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ปีที่ 6 ฉบับที่ 39 เดือนตุลาคม 2561**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..

เผย 8 แผนงานหลัก
หนุนยุทธศาสตร์ตลาดทุนไทย

FETCO



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2 e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2561

คณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ปีบริหาร 2561-62

นางวชิรา ณ ระนอง
นายกสมาคม

นายคเณศ วังส์ไพจิตร นายบรรจง จิตต์แจ้ง

นางสุพรรณ โปษยานนท์
กรรมการ

นายสัมฤทธิ์ ดํารงศิริ นายภาคภูมิ ภาคย์วิศาล

นายภูวนารถ ณ สงขลา
กรรมการ

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการ

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวทีอง
กรรมการ

รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะนายมนตรี นิพิฐวิทยา นายชาลี จันทนยิ่งยง

นายจํานงค์ วัฒนเกส
อุปนายก 2

นายจํารัส สว่างสมุทร
อุปนายก 1

นางรัมภา ร่มโพธิ์
เหรัญญิก

นายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
เลขาธิการ/ประชาสัมพันธ์

คณะที่ปรึกษา

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ นางสาวโสภาวดี เลศิมนัสชยั

e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2561
2

นายสมชัย บุญนําศิรินายเผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์

นางสาวสิริพร สงบธรรมนายมงคล ลีลาธรรม นายยงยศ วารีสุรหาญนายธวัช อานันโทไทย



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2561

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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บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ต้องถือว่า
ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเป็นอย่างมาก

เน่ืองจากก่อนหน้าในช่วงปลายเดือนกันยายน ดูเหมือนว่าความเชื่อม่ันในการ
ลงทุนจะกลับมา ชนิดที่หลายๆส�านักวิจัยมองว่า SET Index น่าจะทดสอบที่ระดับ 
1,740-1,780 จุดได้ไม่น่าจะยากนัก เน่ืองจากปัจจัยทางการเมืองก็มีการยืนยันจาก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 อย่างแน่นอน

ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ กระแสเงนิลงทนุ (Fund Flow) หลังธนาคารกลางสหรฐัฯ 
(Fed) ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง และมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกเป็นครั้ง 4 ในปี 2561 นี้ 
นักลงทนุก็ได้รบัรูกั้นหมดแล้ว จึงไม่น่ามีผลกระทบมากนัก ส่วนประเด็นเรือ่งสงคราม
การค้าของสหรัฐฯ กับจีน แม้อาจจะยังไม่ชัดเจน แต่ดูเหมือนความกังวลก็ไม่มาก
เท่ากับ 2 ครั้งแรกแล้ว และในเรื่องของค่าเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีทิศทาง
ปรับตัวขึ้นมา ก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วง ท�าให้ส่วนใหญ่มองว่า เดือนตุลาคมนี้ ตลาดหุ้น
ไทยไปได้สวยแน่นอน

แต่ในความเป็นจริงกลับปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมากตลอด 
ทั้งเดือน มีทั้งการปิดติดลบ 20-30 จุด หลายรอบ แต่ก็มีการรีบาวน์กลับมาแรงๆ  
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในภาพรวมกลับปรากฏว่า SET Index มีการปรับตัวลดลง
ตลอดทั้งเดือน โดยไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือระดับ 1,700 จุดได้

เห็นได้จากในวันที่ 2 ตุลาคม SET Index อยู่ที่ 1,748.09 จุด แล้วก็ลดลงจน
มาตํ่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ระดับ 1,623.37 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ตํ่าสุดของ
เดือนตุลาคมด้วย และสุดท้ายปิดส้ินเดือนตุลาคมในวันที่ 31 ตุลาคม ท่ีระดับ 
1,669.09 เรียกว่าเป้าหมายที่เคยคาช่วงต้นเดือนว่าจะเห็น SET Index ที่ 1,760 
จุดนั้น ไม่มาให้เห็นเลย

แน่นอนว่าปัจจัยลบ ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ไม่ได้มอีะไรเปล่ียนแปลงไปมากกว่าเดิม เพยีง
แต่ว่าปัจจัยหนุนปัจจัยบวก ไม่ได้มีเข้ามาอย่างชัดเจนเพียงพอ ท�าให้นักลงทุน โดย
เฉพาะกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ยังคงมีการทะยอยขายหุ้นออกมาตลอด

ซึ่งในการพบปะกับเพื่อนสมาชิกสมาคมฯบ้าง เพื่อนนักลงทุนที่ไปประชุม EGM 
ของหลายๆบริษัทบ้าง ต่างบ่นในทิศทางคล้ายๆกันว่า ทิศทางเช่นนี้ลงทุนยาก ความ
เสี่ยงสูง จึงขอหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง ว่าการลงทุนจากนี้ไป ข้อมูลในทุกๆ ด้าน
ถือเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก และจ�าเป็นอย่างยิ่งในการน�ามาใช้วิเคราะห์เพื่อการลงทุน

คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ยังออกมาเตือนผ่านส่ือเลยว่า ตอนน้ีตลาดเงิน ตลาดหุน้ทัว่โลกมคีวามผนัผวน
มาก ดังน้ัน ขอให้นักลงทุนมีสติ ใจเย็นๆ และดูข้อมูลให้ดี เพราะความผันผวนที่ 
เกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างประเทศ ที่ควบคุมไม่ได้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศ และภาวะ
เศรษฐกิจไทยมีความม่ันคงดี ก�าไรบริษัทจดทะเบียนยังเติบโตดี ดัชนีราคาหุ้นไทย
ผันผวนน้อยกว่าหลายประเทศ ดังน้ันนักลงทุนควรดูข้อมูลเป็นหลักและใช้เป็นจุด
เริ่มต้นของการลงทุน

