ ครม. เดิมเล็กน้อย ซึ่งต้องไปติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 

เนื้อหาของ พ.ร.บ. ฉบับที่ 44 สรุปโดยย่อได้ดังนี้
ข้อ 1 เงินได้พังประเมิน มาตรา 40(1) (2) ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต ่

ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 2 เงินได้พึงประเมิน มาตรา 40(3) เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู้ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น 

ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก�าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข้อ 3 การหักลดหย่อน
ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
สามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ 60,000 บาท
บุตรชอบด้วยกฎหมาย ของ (ก) หรือ (ข) คนละ 30,000 บาท
บุตรบุญธรรมของ (ก) คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน
การหักบุตร ให้น�าบุตรตามกฎหมายหักก่อน แล้วจึงตามด้วยบุตรบุญธรรม ถ้าบุตรตามกฎหมายเกิน

สามคนแล้ว บุตรบุญธรรมหักไม่ได้ ถ้าบุตรตามกฎหมายไม่ถึงสามคน ก็ให้หักบุตรบุญธรรมได้ แต่รวม
แล้วต้องไม่เกินสามคน (บุตรที่จะหักได้อายุไม่เกิน 25 ปี ศึกษาอยู่ ไม่มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าปี
ละ 30,000 บาท)

ข้อ 4 กรณีสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อน รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
ข้อ 5 ในกรณีผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย การหักคู่สมรสและบุตร ให้หักเฉพาะคนที่อยู่ใน

ประเทศไทย
ข้อ 6 ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดก ให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท 
ข้อ 7 ในกรณีผู้มีเงินได้ เป็น หสม/คณะบุคคล ให้หักลดหย่อนเฉพาะหุ้นส่วนที่อยู่ในประเทศไทย 

คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันไม่เกิน 120,000 บาท
ข้อ 8 ส�าหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 120,000 `บาทขึ้นไป การค�านวณภาษีให้เสียไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน
ข้อ 9 คนที่ไม่ต้องยื่นแบบ
เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินทั้งปีไม่เกิน 60,000 บาท
เป็นโสด มีเงินได้ ม 40(1) อย่างเดียวทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท
สมรส มีเงินได้พึงประเมินทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท
สมรส มีเงินได้ ม 40(1) อย่างเดียวทั้งปีไม่เกิน 220,000 บาท
ข้อ 10 ปรับขยายฐานเงินได้ขั้นสูงสุดจากเดิม เงินได้สุทธิเกิน สี่ล้านบาท เสียภาษีอัตราร้อยละ 35 

เปลี่ยนเป็นเงินได้สุทธิที่เกินห้าล้านบาทถึงจะเสียภาษีอัตราร้อยละ 35
ทัง้น้ีการเปล่ียนแปลงน้ีให้ใช้กับการค�านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัเงินได้พงึประเมนิประจ�า

ปี 2560 ที่จะต้องยื่นเสียภาษีในปี 2561 
       29 มกราคม 2560

ภาษีใหม่ ที่ประกาศในเดือนมกราคม 2560 
ค่าใช้จ่าย-ค่าลดหย่อน เงินได้บุคคลธรรมดา
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
      กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

7e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2560e-magazine วารสาร TIA เดือนมกราคม 2560

Market Misconduct หรือ การกระทําอัน 
ไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย ์ เป็น
เรือ่งหน่ึงที ่พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ ฉบบัใหม่ ได้ปรบัปรงุ 
ให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ และมีความ
เป็นสากลมากขึน้ เพือ่ให้ครอบคลุมการกระท�าความ
ผิดในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 

ตามกฎหมายใหม่ Market Misconduct แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที ่1 ความผิดเก่ียวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทําให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุน ซึ่งความผิดประเภทน้ี
ครอบคลุมถึงการบอกกล่าวหรอืเผยแพร่ข้อมูลเทจ็
หรือที่จะท�าให้ผู้อื่นเข้าใจผิด รวมถึงการวิเคราะห์
หรอืคาดการณ์ทีใ่ช้ข้อมูลเทจ็หรอืบดิเบอืนจากความ
เป็นจริง แต่หากการคาดการณ์ต้ังอยู่บนฐานของ
ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่บิดเบือน แม้ว่าในภายหลังจะไม่
เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ก็ไม่เป็นความผิด 

