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ปีที่ 6 ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2561**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนทรงตัว
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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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ช่วงต้นเดือนกันยายนทีผ่่านมา สมาคมฯได้จัดกิจกรรมไปทีจั่งหวัดขอนแก่น ซึง่หน่ึงใน 
กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การพบปะกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในจังหวัด
ขอนแก่น จ�านวน 4 บริษัท

ซึ่งหน่ึงในบริษัทที่ได้พบปะกับผู้บริหารคือ นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องที่ขอน�ามาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ที่ขอนแก่น เดิมแห่งแรกเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใหญ่มาก มี 
55 เตียง เข้ามาจดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
หรือประมาณปีเศษแล้ว ตอนที่แรกเข้า หุ้น IPO ที่ 4.80 บาท ส�าหรับนักลงทุนที่นิยม
การลงทุนในหุ้นน้องใหม่ ก็ได้ก�าไรกันไปพอสมควรทีเดียว 

ตอนนี้มีการขยายโรงพยาบาลมายังที่ใหม่ โดยมีเป้าหมายจะขยายเป็น 200 เตียง 
ซึง่ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการเพิม่ขนาดของธรุกิจ ให้สามารถรองรบัจ�านวนผูป่้วยในได้
มากขึน้กว่าทีเ่ดิม ซึง่มีข้อจ�ากัดของห้องพกัทีไ่ม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูป่้วยใน 
เมื่อรับผู้ป่วยได้มากขึ้นจะได้ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทก็จะได้เติบโตขึ้น 

แต่พอได้เห็นบรรยากาศ ได้รับฟังแนวคิดของคุณหมอธีระวัฒน์แล้ว กลับพบว่า
เป็นวิธีคิดที่ไม่ได้มุ่งเน้นการทําธุรกิจ แบบที่เรียกว่าการแสวงหากําไรสูงสุด หรือ 
Maximized Profit เลย คือ ไม่ได้มีแค่เป้าหมายของก�าไรรวมที่จะได้รับ และก�าไร
ต่อหุ้นส�าหรับผู้ถถือหุ้น

แต่มีมุมมองในแง่ของ การรบัผิดชอบต่อบคุคลในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย
ในขอนแก่นและพืน้ท่ีใกล้เคียง เพราะว่าแม้จะลงทนุเพิม่ในการย้ายมาสร้างใหม่และ
เพิม่จ�านวนเตียง ซึง่เหน็ว่าใช้เงินลงทนุไปกว่า 1,400 ล้านบาท แต่กลับให้ความส�าคัญ
กับการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

โรงพยาบาลถูกออกแบบจนดูเหมือนเป็นรสีอร์ทมากกว่าโรงแรม ให้ความส�าคัญกับ
พื้นที่รักษาและฟื้นฟูทั้งอาการป่วย สภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วย เรียกว่ามีการ
ดูแล มีพื้นที่ปลอดโปร่งให้ผู้ป่วย แทนที่จะต้องอยู่แต่ในห้องพักผู้ป่วย

และท่ีสําคัญก็คือ เรือ่งค่าบรกิาร ค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา เป็นราคาทีถื่อว่าผู้ป่วย 
ไม่รูสึ้กกดดัน แถมหากเป็นผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลใดๆ ได้เลย ก็
จะสามารถคุยกันได้ ทําให้เฟสแรก 110 เตียง วันนี้อัตราการครองเตียงเต็ม 100 
เปอร์เซ็นต์ ไปเรียบร้อยแล้ว

วันนั้นมีคนแสดงความคิดเห็นว่า ธุรกิจที่ไม่ได้เน้น Maximized Profit แบบนี้ 
อาจจะไม่ค่อยเป็นท่ีถูกอกถูกใจของนักลงทนุสักเท่าไรนัก เพราะนักลงทนุส่วนใหญ่
อาจจะมองผลก�าไรสูงสุดของธุรกิจเป็นหลัก

แต่ส่วนตัวอดคิดไม่ได้ว่า กับธรุกิจทีมี่อดุมการณ์ ให้ความส�าคัญกับสังคมแบบน้ี ถ้า
ไม่มีผู้ร่วมสนับสนุนแล้วจะสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้อย่างไร 

บางครัง้การลงทนุ ถ้ามหีุน้ทีค่�านึงถึงสังคมควบคู่กับการท�าธรุกิจเอาไว้ในพอร์ตบ้าง
ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร อย่างน้อยก็ถือเป็นการสนับสนุนทางหนึ่งได้มิใช่หรือ

ที่ส�าคัญหุ้นโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ก็ดูแลผู้ถือหุ้นด้วยเงินปันผลที่น่าสนใจทีเดียว
ก็น�ามาฝากเป็นแง่คิดเพื่อสังคมว่า จําเป็นจริงๆ หรือ ที่ในพอร์ตลงทุนจะต้องมี

แต่หุ้น Maximized Profit เท่านั้น 
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ต้องก�ำไรสูงสุดจริงหรือ
โดย : ภูวนำรถ ณ สงขลำ
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เปิดโครงกำร ‘5 ขั้นมั่นใจลงทุน’
กลต.มุ่งดูแลอิสรภำพทำงกำรเงิน
นายรพ ีสุจรติกุล เลขาธกิาร ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า 
มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดทุนของประเทศไทยมี Market  
Cap ร้อยละ 115 ของจีดีพีประเทศ ผลตอบแทนเฉลี่ย 
ร้อยละ 10 ต่อปี แต่ปัจจุบันมีนักลงทุนผ่านตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 3-4 ล้านราย เทียบ
กับประชากรทั้งประเทศ โดยที่ผ่านมาการบริการให้ค�า
ปรึกษาและแนะน�าการลงทุนครบวงจรจะจ�ากัดอยู่เพียง
กลุ่มคนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนจ�านวนสูง (private wealth) 
เท่าน้ัน ขณะทีป่ระชาชนทัว่ไปมักประสบปัญหาการลงทนุ 
เน่ืองจากได้รบัข้อมลูมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายได ้
หรอืได้รบัค�าแนะน�าให้ซือ้ผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ขายได้รับค่าตอบแทนการขาย
สูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแล
การลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้ว จึงท�าให้คนทั่วไป 

ไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้
“โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน เกิดจากความตั้งใจของ  

ก.ล.ต. ร่วมกับพนัธมติรภาครฐั ภาคเอกชน และผูป้ระกอบ 
ธุรกิจในตลาดทุน ประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน มีส่วนส�าคัญที่
ท�าให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต�่าลง ประกอบด้วย 1) 
การส�ารวจและท�าความเข้าใจลูกค้า 2) การก�าหนดแผน
จัดสรรการลงทุน (asset allocation) 3) การแนะน�าการ
ลงทนุแบบองค์รวม 4) การติดตามและปรบัปรงุการลงทนุ 
และ 5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า เพื่อ
ท�าให้ผู้รับบริการมีความพร้อมในการจัดการการบริหาร
ทรัพย์สินของตนเอง เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักลงทุนที่มีบัญชีอยู่แล้ว แต่ไม่ค่อย
ลงทุนให้กลับมาลงทุนมากขึ้น” 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. แล้ว 26 ราย และคาดว่าจะมีจ�านวนเพิม่ขึน้อกีตาม 
ล�าดับ โดยผู ้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะ
สามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอนได้  
ภายใต้ขอบเขตธรุกิจทีไ่ด้รบัอนุญาตของตน ทัง้น้ี ผูป้ระกอบ 
ธุรกิจรายอื่น ๆ ที่สนใจสามารถย่ืนขอรับความเห็นชอบ 
ต่อ ก.ล.ต. ได้ โดย ก.ล.ต. จะพิจารณาคุณสมบัติตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับ 
ความเห็นชอบเป็นผู ้ให้บริการออกแบบการลงทุนบน
เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th และผู้ที่ต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และ
เฟซบุก๊เพจ 5 ขัน้ม่ันใจลงทนุ หรอืหากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อสอบถาม ก.ล.ต. ที่โทร 1207 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ. ไทย) โดดเด่นในระดับ
โลกด้านความย่ังยืนจากการประกาศรายชือ่บรษัิททีเ่ป็นสมาชกิของดัชนีความ 
ย่ังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจ�าปี 
2561 โดย บจ. ไทย 5 แห่ง ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนใน 5 กลุ่ม
อตุสาหกรรม เป็นอนัดับสองรองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้แก่ (1) BANPU 
ในกลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง (2) IRPC ในกลุ่มการกลั่นและการตลาดน�้ามัน
และแก๊ส (3) PTT ในกลุ่มน�้ามันและแก๊สต้นทาง (4) TRUE ในกลุ่มบริการ
โทรคมนาคม และ (5) TU ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทั้ง 5 บจ. อยู่ใน 
19 บจ. ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย BTS และ SCB 
เป็นสองบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นที่หนึ่ง
ในประเทศที่มี บจ.  ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่
ทั่วโลก (DJSI Emerging Markets) ตอกย�้าจุดแข็งของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันนี้และการสร้าง
อนาคตของประเทศ

19 บจ. ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ AOT, BANPU, CPALL, CPF, 
CPN, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, TRUE, TU, BTS และ SCB

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่ 19 บจ. 
ไทยได้รบัการยอมรบัในระดับโลกให้เป็นสมาชกิของดัชนีความย่ังยืน DJSI ซึง่เป็นจ�านวนสูงสุดในอาเซยีนต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยในจ�านวนนี้มี 5 บจ. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 5 
กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บจ. ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงานซึ่งมีบทบาทส�าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และกลุ่มบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well-being) โดยบริษัทเหล่านี้ถือเป็นรากฐาน
ในการสร้างอนาคตของประเทศ และเป็นพลังส�าคัญเชิงกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศไทยตาม
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ให้มคีวามมัน่คง ม่ังค่ัง และย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแผนการพฒันาพเิศษภาคตะวัน
ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่รัฐบาลก�าลังเร่งผลักดันและมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

“ความส�าเรจ็ในการพฒันาความย่ังยืนอย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและมุ่งม่ันของทกุภาคส่วน 
ในตลาดทุนอย่างยาวนาน ตอกย�้าคุณภาพของตลาดทุนไทย และแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ลงทุนทั่วโลกว่า 
บริษัทเหล่าน้ีมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ทั้งน้ี การส่งเสริมให้ บจ. ตระหนักถึงความส�าคัญและ
ด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืนเป็นแกนหลักในทกุกระบวนการถือเป็นภารกิจส�าคัญของตลาดหลักทรพัย์ฯ ซึง่ส่งผลดีต่อ  
บจ. ให้ได้รบัการยอมรบัในระดับโลก โดยตลาดหลักทรพัย์ฯ ยังคงเดินหน้าพฒันา บจ. ทีม่ศัีกยภาพให้ก้าวสู่ระดับ
โลกเพิม่เติมอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในระดับประเทศ ตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้จัดท�าดัชนีความย่ังยืนของ บจ. ไทย 
(SET Thailand Sustainability Index: SET THSI) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ บจ. ไทยยกระดับความยั่งยืนของการ
ด�าเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้ลงทุน” ดร.ภากร กล่าว