สรุปก็คือ ข้อมูลและการคุมอารมณ ์ไม่ให้อ่อนไหวตามสถานการณ์เกินไป น่าจะ
เป็นตัวช่วยที่ดีในสถานการณ์การลงทุนจากนี้ไป 
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ตัวช่วยในการลงทุน
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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เผยผลประเมิน CG บจ.ไทย
คะแนนปี 2561 ท�าสถิติสูงสุด

นายประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) เปิดเผยในงานสัมมนาน�าเสนอผลประเมนิการ
รายงานด้านการก�ากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 2561 ว่า 
คะแนนการประเมินทางด้าน CG ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ปีนี้ยังคง
เฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก โดยจากการส�ารวจ บจ.ทัง้หมด 657 บรษัิท พบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81 สูงที่สุดตั้งแต่เริ่มท�าการประเมินคะแนน 
CGR ในปี 2544 และเพิม่ขึน้จากเฉล่ียร้อยละ 80 ในปี 2560 และร้อยละ 
78 ในปี 2559 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ บจ.เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวด

หากพิจารณาคะแนนเฉล่ียรายหมวดของผลส�ารวจปี 2561 พบว่า 
หมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 มี 4 หมวด ได้แก่ หมวด
สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และการค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94 ,92, 85 และ 80 ตามล�าดับ

จากผลการส�ารวจ พบว่า มี บจ.ที่มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ร้อยละ 70 
หรือได้ 3 ดาวขึ้นไป 557 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนนร้อยละ 70-79 (3 ดาว) 174 บริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 26, มีบริษัทที่ได้รับคะแนนร้อยละ 80-89 (4 ดาว) 241 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 37 และ
บริษัทที่ได้รับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป (5 ดาว) 142 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 22 

“ผลส�ำรวจปีน้ีแสดงให้เหน็ถึงควำมมุ่งมัน่ของบรษัิทจดทะเบยีนไทยทัง้ทีมี่ขนำดใหญ่และขนำดเล็กใน
กำรพัฒนำมำตรฐำน CG อย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำบริษัทส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงกำรเติบโต
ของธุรกิจควบคู่กับกำรค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ มำกขึ้น” นายประสัณห์ กล่าว

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักในการท�างานร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ ในตลาดทุน ซึ่งโครงการนี้ ตลาด 
หลักทรัพย์ฯได้สนับสนุน IOD เป็นผู้จัดท�าผลการประเมิน CGR มาตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2544 โดยภาพ
รวมคะแนนผลการประเมิน CGR ของ บจ. มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองสะท้อนถึงมาตรฐานการ
ท�างานที่สูงขึ้น 

“และจำกผลประเมิน ASEAN CG 
Scorecard ก็แสดงให้เหน็คุณภำพของบรษัิท
จดทะเบยีนทีโ่ดดเด่น และเป็นผูน้�ำในภูมิภำค
มำโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย 
ของ ตลท. ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ บจ.เห็น 
ควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืน
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยค�ำนึง 
ถึงผูมี้ส่วนได้เสีย เพือ่ให้ บจ.ไทยมคุีณภำพ มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเป็นทีย่อมรบั
ในสำยตำของนักลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศ
ได้” นายภากร กล่าว 
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม กล่าวว่า TFFIF ถือว่าประสบความส�าเร็จและ
จะเป็นแหล่งเงินทุนส�าคัญของประเทศในการน�ามาใช้
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในอนาคตจะได้เห็นหน่วยงาน
ราชการใช้กองทุนนี้ให้เกิดประโยชน์ ขณะที่นักลงทุนได้มี
ช่องทางการลงทนุทีจ่ะให้ผลตอบแทนดี ซึง่ประเทศไทยยัง
จ�าเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อ�านวยการ ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเข้า 
ท�าการซือ้ขายของกองทนุ TFFIF ถือว่าประสบความส�าเรจ็
ในช่วงเปิดให้นักลงทุนจองซื้อมีนักลงทุนให้ความสนใจใน
การจองซื้อจ�านวนมาก และขณะน้ีก�าลังศึกษาความเป็น
ไปได้ที่จะมีกองทุนที่ 2 

โดยวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้จะหารือนายอานนท์ เหลือง
บรบิรูณ์ อธบิดีกรมทางหลวง ถึงการจะน�าทางหลวงพเิศษ
หมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง) หมายเลข 9 (สาย
ถนนวงแหวนรอบนอก-กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
กรมทางหลวงที่จัดเก็บค่าผ่านทางเข้ามาระดมทุนเพิ่มใน 
TFFIF โดยจะต้องแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง เพื่อให้
สามารถแบ่งรายได้ค่าผ่านทางให้กองทุนได้ 

หรืออีกแนวทางหน่ึงอาจจะมีการจัดต้ังเป็นนิติบุคคล
พิเศษ (SPV) หรืออาจเป็นรูปกองทุนและท�าสัญญากับ
กองทุน TFFIF เพื่อน�ารายได้ค่าผ่านทางมาสนับสนุนก
องทนุ TFFIF โดยเหน็ว่ามีแนวโน้มต้ังเป็นนิติบคุคลพเิศษ
มากกว่า โดยคาดหวังว่ากองที่ 2 อาจเสนอประชาชน
ไตรมาส 2 ปี 2562 แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เงินของกรม

TFFIF ประสบความส�าเร็จ
เล็งออกกอง 2 ‘มอเตอร์เวย์’