กลุ่มท่ี 2 ความผิดเก่ียวกับการเอาเปรียบผู้
ลงทุนรายอ่ืน โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ตนเองรู้มา แนวคิดของเรื่องนี้ คือ บุคคลที่รู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน ต้องไม่น�าข้อมูลไปหา
ประโยชน์หรือไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น และผู้รับ
ข้อมลูก็ต้องไม่น�าไปหาประโยชน์หรอืไปเปิดเผยต่อ

บุคคลอื่นต่อๆ ไป (Insider Trading)
กลุ่มที่ 3 ความผิดเก่ียวกับการสร้างราคา 

หลักทรพัย์ โดยกฎหมายทีแ่ก้ไขแบ่งความผดิเก่ียว
กับการสร้างราคาหลักทรัพย์ออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 

การส่งค�าส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ที่ท�าให้บุคคล
ทัว่ไปเข้าใจผดิเก่ียวกับราคาหรอืปรมิาณการซือ้ขาย 

และ 2) การส่งค�าส่ังซือ้ขายหลักทรพัย์ในลักษณะ 
ต่อเน่ืองจนท�าให้ราคา/ปริมาณการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

กลุ่มที่ 4 ความผิดกรณีการส่งคําส่ังซ้ือขาย
ที่อาจจะเป็นเหตุให้ระบบการซ้ือขายดังกล่าว
สะดุดหรือหยุดชะงักลง ซึ่งกรณีนี้ เป็นการแก้ไข
กฎหมายเพื่อดูแลความต่อเน่ืองและความน่าเชื่อ
ถือของการซือ้ขายหลักทรพัย์ด้วยระบบซือ้ขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ 

เจตนารมณ์ของการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ 
Market Misconduct เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการ
ในการบงัคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธภิาพ เท่าทนั 
กับพัฒนาการของการกระท�าความผิดในตลาดทุน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับ
ธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยให้ทัดเทียมกับตลาด
ทุนอื่นๆ 

Market Misconduct 
โดย : สวิตา ปีตะวรรณ
ทนายความอาวุโส
บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
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ทิศทางของตลาดหุ ้นไทยในปีระกา 
ไก่ 2560 จะเป็นไก่ทองค�า หรือว่า ไก่แก้ว 
เปราะบาง ยังคงเป็นประเด็นทีน่่าสนใจส�าหรบันัก 
ลงทุนทั้งหลายเป็นอย่างย่ิง ทางกองบรรณาธิการ 
จึงรวมรวมทัศนะที่น่าสนใจของคนในวงการตลาดหุ้นไทยมา
ฝากกัน

นางเกศรา มัญชศุร ีกรรมการและผูจั้ดการตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย วางเป้าหมายในปี 2560 ว่า มลูค่าหลักทรพัย์
รวม (มาร์เก็ตแคป) ของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (ไอพีโอ) 
ปี 2560 น่าจะอยู่ที่ระดับ 2.8 แสนล้านบาท เนื่องจากมีบริษัท
ทีร่อเข้าท�าการซือ้ขายทัง้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SET) และตลาดเอ็มเอไอ (mai) เป็นจ�านวนมาก

ขณะเดียวกันก็ได้มีการต้ังเป้าจ�านวนนักลงทุนหน้าใหม่
ปี 2560 เพิ่มขึ้นอีก 1 แสนราย เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มี
จ�านวนเกือบ 1 ล้านราย และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ราว 
1.3 ล้านบัญชี 

หุ้นไทยปีระกาไก่ 60
บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งดัชนีหุ้นไทย

ส่วนในแง่ของมูลค่าซื้อขาย (วอลุ่ม) เฉลี่ยของตลาดหุ้น
ไทยปีนี้คาดไว้ราว 5.3 หมื่นล้านบาทต่อวัน

ซึ่งจากเป้าหมายของทาง ตลท. สะท้อนถึงความเชื่อม่ัน
ว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยในปีระกา จะเติบโตขึ้นกว่าปี 
ที่ผ่านมา 