ปัจจุบนัตลาดทนุไทยมีศักยภาพและมีการเติบโตทีโ่ดดเด่น พรัง่พร้อมด้วยสินค้าและบรกิารทีห่ลากหลายและ
มีคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well-being) และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยง
และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุน
และระดมทุนระดับภูมิภาค และเป็นตลาดทุนที่ผู้ลงทุนทุกกลุ่มต้องให้น�้าหนักการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีการทบทวน
และประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกป ี

บจ. ไทย ครองแชมป์เข้ำดัชนี DJSI
สูงสุดในอำเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
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ปัจจุบันมีการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ปฏบิติัตามกฎหมายให้มากทีสุ่ด  ซึง่กฎหมายดังกล่าวมทีัง้
กฎหมายโบราณที่มีมานานและกฎหมายใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ 
ทั้งน้ีเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎเพื่อลดความเส่ียงจาก
การที่ผู้บังคับใช้กฎหมายตรวจพบและลงโทษตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายนั้น ๆ  การปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก�ากับดูแลกิจการทีดี่ มคุีณธรรม   ซึง่ในทางปฏิบติั จะด้วยความ
เคยชิน หรือการท�าตาม ๆ กันมา หรือวัฒนธรรมบ้านเราเป็น
อย่างน้ี ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ท�าให้บางครัง้ก็ไม่สามารถปฏิบติั
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย

เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ และพรบ. บริษัทจํากัด
(มหาชน)  ระบุไว้ว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ต้องแต่งตั้งโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปี  มีเพียงปีละครั้ง ที่จะต้องจัดให้มีขี้นภายใน 4 
เดือนนับแต่วันส้ินรอบบญัช ี น่ันหมายตวามว่า   หากกิจการใด 
มีรอบบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม ของปี  ก็ต้องจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี  ภายในวันที่  30 เมษายน 
ของปีถัดไป

ส�าหรับบริษัทจ�ากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์
ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  เนื่องจากกฎหมายก�าหนดให้ปิดบัญชี
ปีละครั้ง  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจึงสามารถท�าได้โดยไม่มี
อุปสรรค  แต่งต้ังแล้วผู้สอบบัญชีก็สามารถเข้ามาตรวจสอบ

เพื่อปิดบัญชีของปีใหม่นี้   เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปีจะพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีที่ผ่านมาที่มีผู้สอบ
บญัชทีีไ่ด้รบัการอนุมัติในปีทีแ่ล้วท�าการตรวจสอบ  ส�าหรบัการ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในป ี
ถัดมาจะแต่งต้ังเพื่อท�าการตรวจสอบบัญชีของปีถัดมาน่ันเอง 
สรุปง่าย ๆ ว่าตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปีเพื่อตรวจสอบบัญชีปีใหม่นั่นเอง

ประเด็นปัญหาจึงอยู่ทีบ่รษิทัจํากัด (มหาชน)  ทีต้่องท�าการ 
ปิดงบการเงนิรายไตรมาส ซึง่ในไตรมาสแรกช่วงม.ค.-มี.ค. ที ่
ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นในงบ
การเงินไตรมาสแรก  และบรษัิทจ�ากัด (มหาชน) ต้องรายงานให้
ตลาดหลักทรพัย์ภายใน 45 วัน ซึง่เป็นช่วงประมาณ 2 สัปดาห์
แรกของเดือนพฤษภาคม

จะเห็นได้ว่ากิจการต้องแต่งต้ังผู้สอบบัญชีในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในช่วงท้ายของเดือนเมษายน  ดังนั้นถ้าเป็นไป
ตามกฎหมาย  ผู้สอบบัญชีที่เข้าสอบทานงบไตรมาสแรกก็ยัง
ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะ
เกิดในเดือนเมษายน  ปัญหาจึงเกิดทั้งด้านบริษัท (มหาชน) 
จาํกัด และผู้สอบบญัชว่ีาการกระท�าดังกล่าวขดักับบทบญัญติั
ของกฎหมายหากเข้ามาตรวจสอบก่อนแต่งตั้ง  ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติที่ทุกคนใช้อยู่ในปัจจุบันคือ ผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจ
ไตรมาสแรกหลังวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแต่งต้ังให้
เป็นผู้สอบบัญชีปีใหม่แล้ว สมมุติว่า จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กฎหมำยกับกำรปฏิบัติที่ขัดกัน
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมกำร สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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วันที่ 30 เมษายน ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้ามาตรวจได้
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป ซึ่งจะมีเวลา
เพียง 15 วันอย่างมาก เพราะในช่วงเดือนเมษายน
หลังปิดงบ หรือการเข้ามาทดสอบรายการก่อนหน้า 
ผู้สอบบัญชี เข้าท�าการตรวจไม่ได้เพราะยังไม่ได้รับ
การแต่งตั้ง  ก�าหนดเวลาต้องได้งบการเงินภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นก�าหนดเวลาสิ้นสุดระยะ
เวลา 45 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชีที่ต้องน�าส่งงบ
การเงินตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์ฯ  ดังน้ัน 
งบการเงินไตรมาสแรกจะเป็นงบสอบทานที่ใช้เวลา
น้อยมาก ท�าให้มีความเส่ียงต่อข้อมูลในงบการ
เงินได้  โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบ
บัญชีรายใหม่