ทางหลวงเป็นหลัก
“รองนำยกรฐัมนตรไีด้ให้นโยบำยว่ำให้ใช้กองทนุ TFFIF 

เป็นแหล่งระดมทุนในกำรพัฒนำประเทศ เห็นว่ำควรจะ 
มีทรัพย์สินเพิ่มที่จะให้ TFFIF เข้ำไประดมทุนได้ นอกจำก
นี้ ยังศึกษำควำมเป็นไปได้ที่จะมีกองที่ 3 หลังจำกบริษัท  
ทโีอท ีจ�ำกัด (มหำชน) ควบรวมกับบรษัิท กสท โทรคมนำคม 
จ�ำกัด แล้วจะน�ำโครงข่ำยโทรคมนำคมเข้ำมำระดมทุน 
ต่อไป” นายประภาศ กล่าว

ทัง้น้ี กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศ 
ไทยหรอื Thailand Future Fund (TFFIF) เสนอขายหน่วย 
ลงทุนส่วนเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 
โดยมีช่วงจ�านวนหน่วยลงทุนเสนอขายเบื้องต้นที่ 4,000–
4,470 ล้านหน่วย ปรากฏว่าในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนเพิ่มทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป เม่ือวันที่ 12–19 ตุลาคม
ที่ผ่านมาน้ัน TFFIF ได้รับความสนใจอย่างมากจากนัก
ลงทุนรายย่อย โดยความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่า
มากกว่า 28,800 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่ได้จัดสรร
ไว้เบื้องต้น 

ส่งผลให้จ�านวนหน่วยลงทุนเสนอขายสุดท้ายครั้งน้ี
เท่ากับ 4,470 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายส่วน
เพิ่มทุนเท่ากับ 44,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
การอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปีแรก 
เท่ากับร้อยละ 4.751 ซึ่งการเสนอขายหน่วยลงทุน TFFIF 
ครั้งน้ี นับว่าเป็นการเสนอขายตราสารทุนที่มีมูลค่ามาก
ที่สุดในปี 2561 
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บัญชีชุดเดียวส�าคัญอย่างไร ท�าไมต้องมีบัญชีชุดเดียว
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
    กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ช่วงนี้ไปที่ไหนก็ได้ยินแต่ ให้ทําบัญชีชุดเดียว เสียภาษีให้ถูกต้องนะ ถ้าไม่อย่างนั้น ต่อไปอนาคต
ลําบากแน ่คนที่อยุ่ในวงการบัญชีภาษีคงเข้าใจดี แต่คนนอกวงการ รวมไปถึงนักธุรกิจ นักลงทุน ยังมึนๆ 
อยู่ว่า พูดอะไรกันนะ บัญชีชุดเดียว หรือบัญชีเล่มเดียวกันแน่ ฉบับนี้จึงขอน�าเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อ
ความเข้าใจอย่างง่าย ๆ ค่ะ

การทําบญัชชีดุเดียว เน้นว่าชดุเดียว ไม่ใช่เล่มเดียวนะคะ กฎหมายบญัชบีงัคับให้ท�าบญัชต้ัีงหลายเล่ม 
ไม่ได้มีเล่มเดียวแน่นอน แต่การท�าบัญชีต้องมีชุดเดียวอย่างแน่นอน เป็นชุดที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปตามธุรกิจทีป่ระกอบการอยู่ ในอดตีทา่นคงเคยได้ยนิว่า มกีารท�าบญัชีหลายชุด ชุดหนึง่ส่งราชการ 
ชุดหนึ่งส่งให้ธนาคารเพื่อขอกู้เงิน อีกชุดอาจมีไว้ดูเอง ท�าให้ไม่อาจรู้ได้ว่า ตกลงบัญชีชุดไหนถูกต้องกัน
แน ่แต่ถ้าให้เป็นไปตามกฎหมาย ก็ต้องหมายถึงชุดที่ส่งราชการ คือกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
นั่นเอง และบัญชีชุดดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย 

ด้วยเหตุน้ี จึงได้มีการออกพระราชกําหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร 
ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้มีการจด
แจ้งท�าบัญชีชุดเดียวเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์การไม่ถูกตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ย้อนหลังกลับ
ไป โดยต้องมีการจัดท�าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการต้ังแต่รอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งก็หมายความว่าให้มีการทําบัญชี 
ชดุเดียวตามจรงิ ห้ามหลบซ่อนการบนัทกึบญัชอีีกต่อไป นอกจากน้ีกฎหมายยังระบวุ่าเพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยด�าเนินการที่จ�าเป็น เพื่อให้
สถาบันการเงินที่อยู่ในก�ากับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรม
สรรพากรในการย่ืนรายการภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการท�าธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ
กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า การทําบัญชีชุดเดียว คือการทําบัญชีตามความเป็นจริง ไม่มีการหลบซ่อนอีก 
ต่อไป หากใครยังไม่ปฏิบัติตามย่อมจะมีความผิดที่ร้ายแรงขึ้นกว่าเดิม เพราะปัจจุบันความผิดทางภาษ ี
หากจํานวนเงินเกินสิบล้านบาทต่อป ี หรือขอคืนภาษีเป็นเท็จจํานวนเงินเกินสองล้านบาทต่อปจีะถือ 
เป็นฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินด้วย การมีบัญชีชุดเดียวจึงมีความส�าคัญมาก ที่จะท�าให้เกิดการ
เสียภาษีที่ถูกต้อง และหากไม่ใช่บัญชีชุดเดียวอาจท�าให้มีปัญหาในการขอสินเชื่อกับธนาคารอีกด้วย