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรากร มองบนเวทีสัมมนา สไตล์ VI  
ที่ระมัดระวังในเรื่องการลงทุน ว่าที่เห็นตลาดหุ้นไทยคึกคัก
ในปี 2559 เป็นเพราะว่าคนในตลาดหุน้อยู่ด้วยความหวังจาก
การคาดการณ์แนวโน้มประเทศไทยจะปรบัตัวไปในทางทีดี่ขึน้ 
ธรุกิจไทยจะเติบโตดีขึน้ ดังน้ัน ต้องติดตามว่าความคาดหวัง
เหล่านั้นเป็นจริงได้หรือไม่ หากความคาดหวังไม่เป็นจริง ก็ม ี
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โอกาสเกิดจุดพังทลายลงมาได้ ความผันผวนตลาดหุ้นไทย
แกว่งตัวอยู่ในกรอบ 15% บวกลบเป็นปกติทุกปี นักลงทุน
ไทยยังสามารถประคับประคองการเคลื่อนไหวของหุ้นต่อไป

ส่วนปัจจัยเส่ียงที่ส่งกระทบอย่างแน่นอนในปี 2560 คือ
เรือ่งการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ fed และการลงทนุด�าเนิน 
งานโครงสร้างพืน้ฐานประเทศไทยทีว่างไว้ ให้เป็นจรงิตามแผน  
ประเด็นส�าคัญในการลงทุนหุ้นปี 2560 ที่อยากฝากไว้ คือ 

“ควรปรับความคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนในระดับ 
ทีเ่หมาะสม อย่าไปคาดหวังสูง 20-30%อย่างทีผ่่านมา ดังน้ัน  
หุ้นปันผลดี อาจจะเป็นทางออกที่ดีในช่วงจังหวะนี้ จังหวะที่
การเติบโตของหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ไม่เติบโต หุ้นขนาดเล็ก
ก็ราคาเสียไปแล้ว หุ้นขนาดกลางก็มีค่า P/E สูง ดังนั้น ให้
รอคอยความจริงจะเป็นอย่างที่คาดหวัง” ดร.นิเวศน์ กล่าว

ในขณะที่ค่าย บลจ.กสิกรไทย และธนาคารกสิกรไทย ก็ได้
มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 น่าจะยัง 
คงเติบโตใกล้เคียงกับปี 59 โดยในปี 2560-2562 คาดว่าจะ
ขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ในช่วง 2.5-4.0% โดยมีแรง
หนุนจากการฟ้ืนตัวของการใช้จ่ายในประเทศและภาคการท่อง
เที่ยวที่เติบโตต่อเน่ือง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ใช้
นโยบายงบประมาณขาดดุล ร้อยละ 2.6 ของ GDP เข้ามา 
กระตุ้นเศรษฐกิจรวมทัง้การผลักดันโครงการลงทนุโครงสร้าง
พื้นฐานให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สําหรับมุมมองการลงทุนในปี 2560 แนะนําให้มีการ 
กระจายการลงทุน (Diversify) และคัดเลือกการลงทุน
ที่เหมาะสม (Selective) เป็นกุญแจสําคัญในการบริหาร
พอร์ตการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทหลักทรพัย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  
มีมุมมองที่เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มอาเซียนและอินเดีย ที่มีการ 
เติบโตของเศรษฐกิจสูง เม่ือเทยีบกับภูมิภาคอืน่ โดยมาตรการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
และผลก�าไรบริษัทจดทะเบียน แต่ประเด็นความเส่ียงจาก
เงินทุนไหลออกหากดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่ารวดเร็วยังคงต้อง
จับตาอย่างใกล้ชิด 

นายกว ีชกิูจเกษม รองกรรมการผู้จัดการบรษัิท หลักทรพัย์  
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในตลาด 
หุ้นไทยปีน้ีมองว่าจะเป็นไปในเชิงบวกเน่ืองจาก ภาพรวม 
ตลาดหุน้จะเคล่ือนไหวตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมกีาร
ปรบัฟ้ืนตัวตามวัฏจักรโดยปกติอยู่แล้ว หลังจากทีม่กีารซบเซา
มาก่อนหน้าน้ี ซึง่หากไม่มีการชะลอตัว หรอืหดตัวอย่างรนุแรง
อีกรอบ ก็จะเป็นไปตามธรรมชาติที่จะค่อยๆ ปรับตัวขึ้น 