อน่ึงปัญหาน้ี จึงเสมือนส่งเสริมให้มีการแอบ
ตรวจก่อนได้รับแต่งต้ังหรือไม่ ซึ่งตามกฎหมายท�า
ไม่ได้ แต่ข้อมูลงบแยะมาก ไหนจะงบเฉพาะกิจการ 
ไหนจะงบรวมอกี ผูส้อบบญัชก็ีไม่อยากมคีวามเส่ียง
ในการให้ความเห็นในงบการเงิน ก็ต้องขอแอบดู
หน่อยก็เป็นไปได้  ปัญหานี้จะแก้ได้โดยการที่บริษัท
จ�ากัด (มหาชน) ไม่ต้องส่งงบรายไตรมาส ในหนึ่งปี
ให้มีงบการเงินครึ่งปี เพื่อใช้ประกอบการน�าส่งภาษี
เงินได้ครึ่งปี และงบการเงินประจ�าปีตามกฎหมาย
เท่าน้ัน ซึ่งในต่างประเทศก็มีแบบน้ีเหมือนกัน แต่
เม่ือนึกถึงข้อมูลที่ต้องใช้ตัดสินใจเพื่อการลงทุน
ส�าหรับนักลงทุนทั้งหลาย การได้งบการเงินราย
ไตรมาสจะช่วยให้นักลงทุน ได้ใช้งบการเงินเพื่อ
การตัดสินใจได้ดีกว่า  ท�าให้ลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้มากกว่า  เพียงแต่ในงบการเงินไตรมาส
แรกเท่าน้ัน ทีนั่กลงทนุต้องให้ความระมัดระวังในการ
วิเคราะห์ พินิจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผล 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

28 กันยายน 2561

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับ
และดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (คณะกรรมการ กกบ.) 
เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 
เช่น สภาวิชาชพีบญัช ีในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ธนาคารแห่งประเทศ 
ไทย (ธปท.) ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เร่งสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน TFRS9 เพือ่เตรยีมความพร้อมให้แก่ภาคธรุกิจในการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว โดยคณะกรรมการ กกบ. 
มีมติให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 แต่หากภาคธุรกิจใดมี
ความพร้อมก็สามารถน�ามาตรฐานการการรายงานทางการเงินดังกล่าว
มาใช้ก่อนได้ (Early Adoption) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

นางกุลณี กล่าวว่า เม่ือวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัด 
สัมมนา “ท�าความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : (ร่าง) TFRS 9 ใน
กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว โดยมีผู้สนใจกว่า 1,600 
คนในหลายสาขา และเพื่อให้ทุกสาขาวิชาชีพมีความเข้าใจกฎหมาย 
เพิม่ขึน้ ก็ได้มีการจัดทีจั่งหวัดชลบรุ ีและเชยีงใหม่ ไปแล้วเช่นกัน โดยมี
การจัดท�าวิดีโอเผยแพร่ให้ผูส้นใจทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาในครัง้
ดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
www.dbd.go.th ภายในกันยายน 2561 โดย TFRS 9 เป็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่บังคับใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เท่านั้น เช่น บริษัทมหาชนจ�ากัด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ 
กองทุนรวม ตลอดจนบริษัทที่ก�าลังจะขอจดทะเบียนออกตราสาร
ในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนบริษัททั่วไป หรือธุรกิจเอสเอ็มอีไม่ต้องใช้
มาตรฐานบัญชีกลุ่มนี้

“มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลอย่างเต็มรปูแบบน้ันเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ หรอื IFRS 
ทีใ่ช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 140 ประเทศทัว่โลก ถือเป็นการยกระดับ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและส่งเสริมให้รายงานทางการเงิน
ของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนมากย่ิงขึ้น  
ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศทีน่่าเข้ามาลงทนุประกอบธรุกิจ ท�าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างม่ันคง รองรับการเปิดการค้าเสรีของโลกที่
ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไป” นางกุลณี กล่าว 

กรมพัฒนำธุรกิจให้ควำมรู้ภำคธุรกิจ
เตรียมรับมำตรฐำน TFRS9 1 ม.ค.63
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ประธานสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อม่ัน
นักลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้า 
( พ.ย. 61 ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) 
เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน อยู่ที่
ระดับ 109.45 เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.24 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศลด
ลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในโซนร้อนแรง ซึ่งจากผลส�ารวจนัก
ลงทนุมีความเชือ่มัน่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียนเป็นตัวหนุนความเชื่อมั่น

ขณะทีค่วามกังวลมาจากนโยบายกีดกันทางการค้าและการ
ลงทุน การไหลเข้าออกของเงินทุน รวมถึงการประเมินผลกระ
ทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ เช่น ตุรกี อาร์เจนติน่า ที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้น
ภาษีและค่าเงินที่ปรับตัวลดลงมาก โดยผลส�ารวจยังระบุว่า
หมวดธรุกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร หมวดธุรกจิ
ที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  

“นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามทิศทางการเจรจาทางการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า ภายหลังจากที่มีนโยบาย
กีดกันทางการค้าและปรบัข้ึนภาษีน�าเข้าสินค้าระหว่างกันว่าจะ
มีทิศทางผ่อนคลายหรือมีทางออกการเจรจาลักษณะใด หาก
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศรุนแรงขึ้นจะส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง” นายไพบูลย์ กล่าว

นอกจากนี้ ต้องติดตามการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งของ
ธนาคารกลางสหรฐัปีน้ีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ขง็แกร่ง
ของสหรัฐฯ ขณะที่เศรษฐกิจจีนและยุโรปส่งสัญญาณชะลอ 
ตัวลง ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารยุโรปที่มีแนว
โน้มคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปีนี้