ท�าไมต้องมีบัญชีชุดเดียว บัญชีชุดเดียวดีอย่างไร นอกจากการที่จะใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้เงิน เสีย
ภาษีอย่างถูกต้องแล้ว การมีบัญชีชุดเดียว จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกิจการได้อย่างแท้จริง ท�าให้งบการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท�าให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการด�าเนินงานได้อย่างถูก
ต้อง ทันเวลา รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริง ท�าให้สามารถปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันได้ทันท่วงที  
นอกจากนี้บัญชีชุดเดียวยังสามารถท�าให้เกิดการควบคุมระบบงานและสภาพคล่องได้ง่าย ถ้าท�าบัญชีดี มี
บัญชีชุดเดียว เชื่อถือได้ ก็ท�าให้มีเครดิตดี การกู้เงินก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ต้นทุนไม่สูง เม่ือ 
ทุกอย่างอยู่ในระบบการควบคุมที่ดี เงินทองก็ไม่หนีไปไหน จะท�าให้เกิดก�าไรอย่างยั่งยืนแน่นอน 

รู้อย่างนี้แล้วต้องรีบจัดการให้มีบัญชีชุดเดียวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะ 

30 กรกฎาคม 2561
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นายภูมิศักด์ิ อรัญญาเกษมสุข ผู ้
อ�านวยการส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
(สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะ
ออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวง 
การคลังในปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 
วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 
เดือน และ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
แบบไร้ใบตราสาร โดยเริ่มจ�าหน่ายต้ังแต่
วันที่ 19 ตุลาคม 2561–29 มีนาคม 2562 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่ม่ันคงของ
ประชาชนและเป็นทางเลือกในการลงทุน
ต่อของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์
ของกระทรวงการคลัง ซึง่จะครบก�าหนดอายุ
เดือนตุลาคม 2561

ส�าหรับพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 3 
ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46  
ต่อปี ขณะที่ รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี วงเงินรวม 
15,000 ล้านบาท วงเงินซื้อต่อราย 1,000 
บาทขึ้นไป ไม่จ�ากัดวงเงินซื้อขั้นสูง โดยมี
ธนาคารตัวแทนจ�าหน่าย ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและซื้อพันธ 
บัตรออมทรัพย์ได้หลากหลายช่องทาง ทั้ง
เคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจ�าหน่ายทกุสาขา 
เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ  
Internet Banking และ Mobile Applica-
tion ของตัวแทนจ�าหน่ายทั้ง 4 แห่ง 

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์
วงเงิน 15,000 ล้านบาทรวม 2 รุ่น

15-18 พ.ย. SET in the City 2018
โชว์นวัตกรรมลงทุนแห่งอนาคต

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ
องค์กรพันธมิตรกว่า 100 องค์กร จัดงาน SET in the City ปีนี้ ด้วย
แนวคิด “สร้างอนาคตการลงทุน ให้เหนือกว่าที่เคย” โดยทุกองค์กร 
ทีร่่วมออกบธู ทัง้ธนาคารพาณชิย์ บรษัิทหลักทรพัย์ บรษัิทหลักทรพัย์
จัดการกองทนุ บรษัิทนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ประกันภัย ร่วมกัน
น�าเสนอบริการวางแผนและออกแบบพอร์ตการลงทุนครบวงจรทั้ง 
หุ ้น กองทุนรวม อนุพันธ์ และประกันภัย จากผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 
นักวางแผนการเงิน ผูแ้นะน�าการลงทนุ นักวิเคราะห์มอือาชพี พร้อม
แนะน�าสินค้าใหม่ TFEX Gold Online Futures สัญญาซือ้ขายทองค�า
ล่วงหน้าที่เสนอราคาซื้อขายตามราคาทองค�าในตลาดโลก โดยไม่มี
การส่งมอบทองค�าจริง

ไฮไลท์ส�าคัญ คือ การน�าเสนอเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนแห่ง
อนาคตกว่า 40 นวัตกรรม เช่น การน�าระบบสมองกล หรือ Artificial 
Intelligence (AI) มาออกแบบเครือ่งมือคัดกรองหุน้ การให้ค�าปรกึษา
ก่ึงอัตโนมัติ Robo Advisor และเปิดพื้นที่สาธิตเครื่องมือลงทุน
เพื่อทดลองและเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมสัมมนาและ 
Workshop เชิงปฏิบัติการ กว่า 50 หัวข้อ เพื่อวิเคราะห์การลงทุน 
ค้นหาหุ้นคุณภาพ เฟ้นหาโอกาสหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจที่ยกระดับ
คุณชีวิตที่ดี (Market of Well-being) อาทิ “เปลี่ยนโลกการลงทุน
ของคุณด้วย AI” , ฟันธงลงทุน หุ้นแกร่ง แรงรับเลือกตั้ง” “เจาะลึก
หุ้น Well-being มิติใหม่แห่งการลงทุน” เป็นต้น 
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย (FETCO) เปิดเผยเมื่อวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2561 ถึงนโยบาย
การด�าเนินงานของ FETCO ในปี 
2561-2562 ว่า FETCO จะด�าเนิน
การโดยมีแผนงาน 8 แผนงาน
หลักประกอบด้วย 1) เสนอความ
คิดเห็นและให้ค�าปรึกษาต่อภาค
รัฐอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาตลาด
ทุนไทย 2) จัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ตลาดทนุไทย 3) ติดตาม และปรับปรุงแผนพัฒนาตลาดทุน
ไทย ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ 4) ขยายฐานนักลงทุน 
โดยเฉพาะนักลงทุนระยะยาว เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับ
ตลาดทุนไทย 