“ตลาดหุ้นไทยในปี พ.ศ.2560 ได้ผ่านวิกฤตของเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะโตตามปัจจัย
บวกที่มีต่อการลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆ ทั่วโลก” นายกวีระบุ

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและ 
กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด  
(มหาชน) ก็มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในปี 2560 ว่ายังมี 
ความเส่ียงจากความผันผวนของเงินทุนเคล่ือนย้ายเป็น 
ส�าคัญ เน่ืองจากประเมินว่า ภาวะเศรษฐกิจในฝั่งประเทศ 
พัฒนาแล้ว (Developed Market) จะพลิกกลับมาฟื้นตัว 
ขึ้นชัดเจน จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ของ  
“โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีคนใหม่

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
หลักทรัพย์ทรีนิตี้ จ�ากัด กล่าวว่า ภาพรวมการลงทุนในตลาด
หุน้ไทยในปี พ.ศ.2560 น้ันมองว่าจะมกีารไหลกลับของเงินทนุ
ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ กลับเข้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
มากขึ้น ซึ่งคงหนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกา จากกรณีการ 
ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของนายโดนัล ทรัมป์ 
ที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆ 
ค่อนข้างมาก รวมไปถึงมาตรการจูงใจทางด้านภาษีด้วย ซึ่ง
มาตรการต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้นท�าให้เม็ดเงินไหลกลับเข้า
สู่สหรัฐฯ มากขึ้น

“เพราะฉะน้ันเมด็เงินทีไ่หลออกเคยเข้ามาประเทศเกิดใหม่
ตั้งแต่หลังเหตุการณ์ Lerman Crisis ปี 2009-2010 เป็นต้น
มา มองว่าจะเริ่มมีการปรับทิศกลับไปสู่ Develop Market 
มากขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นธีมหลักที่จะเกิดขึ้น” นายณัฐชาติ ระบุ

นายมงคล พ่วงเภตรา ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) หรือ KTBST กล่าวว่า 
ดัชนีหุน้ไทยปี 2560 มโีอกาสขึน้ทดสอบ 1,650 จุด ได้อกีครัง้ 
เน่ืองจากมีปัจจัยสนับสนุนจากก�าไรสุทธบิรษัิทจดทะเบยีนทีมี่
แนวโน้มว่าจะเติบโตที่ระดับ 4-7% 

“ผมมองว่าปีน้ีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสไปได้ถึง 1,650 จุด 
เพราะก�าไรจากบริษัทจดทะเบียนที่ท�าไว้น่าจะเติบโตที่ระดับ 
4-7% แต่กระน้ันปัจจัยส�าคัญที่นักลงทุนจะต้องจับตา คือ  
การเป็นประธานาธบิดีสหรฐัฯ คนที ่45 ของ นายโดนัล ทรปัม์ 
ซึ่งต้องจับตาท่าที และนโยบายด้านเศรษฐกิจต่างๆ ว่าจะมี 
ผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนอย่างไร โดยเฉพาะนโยบายที ่
เก่ียวเน่ืองต่อภูมิภาคเอเชีย รวมถึงทิศทางดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ที่ส่งสัญญาณออกมาว่าอาจ
ปรบัขึน้อย่างน้อย 2 รอบ หรอือาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สูงสุด
ถึงระดับ 0.75% ภายในปีนี้” นายมงคลกล่าว 
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อาสาฯ Visit ครั้งท่ี 11/2559 –  
CHO+KCM : เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวน 
การผลิต บมจ.ช ทวี-CHO : คุณสุรเดช 
ทวีแสงสกุลไทย CEO และที่ บมจ. เค.ซี. 
เมททอลชีท-KCM : คุณนิพนธ์ เจริญกิจ 
CEO ให้การต้อนรบั น�าชมและบรรยายสรปุ 
ณ โรงงานผลิตอ�าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น