ขณะที่ฝ่ายวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลส�ารวจผู้บริหารบริษัทจด
ทะเบียน (ซีอีโอ) เกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนหลังของ
ปี 2561 พบว่า ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง 6 เดือน
หลังของปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น  ทั้งปีจะเติบโตร้อยละ 3-4  
นโยบายการคลังและการใช้จ่ายภาครัฐ การท่องเที่ยว ก�าลัง
ซื้อภายในประเทศ และเสถียรภาพของการเมืองในประเทศ 
จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ขณะที่ปัจจัยเส่ียงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง 
6 เดือนหลังของปี 2561  ได้แก่ ก�าลังซื้อภายในประเทศ 

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนทรงตัว
ผู้บริหำรบจ. มองแนวโน้มดี
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เสถียรภาพการเมืองในประเทศ  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก แตกต่างจากการส�ารวจครั้งก่อนที่มองว่าปัจจัยเส่ียงต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย คือ ความผันผวนของเงินบาท 
เสถียรภาพของการเมืองในประเทศ และต้นทุนแรงงาน 

ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจในช่วง 6 เดือนหลังของปี 
2561 พบว่าซีอีโอ ส่วนใหญ่คาดว่าต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันโลก เช่น
เดียวกับราคาวัตถุดิบทีป่รบัเพิม่สูงขึน้ ซึง่ซอีโีอส่วนใหญ่คาดว่า
ระดับการจ้างงานและสภาพคล่องจะอยู่ในระดับเดิม

ส่วนแนวโน้มการลงทนุ ซอีโีอส่วนใหญ่วางแผนจะขยายการ 
ลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งในช่วง 6 เดือนหลังของ 
ปี 2561 พบว่าร้อยละ 50 ของซีอีโอวางแผนขยายการลงทุน 
ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งมีประเทศเป้าหมาย
การลงทุน คือ ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศใน 
กลุ่มกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม โดยแหล่งทุนหลัก  
3 อันดับแรก คือ ก�าไรสะสมของกิจการ สินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ และการออกหุ้นกู้ภายในประเทศ

ขณะทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความ
เชือ่มัน่ทางธรุกิจเดือนสิงหาคม 2561 ปรบัลดลงจากเดือนก่อน 
เล็กน้อยจากระดับ 52.0 มาอยู่ที่ระดับ 51.4 จากดัชนีองค์
ประกอบด้านการลงทุนและการจ้างงานที่ลดลงเป็นส�าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีองค์ประกอบเกือบทุกด้านยังคงอยู่เหนือ
ระดับ 50

ทั้งน้ี สัดส่วนผู้ประกอบการภาคการผลิตที่ตอบว่าต้องการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นมีจ�านวนลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตเหล็ก
และผู้ผลิตส่ิงทอและเครื่องแต่งกาย ขณะเดียวกันดัชนีองค์
ประกอบด้านการลงทนุลดลงจากสัดส่วนผูป้ระกอบการในภาค
มิใช่การผลิตที่ตอบว่าลงทุนเพิ่มมีจ�านวนลดลง อาทิ จากธุรกิจ
กลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหน่ึงเป็นผลจากภาวะ
การก่อสร้างที่ชะลอตัวในช่วงฤดูฝน 

โดยในอกี 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรบัตัวดีขึน้ติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 55.4 สะท้อนว่าผู้ประกอบการมีความ
เชือ่มัน่ต่อเศรษฐกิจระยะต่อไป โดยเฉพาะความเชือ่มัน่ทางด้าน

ค�าส่ังซือ้ การผลิต และผลประกอบการ โดยเฉพาะผูผ้ลิตอปุกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์และผูผ้ลิตเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีค่าดการณ์ว่าค�าส่ังซือ้
ของลูกค้าในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้าน
ปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับดีขึ้นเช่นกัน รวมทั้ง 
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
และชาวไทยเข้ามาพักแรมและใช้จ ่ายมากขึ้น ในช่วงฤดู 
ท่องเที่ยวปลายปี ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้าง
หน้าของธุรกิจนี้ปรับตัวดีขึ้นมาก 

ด้าน นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและ
ประธานคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) เปิดเผยว่า 
ในเดือนตุลาคม กกร.จะประเมินภาพรวมเศรษฐกิจใหม่ เน่ืองจาก
มองว่าในช่วงครึง่ปีหลังเศรษฐกิจไทยอาจเติบโตผ่อนแรงลงจาก
การขยายตัวในอตัราทีช่ะลอลงของการส่งออก ซึง่ส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากการเปรยีบเทยีบกับฐานทีสู่งในปีก่อน รวมทัง้ต้องติดตาม
การเดินหน้านโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯซึ่งอาจกระทบต่อ
สินค้าส่งออกของไทยไปสหรัฐ นอกจากน้ี ยังต้องติดตามผล 
กระทบจากสถานการณ์น�้าต่อผลผลิตภาคเกษตรด้วย ส่วนการ
ท่องเที่ยวยังคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
เมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

ขณะที ่นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านักงาน 
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค
ทัว่ไป หรอือตัราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อตัราเงินเฟ้อ 
มกีารเปล่ียนแปลงสูงขึน้ร้อยละ 1.62 เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 

โดยถือเป็นการปรบัตัวสูงขึน้จากหมวดพลังงานทีมี่การขยาย
ตัวสูงข้ึนต่อเน่ืองเป็นเดือนที ่21 ทีร้่อยละ 9.05 เป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และยัง
มีปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ คือ ก�าลังซื้อของภาค
ประชาชนดีข้ึน สะท้อนจากการจัดเก็บรายได้ในส่วนของภาษี
มูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ที่ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 18.2 