5) เพิ่มความหลากหลายของตราสารและผลิตภัณฑ์ 
ในตลาดทุนให้มากย่ิงขึ้น 6) สร้างนักวิเคราะห์การลงทุน
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพของตลาดทุน 7) สนับสนุนสมาชิก
ให้ความรู้ด้านการลงทุนขั้นพื้นฐาน (Investment Literacy) 
แก่ประชาชนทั่วไป และ 8) สนับสนุนสมาชิกในการพัฒนา
กลไกการท�างานและการน�านวัตกรรมมาใช้ในตลาดทุน

นายไพบลูย์ กล่าวว่า นโยบายการด�าเนินงานของ FETCO 
ดังกล่าวเพื่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนทุกองค์กรในตลาดทุน
ไทยร่วมก�าหนดทศิทางและเป้าหมายระยะยาวในการพฒันา
ตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นกลไกส�าคัญในการร่วมขับเคลื่อน
นโยบายระหว่างรัฐและเอกชน โดยเฉพาะการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ตลาดทุนไทยเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ โดย
มีความเห็นว่าตลาดทุนควรมียุทธศาสตร์ระยะยาว ที่เป็น
เหมือนเข็มทิศให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดในตลาดทุน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรู้ถึงเป้าหมายหลัก และร่วม
เดินทางไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการออกกองทุนประเภทใหม่เพื่อทดแทนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาวรองรับ
ส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ และน�าเสนอประเด็นให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณา การเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ส�าหรับสมาคม มูลนิธิให้สามารถ

FETCO เผย 8 แผนงานหลัก
หนุนยุทธศาสตร์ตลาดทุนไทย
ลงทุนได้หลากหลายและกว้างมากขึ้น เช่นการอนุญาตให้มีการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมได้ เป็นต้น 

การพจิารณาแนวทางด�าเนินการร่วมกันในอตุสาหกรรมและภาครฐัออก
ไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพือ่ดึงนักลงทนุระยะยาว การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์
และสภาพคล่องในตราสารประเภทอื่นๆ เช่น High Yield Bond DR ETF 
หรือธุรกิจรองรับนวัตกรรม หรือ ESG เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน  
การผลักดันให้มีการจัดท�าหน่วยงานกลางเช่น Investment Analyst 
Academy เพือ่สร้างนักวิเคราะห์รุน่ใหม่ เพิม่จ�านวนและความหลากหลาย 
ของบทวิเคราะห์ และผลิตงานวิเคราะห์ทีไ่ด้มาตรฐานสากล การสนับสนุน
สมาชิก FETCO ในการก�าหนดทิศทางและกลุ่มเป้าหมายการให้ความ
รู้ด้านการลงทุนขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมจากการให้ความรู้
ด้านการเงิน 

การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค รวมถึงสนับสนุนการ
ก�าหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีร่วมกันส�าหรับ Platform ของบริการที่
เก่ียวข้องกับตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการระดม
ทุนและการลงทุน โดยการแสวงหาโอกาสและช่องทางในการท�าธุรกิจ
รองรับนวัตกรรมการให้บริการและการเปล่ียนแปลงของตัวกลาง ท�าให้
อตุสาหกรรมสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทีส่ามารถเชือ่มโยงได้ ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

“ตลำดทุนไทยมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนำให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและกำรเปล่ียนแปลงทิศทำงนโยบำยและ
กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
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ขยำยฐำนนักลงทุน โดยเฉพำะนักลงทุนระยะยำว กำรเพิ่ม
ควำมหลำกหลำยของตรำสำรและผลิตภัณฑ์ในตลำดทนุให้มำก
ยิง่ขึ้น กำรสร้ำงนกัวเิครำะหก์ำรลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มคณุภำพ
ของตลำดทุน รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรลงทุนขั้น 
พื้นฐำนให้กับประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำกลไกกำรท�ำงำน
และกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้ในตลำดทุน นอกจำกนี้ FETCO จะ
ร่วมท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรหลักในกำรติดตำมและปรับปรุงแผน
พฒันำตลำดทนุไทยให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิ
มำกขึ้นอีกด้วย”นายไพบูลย์ ระบุ

ขณะเดียวกัน นายไพบูลย์ ได้ให้ข้อมูลของดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจํา
เดือนตุลาคม 2561 ซึ่งสะท้อน
ความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้าง
หน้า คือ เดือนธันวาคม 2561 
ว่า เพิ่มขึ้นมากในเกณฑร์้อนแรง 
(Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบ 7 
เดือน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.01 
มาอยู่ที่ระดับ 120.60 จากระดับ 
109.45 เน่ืองจากนักลงทุนเชื่อ
มั่นในสถานการณ์การเมือง การ
เข้าสู่โหมดเลือกต้ัง และภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตต่อ
เน่ือง ตัวลขการส่งออกทีข่ยายตัว 
ดี และความเชื่อมั่นในภาคการ
ท่องเทีย่ว แม้ว่าจะได้รบัผลกระทบ 

จากนักท่องเที่ยวจีนลดลงก็ตาม
ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามผลกระทบสงครามทางการค้า

ระหว่างสหรฐัฯ และจีน และการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของสหรฐั การไหลเข้าออกของเงินทนุ เป็นตัวฉุดความเชือ่ม่ัน
นักลงทุน รวมทั้งแนวโน้มราคาน�้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการ
ที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน (โอเปก) ไม่ส่งสัญญาณเพิ่ม
ก�าลังผลิตและมาตรการคว�่าบาตรอิหร่านจะถูกบังคับใช้ใน 
วันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ 

นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมาก
ที่สุด คือ หมวดธนาคาร และหมวดที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ 
หมวดแฟชั่น

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขา 
ธิการและกรรมการผู้อ�านวยการ
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
กล่าวว่า ผลการส�ารวจความเห็น
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่อเป้า
หมายดัชนีหุ ้นไทยส้ินปีน้ี มีค่า
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,818 จุด ซึ่งมากกว่า
ผลการส�ารวจเมื่อเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา และไม่มีผู้ตอบที่คาด
ว่าดัชนีส้ินปี 2561 จะอยู่ต�่ากว่า 
1,700 จุด ขณะที่คาดการณ์ก�าไร
สุทธิต่อหุ้นเฉล่ียที่ 109.31 บาท 
อัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิต่อ
หุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.93 
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นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยว่า ก.ล.ต. 
ให้ความส�าคัญกับสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนกว่า 3 ล้านคน จากนายจ้างเกือบ 18,000 บริษัท ทั้งนี้
จากผลส�ารวจเม่ือปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกที่เกษียณอายุ ได้รับเงินก้อน ในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท  
ซึ่งสวนทางกับงานวิจัยที่บอกว่า หากต้องการมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอส�าหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ ต้องมีเงินขั้นต�่าสุด 
อย่างน้อย 3 ล้านบาท ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

นายรพี กล่าวว่า สาเหตุที่ท�าให้สมาชิกกองทุนส�ารองเล้ียงชีพมีเงินไม่ถึงเป้าหมาย เป็นเพราะสมาชิกยังไม่เห็นความ
ส�าคัญและไม่รู้ว่ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นเงินที่จะต้องสะสมเพื่อให้มีพอไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ ท�าให้สมาชิกหักเงินสะสม
ต่อเดือนน้อย บางรายลาออกจากกองทุนระหว่างทาง ที่ส�าคัญสมาชิกยังเลือกนโยบายลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่มากพอ 
ที่จะท�าให้เงินออมเติบโตจนถึงระดับเพียงพอส�าหรับใช้จ่ายหลังเกษีย 

เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่า หัวใจส�าคัญ คือ การท�าให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของ
ตนเอง เมื่อเห็นความส�าคัญ ก็จะหาความรู้เรื่องวิธีบริหารให้เงินก้อนนี้งอกเงย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากนายจ้างที่จะต้องสนับสนุน หาโอกาสให้ความรู้ มีนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้เลือกหลากหลาย 

“ก.ล.ต. และพนัธมิตรจึงได้ร่วมกันจัดโครงกำรบรษัิทเกษียณสุขขึน้มำ เพือ่ให้ควำมรูแ้ละเครือ่งมอืกำรส่ือสำรแก่นำยจ้ำง 
ส�ำหรบัน�ำไปดูแลลูกจ้ำงของตัวเอง ให้ออมเต็มพกัิด จัดแผนเป็น เหน็เงินเพยีงพอ เพรำะเชือ่ม่ันว่ำผูท้ีเ่ข้ำใจและใกล้ชดิกับ
ลูกจ้ำงที่สุดคือตัวนำยจ้ำงเอง” นายรพี กล่าว

ส�าหรบัโครงการบรษัิทเกษียณสุข เป็นความร่วมมอืของ ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ให้บริการจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ขณะน้ี เปิดรบัสมคัรบรษัิททีมี่สมาชกิกองทนุส�ารองเล้ียงชพีมากกว่า 100 คนขึน้ไปเข้าร่วมโครงการ ซึง่ในปีแรก ต้ังเป้าหมาย 
ว่าจะมีนายจ้างเข้าร่วมโครงการ 100 บริษัท 

ในส่วนของบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.
happyPVD.com/company ภายใน 15 พฤศจิกายน 2561 

ก.ล.ต.ผุดโครงการ‘บริษัทเกษียณสุข’
ส่งเสริมลูกจ้างให้เกษียณอย่างเป็นสุข
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นายยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (จ�ากัด) มหาชน กล่าวว่า อีไอซีประเมิน
เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยได้รับ
แรงส่งจากอุปสงค์ด้านต่างประเทศต่อเน่ือง จากการ
ส่งออกปีนี้ที่คาดขยายตัว ร้อยละ 8.5 ส่วนเศรษฐกิจ
ปี 2562 ประเมินเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ชะลอ
ลงจากปีก่อนหน้า และการส่งออกปี 2562 คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยการส่งออกไทยมีแนวโน้ม 
ชะลอลงตามเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญที่ได้รับผลกระทบ
จากสงครามการค้าและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้น

ขณะที่การท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
หลักในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเน่ือง คาดการท่องเทีย่วปีน้ีขยายตัว ร้อยละ 8 โดย
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-สิงหาคม) 
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยแล้วเกือบ 25.5 ล้านคน ซึ่งอุบัติเหตุเรือ
ท่องเทีย่วล่มทีจั่งหวัดภูเก็ต กระทบนักท่องเทีย่วจีนลด
ลงในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ติดลบ ร้อยละ 
-6 แต่มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและชาติอื่นๆ มา
ทดแทน จึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่รัฐบาลควรเร่ง

แบงก์แนะเตรียมรับมือปัจจัยเสี่ยง
สงครามการค้าและดอกเบี้ยขาขึ้น

สร้างความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยและการบริการ เชื่อ
ว่าทัง้ปีจะมจี�านวนนักท่องเทีย่ว
ต่างชาติ 38 ล้านคน ส่วนปี 
2562 คาดการท่องเที่ยวขยาย
ตัว ร้อยละ 6 โดยได้รับผล 
กระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่
ลดลงและข้อจ�ากัดจากความ
สามารถในการรองรับนักท่อง
เทีย่วของสนามบนิส�าคัญต่างๆ
ของไทย