สัมมนา ครั้งที่ 3/2559 ครั้งสุดท้ายของปี 2559 สัมมนาสําหรับสมาชิก 
สมาคมฯ ในหวัข้อ “TIA’ Exclusive Closed-Door TALK : พ.ร.บ.หลักทรพัย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่” : หลังประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 
ธนัวาคม 2559 โดยนักกฎหมาย “จิตอาสา” เป็นวิทยากร คุณชนิภทัร วสุิทธิแพทย์ 
บรรยาย ให้ความรู้ แบบปิดห้องคุย-วางอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้หน้าห้องสัมมนา 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 601-602 อาคารตลท. (ข้างสถานฑูตจีน)
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My Company ครั้งที่ 5/ 
2559–IMPACT : ผู้ถือหุ้นเดิน 
ทางเข้าเย่ียมชมทรัพย์สิน กอง 
ทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท REIT-IM-
PACT โดยม ีคุณวันเพญ็ มุ่งเพยีร
สกลุ กรรมการผู้จดัการ บริษทั อาร์ 
เอ็ม ไอ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกอง
ทรัสต์ คอยต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบรุ ีเม่ือวันที ่15 ธนัวาคม 2559

กจิกรรมติวเข้ม ให้เต็ม 100 ครัง้ท่ี 11 สําหรบั AGM Checklist ปี 2560 : เพือ่ซกัซ้อม
ความเข้าใจ ให้กับผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่ทีดู่แลสายงานการจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้ เพือ่รองรบั 
AGM Checklist ฉบับปรับปรุง เพื่อใช้งานใน ปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และ mai ทั้งหมด ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี โดยมี บจ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 บจ. จ�านวน 85 คน 
ณ ห้องประชุม 1601 ชั้น 16 ส�านักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2559
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ติดอาวุธทางปัญญา ครั้งท่ี 1/2560 : หัวข้อ “ข้อ
กฎหมายเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” วิทยากร คุณ 
สวิตา ปิตะวรรณ จากบรษัิท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และ เพยีงพนอ 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 
อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อบรมอาสาพทัิกษ์สทิธผิูถ้อืหุ้น รุน่พเิศษ ประจ�าปี 2560 
: สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เปิดหลักสูตรอบรมอาสาฯ 
หลักสูตรเร่งรดั เพือ่รองรบั พ.ร.บ.หลักทรพัย์ ฉบบัใหม่ และ เปิด
โอกาสให้นักลงทุน+สมาชิกสมาคมฯ ผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมงาน 
ในภาคสนาม ของ โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 “เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาร A ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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เตรียมความพร้อมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2560 : หัวข้อ “AGM 2560 : ชุด
ปรับปรุงใหม่” วิทยากร คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา 
รองประธานชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เม่ือวันที ่31 มกราคม 2560 ณ 
ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

TIIP Club ครั้งที่ 1/2560 : “TIIP’s talk with CEO” PTT Group : กิจกรรมเสริมความรู ้
ด้านการลงทุน ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Investors’ 
Intelligent Program) หรือ สมาชิก TIIP Club เข้าเยี่ยมพบและรับฟังวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง 
ของกลุ่มปตท. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช CEO บมจ. ปตท. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้อง
ประชุม Spirit ชั้น 13 อาคาร ปตท. ส�านักงานใหญ่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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TIIP Club ครัง้ท่ี 2/2560 : “TIIP’s talk with CEO” 
--K Bank (ปี 2560 จัดเป็น Year of the Bank) : กิจกรรม
เสริมความรู้ ด้านการลงทุน ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร นกัลงทุนผู้ทรงคุณวฒุิ (Thai Investors’ Intelligent 
Program) หรือ สมาชิก TIIP Club เข้าเยี่ยมพบและรับฟัง
วิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูง

โดย คุณธีรนันท์ ศรหีงส์ กรรมการผูจั้ดการ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย และ ประธาน Kasikorn Business-Technology 
Group-KBTG ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ถึงการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแห่งยุค FinTech นับเป็น
ธนาคารแห่งแรกที่มีความก้าวหน้า มากที่สุดในขณะน้ี เมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ อาคาร KBTG เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี
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สวัสดีปีใหม่ 2560 กับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ได้สร้างความ
เปล่ียนแปลงอย่างมากมายทัง้ในแง่ของการพฒันานวัตกรรมต่างๆ และรปูแบบการใช้ชวิีตหรอื
ไลฟ์สไตล์ของผู้คน ที่ก�าลังเป็นที่สนใจกันอย่างมากก็คือ เรื่องของ Fintech ที่มีการพัฒนาให้
เรื่องการเงินกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวก และคล่องตัวมากขึ้น