ส�าหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 
อยู่ที่ร้อยละ 1.12 ซึ่งแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบ 
ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 0.8-1.6 โดยยังมี 
ปัจจัยที่ต้องจับตา คือ ต้นทุนการผลิตสินค้าบางชนิดได้รับผล 
กระทบจากราคาพลังงานทีสู่งขึน้ รวมทัง้ค่าเงินบาททียั่งมีโอกาส
ผันผวน ประกอบกับอัตราค่าจ้างเฉล่ียเริ่มมีสัญญาณขยายตัว
ในอัตราที่ช้ากว่าเงินเฟ้อ ท�าให้เงินเฟ้อระยะต่อไปจะค่อย ๆ
ปรับตัวสูงขึ้น

“คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียทั่วไปน่าจะยังอยู่ในกรอบ
ที่วางไว้ ส่วนเงินเฟ้อไตรมาส 4 น่าจะอยู่ที่รัอยละ 1.5 มาจาก 
ปัจจัยด้านอาหารและน�้ามันยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง แม้จะ
ไม่ได้ขยับตัวสูงมาก แต่ราคาตลาดโลกยังอยู่ในภาวะทีผ่นัผวน” 
นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว 
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นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ  ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวว่า การที่ตลาดหุ้นผันผวน
ระยะน้ีเป็นผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกประเทศทั้งส้ิน ขณะน้ี
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ใน
สภาพค่อนข้างดีและเป็นปัจจัย
ช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยภาย 
นอกที่เข ้ามากระทบเศรษฐกิจ
ให้กระทบไม่มาก ขณะที่หลาย
ประเทศแย่กว่าประเทศไทยได้รบัผลกระทบมากกว่า 
และในอนาคตหากสงครามการค้าขยายวงออกไป
เชื่อว่าด้วยสถานะของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันไทย
จะยังคงได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  
อีกหลายประเทศ 

ส่วนการปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) นั้น นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อ
พจิารณาจากข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั
ที่กระทรวงการคลังมีอยู่ เช่น อัตราเงินเฟ้อยังต�่า 
กว่าเป้า เป็นต้น จึงยังไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย แต่เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่ 
ธปท.จะพจิารณาในภาพรวมด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับ 
กรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  
แม้จะอยากปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบบายมากกว่า
น้ีและเร็วกว่าน้ี แต่ด้วยอยู่ในภาวะสงครามการค้า 
จึงชะลอออกไป เรื่องนี้ ธปท.ก็ต้องพิจารณาเช่นกัน 
และถ้าหากยังมีปัจจัยเส่ียงก็ต้องระมัดระวัง แต่ถ้า
ไม่มีปัจจัยเส่ียงก็สามารถปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยได้  
ซึ่งในกรณีที่ ธปท. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็จะส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจบ้างไม่มากนัก ท�าให้การ
ลงทุนภาคเอกชนลดลง ความสามารถในการช�าระ
หนี้ของประชาชนและของบริษัทต่าง ๆ ลดลง แต่
ยังอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้

นายอภศิกัดิ ์กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยรัฐบาลจะมี
ต้นทุนบริหารประเทศสูงข้ึนจากการที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณเพิ่ม เพื่อน�าไปช�าระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ด้วยเช่นกัน
และเม่ือวันที่ 19 ก.ย. นาย

จาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ 
กนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อย
ละ 1.50 ต่อปี และมี 2 เสียงให ้
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 1.75 

ต่อปี แต่ที่ประชุม กนง. เห็นว่าความจ�าเป็นในการ
ใช้นโยบายการเงินระดับผ่อนคลายมากทยอยลด
ลงเรื่อย ๆ 

นายจาตุรงค์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการ ฯ จึงคง
ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ปีน้ีร้อยละ 4.4 และปี 2562 เติบโตร้อยละ 4.2  
แม้ว่าโครงการลงทุนภาครัฐบางโครงการเล่ือนออก
ไป คือ โครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 รถไฟฟ้าสาย
สีม่วง รถไฟชานเมืองบางซื่อ-รังสิต แต่เน่ืองจาก
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนเอกชนขยาย
ตัวดีขึ้นมาชดเชย ท�าให้คณะกรรมการคงอัตราการ
ขยายตัวไว้ระดับเดิม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เป็นห่วงการ
แข่งขันการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ส่งผลให้
มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลดลงและภาวะอุปทาน
คงค้างของอาคารชุดในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวม
ถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจาก
สถานะหน้ีครัวเรือนยังไม่ปรับตัวดีขึ้น โดยหน้ีครัว
เรือนต่อจีดีพีไตรมาส 1/2561 ยังสูงอยู่ที่ร้อยละ 
77.6 พร้อมให้ติดตามการแข็งค่าของเงินบาทที่เกิด
จากการเคล่ือนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจไทย เน่ืองจากนักลงทุนเห็นว่าเงิน
บาทเป็น SafeHaven เพราะพื้นฐานเศรษฐกิจไทย
แข็งแกร่ง 

ชี้หุ้นไทยผันผวนจำกปัจจัยภำยนอก
มั่นใจภำพรวมเศรษฐกิจยังค่อนข้ำงดี
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นายสุชาติ ชลศักด์ิพิพัฒน์ ผู้ว่าการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ทาง
พิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ที่เปิดให้
บริการแก่ประชาชนในปัจจุบัน เป็นทรัพย์สินของ 
กทพ.ที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF) จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิ
การรับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวม 
สุทธทิีจั่ดเก็บได้เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันแรกที่
กองทุนมีสิทธิในรายได้ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน
ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง โดยทางพิเศษทั้ง 2 สายทางดังกล่าว
มีระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางที่ส�าคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพฯ และการ 
เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และชลบุรี 