ส�าหรบัรายได้ภาคครวัเรอืน 
ไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยต้องใช้เวลาอีกสัก 
ระยะก ่อนที่ การใช ้จ ่ ายจะ

กระจายตัวและเร่งขึ้น ด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ของไทยก�าลังจะเข้าสู ่ช ่วงขาข้ึน คาด คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กบง.) จะตัดสินใจ 
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ
ร้อยละ 0.25 ในช่วงปลายปี 2561 หรอื ต้นปี 2562 
เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงิน

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อ�านวยการฝ่าย
อาวุโส สายงาน Global Business Development 
and Strategy ธนาคารกรงุไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท
ยังคงมีทิศทางปรับตัวแข็งค่าในปีหน้า โดยคาดว่า
จะอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก
สภาพคล่องที่ยังคงมีอยู่ในระดับสูง จากการเกิน
ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย แต่การแข็งค่าจะถูก
จ�ากัดด้วย 3 ปัจจัยคือ ผลกระทบจากสงครามการ
ค้าระหว่างสหรฐัฯ และจีน ทีม่ส่ีวนท�าให้การส่งออก
ของไทยเติบโตได้ไม่ดีเท่าปีนี้ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น และ
รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอตัวลงในระยะนี้ 

โดย Krungthai Macro Research แนะน�า 
นักลงทุนและผู้ประกอบการให้ระมัดระวังความ 
เส่ียงจากค่าเงินบาทอ่อน จากภาวะตลาดโลกทีม่กีาร 
ปรับพอร์ตสินทรัพย์เส่ียงลง ด้วยความกังวล 
เก่ียวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมทั้ง
การเมืองของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 
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นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในเดือนตุลาคมน้ี กบข.  
ได้จัดตั้ง ESG – Focused Portfolio มูลค่า 1,000 ล้านบาท 
เพื่อลงทุนในหุ้นของ 33 กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน 
ESG ของ กบข. มุ่งหวังนักลงทุนสถาบันในประเทศยึดหลักการ
ลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาใน
ทุกมิติอย่างยั่งยืน

นายวิทัย กล่าวว่า กิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้าน 
ESG ของ กบข. จะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์ (THSI) มีรายชื่ออยู่ใน SET 100 และผ่าน
เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน ESG ของ กบข. ประกอบด้วย เกณฑ์
เจตนารมณ์พืน้ฐาน เกณฑ์การประกอบธรุกิจ เกณฑ์ความโปร่งใส 
และ เกณฑ์การก�ากับดูแลทีดี่ ซึง่ กบข. ให้ความส�าคัญกับกิจการ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective  
Action Coalition Against Corruption: CAC)

นายวิทยั ให้เหตุผลว่า การจัดต้ังพอร์ตดังกล่าว เป็นการลงทนุ
อย่างรบัผดิชอบ ซึง่นอกจากจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีย่ั่งยืนแล้ว 
ยังช่วยลดความเส่ียงด้านการเงินและการเสียชื่อเสียง พร้อม 
ส่งเสริมสังคมให้ด�ารงอยู่และเติบโตอย่างย่ังยืน อีกทั้งยังเป็น
อีกหนึ่งในแผนงานส�าคัญ ที่จะท�าให้ กบข. บรรลุเป้าหมายการ
เป็นผู้น�าและริเริ่มการลงทุนที่ส่งเสริม ESG พร้อมเชิญชวน 

ให้นักลงทนุสถาบนัให้ความส�าคัญกับการลงทนุในกิจการ
ที่มี ESG เช่นเดียวกัน

ในช่วงที่ผ่านมา กบข. ได้จัดท�านโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
การลงทุน (I Code) และแถลงความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมการลงทุนในหุ้นย่ังยืนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

และในปีนี้ กบข. จะจัดสัมมนาร่วมกับ World Bank, 
OECD และ PRI ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อ 
ESG Investing: Return Enhancing or Sacrificing? 
How to make it work? เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าคัญ
ด้านการลงทุนอย่างย่ังยืน และจะร่วมมือกับ OECD  
จัดท�า ESG – Integrated Due Diligence Guideline 

ส�าหรับสินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุนอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

“ส่วนในปี 2562 กบข. จะพิจำรณำเพิ่มมูลค่ำกำร
ลงทุนใน ESG Focused Portfolio” นายวิทัยกล่าว

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ. กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบ�าเหน็จบ�านาญและ
ให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเม่ือ
ออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก  

และ จัดส วัส ดิการและ สิทธิ
ประโยชน์อืน่ให้แก่สมาชกิ กบข. ม ี
สถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดต้ัง 
ขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มี
สถานะเป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ 
กบข. เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย 

ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิก
ประมาณ 1 ล้านคน มีมูลค่า
สิ น ท รั พ ย ์ สุ ท ธิ ป ร ะ ม าณ 
891,235 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 
30 ก.ย. 2561) 

ESG-Focused Portfolio
พอร์ตลงทุนที่น่าสนใจของ กบข. 
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อาสาฯ Visit ครั้งที่ 5/2561 @SGP 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชม พร้อมทั้งรับฟัง

วิสัยทัศน์ เก่ียวกับแนวโน้มของธุรกิจแก๊สธรรมชาติ แผนงาน รวมทั้งมาตรการ-แนวปฏิบัติความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยผู้บริหารระดับสูง - คุณสมชาย กอประสพสุข กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน)-SGP ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมิคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) - บริษัทในเครือ SGP อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