แต่ที่มีผลกระทบก่อให้เกดิความวติกกงัวลกม็ีไม่น้อย อย่างธรุกิจสื่อ ธรุกิจสิง่พิมพ ์ถอืเป็น
หมวดอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัผลกระทบค่อนข้างมาก ทัง้หนังสือพมิพ์ และนิตยสาร วารสาร ต่างๆ 
จ�าเป็นต้องปรบัตัวทัง้ในเรือ่งของค่าใช้จ่าย และความนิยมในการอ่านข้อมูลข่าวสารผ่านส่ิงพมิพ์ 
เดิมๆ ที่เปล่ียนไปเป็นการอ่านผ่านแอพพลิเคชั่น ผ่านมือถือ หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มากขึ้นเรื่อยๆ

วารสาร TIA ก็หนีไม่พ้นทีจ่ะต้องมกีารปรบัเปล่ียนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้
ด้วยเช่นกัน ซึง่ได้เริม่จากแนวความคิดทีมี่สมาชกิหลายท่านได้สอบถามในทีป่ระชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปีด้วยความห่วงใยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดท�าวารสาร TIA ในรปูแบบของส่ิงพมิพ์ ซึง่มี
ค่าใช้จ่ายด้านการพมิพ์ทีสู่ง และยังมค่ีาจัดส่งทางไปรษณย์ีทีม่ากพอสมควรในแต่ละเล่ม ท�าให้
ต่อมาได้มีการท�าแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และการจัดส่ง อัน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เพราะเม่ือพจิารณาถึงเรือ่งของค่าใช้จ่ายทัง้ค่าใช้จ่ายในการจัดพมิพ์ และค่าใช้จ่ายในการส่ง
ไปรษณีย์ ซึ่งรวมแล้วประมาณแสนกว่าบาทในแต่ละงวด บวกกับเรื่องของการเปล่ียนแปลง
ของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงท�าใหค้ณะกรรมการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวารสาร TIA 
จากสิ่งพิมพ์ มาเป็นวารสาร e-book อย่างที่ทุกท่านกําลังอ่านอยู่ในขณะนี ้ โดยเริ่มจาก
เดือนมกราคมนี้เป็นฉบับแรก

มองในแง่ของข้อดี มีทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างที่ต้องการ สามารถสื่อสารกับเพื่อน
สมาชิกและผู้อ่านได้เร็วขึ้น เพราะจากเดิมที่เป็นวารสารสิ่งพิมพ์ รายไตรมาส จ�านวน 40 หน้า 
ก็จะเปลี่ยนเป็นวารสาร e-book รายเดือน จํานวน 16 หน้าต่อเดือน หรือ 48 หน้าต่อ
ไตรมาส ซึ่งจะเพิ่มจ�านวนเน้ือหาได้มากขึ้น ขณะเดียวกันการเข้าถึงของสมาชิกและผู้อ่านก็
สามารถกว้างขึน้ตามจ�านวนผูเ้ข้าชมเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไม่ได้ถูกจ�ากัดด้วย
จ�านวนการพิมพ์เหมือนที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีผลกระทบบ้างกับผูท้ีเ่คยชนิกับการอ่านในรปูแบบส่ิงพมิพ์ และอาจจะ
ยังไม่คล่องตัวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่จากผลส�ารวจในเรือ่งของการใช้สมาร์ทโฟน พบ
ว่าปัจจุบันคนไทยกว่า 80% มีสมาร์ทโฟนใช้งาน และใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อ
วัน หรอื 45 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ดังน้ันจึงเชือ่ว่า สมาชกิสมาคมฯ และผูอ่้านทัว่ไป น่าจะสามารถ
เข้ามาอ่าน และติดตามข่าวสารของทางสมาคมฯ ได้รวดเร็วและสะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมาด้วย

หวังใจว่าการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้น้ี จะท�าให้สมาคมฯ กับสมาชกิและผูอ่้านทกุท่าน สามารถ
สื่อสารกันได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะคะ 

เริ่มต้นใหม่กับความเปลี่ยนแปลง
โดย : วชิรา ณ ระนอง
      นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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