โดยทางพิเศษทั้ง 2 สายทาง มีปริมาณรถยนต์ที่ใช้บริการในช่วงที่ผ่านมาเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.7 ต่อป ี
นับตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีปริมาณการ
จราจรเฉลี่ย 369,464 คันต่อวัน ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และเฉลี่ย 386,557 คันต่อ
วัน ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีรายได้ค่าผ่านทาง 4,672 ล้านบาท ส�าหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 3,593 ล้านบาท ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ส�าหรบัทางพเิศษทัง้ 2 สายทาง ประกอบด้วย ทางพเิศษฉลองรชัมรีะยะทาง 28.2 กิโลเมตร มแีนวเส้นทาง
เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (บริเวณจตุโชติ) และไปบรรจบ
กับทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณอาจณรงค์ และทางพิเศษบางนา–อาจณรงค์ โดยมีปริมาณการจราจรโดย
เฉลี่ยต่อวันส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 221,925 คัน และมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรได้วันละประมาณ 350,000 คัน โดยปริมาณการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัชมีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.1 ต่อปีนับตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2560 โดยรายได้ค่าผ่านทางเพิม่ขึน้ทีอ่ตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 6.0 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีมีระยะทาง 55 กิโลเมตร ถือเป็นหน่ึงในทางยกระดับที่มีการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
ที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อปลายทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ช่วงบางนา) และ 
ส้ินสุดที่บริเวณก่อนถึงทางเล่ียงเมืองชลบุรี มีปริมาณการจราจรโดยเฉล่ียต่อวันส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 147,539 คัน เทียบกับความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่ 360,000 คัน
ต่อวัน โดยปริมาณการจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถีมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.7 ต่อปีนับต้ังแต่ปีบัญช ี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จนถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีรายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นที่
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

ทั้งน้ี หลังจากที่น�าทรัพย์สินเข้าระดมทุนผ่านกองทุน TFFIF กทพ.ยังคงเป็นผู้ที่ดูแลและบริหารทางพิเศษ 
ทั้ง 2 สายทางเช่นเดิม โดย กทพ.จะน�าเงินที่ได้จากการโอนสิทธิในรายได้ไปใช้ขยายโครงการก่อสร้างทาง 
พิเศษ 2 สายทาง ได้แก่ 1.โครงการทางพิเศษพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ตะวันตก และ 2.โครงการระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนต่อขยายทดแทน ตอน N1 

“ส�าหรบัการไปโรดโชว์ให้ข้อมลูต่อนักลงทนุต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี โดยมุง่เป้าไปทีก่ารจ�าหน่ายหน่วยลงทนุให้
กับประชาชนรายย่อยเป็นอนัดับแรกๆ เพือ่ประชาชนให้เป็นเจ้าของกองทนุ โดยคาดว่าจะสามารถพร้อมจ�าหน่าย
หน่วยลงทุน TFF ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้” นายสุชาติ กล่าว 

กทพ.โชว์ศักยภำพทำงพิเศษ
ระดมทุนผ่ำนกองทุน TFFIF
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สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาสมาชิก 
TIIP Club น�าทีมโดย อาจารย์บรรจง จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เดินทาง
เข้าเยี่ยมชมสถานีเคเบิลใต้น�้า โมฬี ได้รับการต้อนรับของ บมจ. ซิมโฟนี่ คอม
มูนิเคชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูง คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ณ สถานีเคเบิลใต้น�้า โมฬี ระยอง หาดแม่ร�าพึง ต�าบลตะพง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง

ขากลับแวะ เย่ียมชมฟาร์มพชื “สวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง” ที ่อ�าเภอบ้านค่าย 
ได้เติมความรู้ เรื่องต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่มีราว 80 สายพันธุ์ ในเมืองไทย 
และอาจสูญพันธุ์ ท�าให้ตระหนักรู้ถึงสมดุลแห่งธรรมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 18 
กันยายน 2561 

อันเป็นกิจกรรมครั้งที่ 7 ของกิจกรรม TIIP Club ประจ�าปี 2561 ที่ได้ไป
เยี่ยมเยือนเครือข่ายอันทรงพลังระหว่าง “TIIP2TIIP” ด้วยกัน 

TIIP CLUB ครั้งที่ 7/2561 “TIIP2TIIP” เยี่ยมชมกิจการ  
ณ สถานีเคเบิลใต้นํ้า โมฬี ระยอง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมม ู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน)–SYMC  
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ติดอาวุธทางปัญญา ครัง้ที ่12/2561 : “เดินทาง 
ยังใช้แผนท่ี ชวีติกับการลงทนุ คุณใช้แผนอะไร?”

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมกิจกรรมติดอาวุธทาง 
ปัญญาครั้งที่ 12/2561 โดยมีวิทยากร คือ ดร. 
ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย ์นักวิชาการอิสระ ในหัวข้อ  
“เดินทางยังใช้แผนที่ ชีวิตกับการลงทุน คุณใช้
อะไร?” ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคาร B 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน)  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 4/2561 @TTW
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู ้ ถือหุ ้น 

สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เข้าเย่ียมชม 
กระบวนการผลิตน�้าประปา จากสายน�้า
เจ้าพระยา สู่ครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม 
พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารระดับ
สูง - คุณวลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย์  กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) ณ 
บริษัท ประปาปทุมธานี จ�ากัด (บริษัทในเครือ) 
อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี เมือ่วันองัคาร
ที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บูรณาการกิจกรรม 3 ครั้ง เข้าด้วยกัน 
คือ การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สัญจร ปี 2561 น�าโดยคุณ 
วชริา ณ ระนอง นายกสมาคมฯ, ปิดหลักสูตรนักลงทนุผูท้รงคุณวุฒิ รุน่ที่  
18 (TIIP 18) และกิจกรรม TIIP CLUB ครั้งที่ 8 