My company ครั้งที่ 2/2561 @SAT 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พาคณะผู้ถือหุ้นและผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต  

ชิ้นส่วนยานยนต์ของ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี-SAT ที่โรงงานผลิตภายในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ีและ อีสเทอร์นซีบอร์ด อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี คุณ
นภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการผูอ้�านวยการ พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดับสูงให้การต้อนรบั บรรยาย
สรุปข้อมูลและพาเดินชมกระบวนการผลิต อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความรู้กับโดยทั่วหน้า เมื่อ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561



THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

14 e-magazine วารสาร TIA เดือนตุลาคม 2561

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 6/2561 @TOA 
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิต พร้อมทัง้ 

รับฟังวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมสีในประเทศไทย โดย คุณจตุภัทร์ ต้ังคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร - คุณพงษ์เชิด จามีกรกุล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู้
อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีโอเอ เพ้น 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) - TOA ณ โรงงานผลิต 
ถนนบางนา – ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 7/2561 @DRT 
สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

พร้อมทั้ง รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร น�าโดย คุณสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) - DRT ณ โรงงานผลิต อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เมื่อ วัน
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
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TIIP (Thai Intelligent Investors 
Program)
หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ 
รุ่นที่ 19 (TIIP 19)

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรง
คุณวุฒิ รุน่ที ่19 (รุน่สุดท้ายของปี 2561) 
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 
08.30-16.30 น. ณ ห้อง Grand Hall 
ชั้น 28 The Bangkok Club อาคาร 
Sathorn City

อาสาฯ Visit ครั้งที่ 8/2561 @PM 
สมาชกิชมรมอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิต ภายใน

โรงงาน พร้อมทัง้ รบัฟังวิสัยทศัน์ – แนวโน้มทางการตลาด ของผูบ้รหิาร น�าโดย คุณวภิาส จริภาส กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท พ.ีเอม.ฟดู จ�ากัด - ในเครอื บรษัิท พรเีมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด (มหาชน)- PM ณ โรงงานผลิต  
อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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เป็นเรือ่งทีน่่าภาคภูมใิจ กับการที ่องค์การสหประชาชาต ิประกาศให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย ได้รับรางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges Market Transparency 
Award” ในที่ประชุม SSE Global Dialogue ในงาน World Investment Forum (WIF) 2018 ที่กรุง
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เหตุผลที่น่าภาคภูมิใจก็เพราะว่าเป็นผลจากการจัดอันดับตลาดหลักทรัพย์ที่มีบริษัทจดทะเบียน  
ที่เปิดเผยข้อมูลด้านความย่ังยืนโดดเด่นและมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งการประกาศครั้งน้ีตลาด 
หลักทรัพย์ไทยอยูอ่ันดับที่ 7 จากตลาดหลักทรัพย์ 35 แห่งทั่วโลก โดยเป็นที่หนึ่งในกลุ่มตลาด 
หลักทรัพย์เกิดใหม ่ (Emerging Markets) และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวท่ีติด
อันดับ Top 10 

ถือเป็นความส�าเรจ็จากการทีต่ลาดหลักทรพัย์ฯ ผลักดันและส่งเสรมิให้บรรดาบรษัิทจดทะเบยีน เปิด
เผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส โดยประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจากอันดับโลก 
ที่ 40 ในปี 2556 เป็นอันดับที่ 10 ในปี 2560 และขึ้นอันดับ 7 ในปี 2561 

แน่นอนว่าในฐานะทีส่มาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก็มีพันธกิจในเรื่องของการให้บริษัทจดทะเบียนมี
การเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ลงทุนอย่างโปร่งใส และมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน เมื่อตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับรางวัลด้าน CG ด้านความโปร่งใสจากการเปิดเผยข้อมูลของบรรดา
บริษัทจดทะเบียนเช่นนี้ ในฐานะขององค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายบุคคล ย่อมรู้สึกร่วมยินดี
ไปด้วย

เพราะความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบติัทีเ่ท่าเทยีมกันต่อผูถื้อหุน้ต่อนักลงทนุ ถือ
เป็นสิ่งที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งคุณกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลท. ได้
ให้ข้อมูลว่าการจัดท�าดัชนี FTSE เป็นการพิจารณาตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การ
จัดการก๊าซเรือนกระจก 2. การใช้พลังงาน 3. การใช้น�้า 4. การจัดการของเสีย 5. อัตราการบาดเจ็บ 
จากการท�างาน 6. อัตราการลาออกของพนักงาน และ 7. สัดส่วนจ�านวนพนักงานชั่วคราวต่อพนักงาน
ทั้งหมด 

ทัง้น้ี ผลการจัดอบัดับตลาดหลักทรพัย์ 10 อนัดับแรกในรายงาน Measuring Sustainability Disclo-
sure ปี 2018 ได้แก่ 1. ตลาดหลักทรพัย์เฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์ 2. ตลาดหลักทรพัย์ยูโรเน็กซ์-ปารสี 
ประเทศฝรั่งเศส 3. ตลาดหลักทรัพย์สเปน 4. ตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี 5. ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-
อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 6. ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี 7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8. ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 9. ตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
และ 10. ตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์

เช่นน้ีแล้ว นักลงทนุไทยจะไม่ร่วมยินดีกับรางวัล “United Nations Sustainable Stock Exchanges 
Market Transparency Award” ที่ตลาดหลักทรัพย์ของไทยได้รับในครั้งนี้ได้อย่างไร 

รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ
โดย : วชิรา ณ ระนอง
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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