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายสรุป เศรษฐกิจมหภาคของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น), ปิดหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 
รุ่นที่ 18 (TIIP 18) และ การแสดงวิสัยทัศน์ ของ CEO ทั้ง 4 บริษัทจด
ทะเบียน ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ บมจ.ช ทวี (CHO), บมจ. 
เค.ซี.เมททอลชีท (KCM), บมจ.น�้าตาลขอนแก่น (KSL) และ บมจ. 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) ณ ห้องประชุม ของ RPH เมื่อวันที่ 7-9 
กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เยี่ยมชม ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีปิดหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 18 (TIIP 18)

การแสดงวิสัยทัศน์ ของ CEO 4 บริษัทจดทะเบียน ในพื้นที่จ.ขอนแก่น

ประชุมสัญจรคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำ
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจ�ำปี 2561, 

ปิดหลักสูตร TIIP-18 และ TIIP CLUB ครั้งที่ 8
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดกิจกรรม 29 ปี TIA Fun Run 2018 ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าใน
กรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ถนนสุขาภิบาล2แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อ 
ระดมทุน สนับสนุนกิจกรรม ยกระดับธรรมภิบาลของตลาดทุนไทย มีนักวิ่งลงทะเบียน เข้าร่วม
กิจกรรม ว่ิงเพื่อสุขภาพ ราวกว่า 500 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมเหล่า 
ซูเปอร์ฮีโร่ และ นกมาคอวร์แสนรู้ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมป่าในกรุงฯ หลังจบกิจกรรมอีกด้วย เมื่อ
เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

29 ป ี
TIA Fun Run 
2018
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ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่า
สามารถที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาในการตัดสินใจลงทุนได้ดีทีเดียว เน่ืองจากเปิดตลาดช่วงต้นเดือน 
มาได้เพียงแค่ 3 วัน ปรากฏว่า ดัชนีหุ้นในวันที่  5 ก.ย. ตกลงมาปิดที่ระดับ 1,686.37 จุด  
ลดลงถึง 28.04 จุด หรือร้อยละ 1.64 มูลค่าการซื้อขาย 60,127.45 ล้านบาท เป็นการปรับ
ตัวลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย จากความกังวลวิกฤติค่าเงินของประเทศในตลาด 
เกิดใหม่ คือ ตุรกี อาร์เจนตินา อนิโดนีเซยี และอนิเดีย นักลงทนุกังวลว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอ
ตัว และอาจจะเกิดความเสี่ยงที่เงินทุนต่างชาติจะไหลออก จากกรณีมาตรการ QE ด้วย รวมไปถึง
ความกังวลหลังสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าจีน

จากนั้นตลาดก็ทรงๆสลับกับลดลงมาเรื่อยๆ ในระดับที่ดัชนีอยู่ต�่ากว่า 1,700 จุด ท�าให้นักลงทุน
เกิดความกังวล โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ มีสถานะขายสุทธิ ท�าให้ในวันที่ 11  ก.ย. ดัชนีตลาด
หุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,672.42 จุด ลดลง 19.09 จุด หรือร้อยละ 1.13 

แต่แค่ 2 วัน คือในวันที่ 13 ก.ย. ดัชนีตลาดหุ้นไทยกลับขึ้นไปปิดที่ระดับ 1,717.96 จุด 
เป็นการปิดเพิ่มข้ึนถึง 38.57 จุด หรือร้อยละ 2.30 ขณะท่ีมูลค่าการซ้ือขาย 78,999.35 
ล้านบาท เหตุผลก็คือเป็นการปรับตัวขึ้นเพราะการขานรับปัจจัยบวกเรื่องการเลือกต้ังที่จะเกิด
ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่ง ส.ว. ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ท�าให้
ทิศทางการเลือกต้ังมีความชัดเจนขึ้น ท�าให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ แม้แต่ 
นักลงทุนต่างประเทศ จากที่เคยขายสุทธิก็กลับมาเป็นซื้อสุทธิถึง 2,007.13 ล้านบาท 

หลังจากที่เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องการเลือกต้ัง ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนก็ถูก
น�ามาวิเคราะห์พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้ง GDP ทั้งการ 
ส่งออกและการท่องเทีย่ว การลงทนุภาคเอกชน ทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตัว กลายเป็นแรงขบัเคล่ือนส�าคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

 เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปี 2561 ที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าปีน้ีน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,800 จุด
เป็นอย่างน้อย ถูกน�ากลับมาสร้างความเชื่อมั่นกันอีกครั้ง ซึ่งในวันที่ 28 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย 
ของเดือนนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทย ก็มาปิดเหนือระดับ 1,700 จุด ที่ระดับ 1,756.41 จุด

ทิศทางการเคล่ือนไหวของตลาดหุ้นไทยในระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียว สะท้อนให้เห็น
ว่า ความชัดเจนของข้อมูลที่เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจลงทุนนั้น ถือเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่ง
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

ดังน้ันส�าหรับนักลงทุนในยุคน้ี การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ จึงถือเป็นส่ิงที่ส�าคัญอย่างย่ิง ใน
ขณะที่การลงทุนเพียงเพราะเขาบอกว่า หรือเชื่อข่าวลือนั้น ถือเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนคุณภาพ
ควรหลีกเลี่ยง 

Last article

ควำมส�ำคัญของข้อมูล
โดย : วชิรำ ณ ระนอง
   นำยกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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