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วารสารผู้ลงทุนไทย

‘คลัง-เวิลด์แบงก์’ 
ป รับลด จีดี พี

เศรษฐกิจป นีเหลือโต
2.9-3.5%
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นายภวูนารถ ณ สงขลา        
อุปนายกฯ 

นางรมัภา  รม่โพธิ�    
อุปนายกฯ  

น.ส.สริพิร  สงบธรรม 
เลขาธกิาร ,ประชาสมัพนัธ์

น.ส.เยาวลักษณ์ อรา่มทวทีอง
เหรญัญิก 

นายธวชั  อานันโทไทย
กรรมการ 

นายมงคล ลีลาธรรม
 

นางวชริา ณ ระนอง
 

นายจาํรสั สวา่งสมุทร นายยงยศ วารสีรุหาญ นายคเณศ วงัสไ์พจติร นายเก่งกล้า รกัเผา่พนัธุ์
 

นายยิ�งยง  นิลเสนา
นายกสมาคม 

นางพรรณี  วรวุฒจิงสถิต        
กรรมการ

นาย ตรพีล ภมูวิสนะ 
กรรมการ

 

นายสพุจน ์ แก้วมณี   
กรรมการ

นายมนรฐั  ผดงุสทิธิ� 
กรรมการ

นายอดิเรก  พพิฒัน์ป�ทมา
กรรมการ 

น.ส.รชัฎา อนันตวราศิลป�
กรรมการ 

นายชาลี จนัทนยิ�งยง นายสรสทิธิ� สนุทรเกศ นายชนิภัทร วสิทุธแิพทย ์ น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชยั นางทองอุไร ลิ�มป�ติ นางสพุรรณ โปษยานนท นายจาํนงค์ วฒันเกส

นายบรรจง จติต์แจง้
 

นายเผด็จ พรุิฬหส์ทิธิ นายสมชยั บุญนําศิร ิ นายสมัฤทธิ� ดํารงศิริ
 

นายภาคภมู ิภาคยว์ศิาล
 

นายมนตร ีนิพฐิวทิยา

คณะกรรมการคณะกรรมการ   
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ปบริหาร 2564-2565สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ปบริหาร 2564-2565

คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา

 นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์



    ประเด็็นเร่�องรััสเซีียบุุกโจมตีียูเครัน ยังัคงเป็น

ปัจจยััลบด็า้นเศรษฐกิิจอยัา่งต่่อเน่�อง โด็ยัเฉพาะรัาคา

พลัังงาน ท่ี่�เคยัประเมิินกินัว่่าสถานกิารณ์์ไม่ิน่าจะ   

ยัด่็เยั่�อ แต่่ว่นัน่�ชัดั็เจนแลว้่ว่า่ รัสเซ่ียัไม่ิสามิารถท่ี่�จะ

คว่บคุมิและยัดึ็ยัเูครนได็เ้ร็ว่อยัา่งท่ี่�คาด็หว่งั 

    ซีำ� ายังับานปลายัเป็นคว่ามิขัดั็แยัง้ 2 ขัั�ว่ แมิแ้ต่่          

ในประเที่ศไที่ยักิย็ังัม่ิคว่ามิเห็น 2 ฝัั่�งเช่ันกินั สะที่อ้น

ว่่าคว่ามิขัดั็แยัง้คงยัากิจะยัุติ่ลงได็้ง่ายัๆ เพ่ยังแต่่     

หว่งัว่า่ไม่ิบานปลายัเป็นสงครามิโลกิครั� งท่ี่� 3 เท่ี่านั�น

    ราคาพลงังานจึงกิลายัเป็นปัจจยัักิด็ด็นัต่่อรัาคา

สินค้าแลัะค่าครัองชีีพ ซึี� งส่งผลกิระที่บให้ปัญหา   

หน่� ค รัว่ เ ร่อนขัองไที่ยัเพิ�มิสูงขึั� น  จนหลายัๆ            

หน่ว่ยังานท่ี่� เ ก่ิ� ยัว่ขั้องแสด็งอากิารว่ิต่กิกิังว่ล 

เ น่� องจากิต่ราบใด็ท่ี่� เศรษฐกิิจภาพรว่มิยัังไม่ิ    

กิระเต่่�องขึั�น รายัได็ข้ัองประชัาชันกิ็จะยังัไม่ิค่นสู่

สถานกิารณ์์ก่ิอนเกิิด็โคว่ดิ็ได็ ้ เพราะผลกิระที่บขัอง

โคว่ิด็ท่ี่�ต่อ้งม่ิกิารลอ็กิด็าว่น์ ม่ิผลใหภ้าคธุุรกิิจและ  

ผูป้ระกิอบกิารม่ิผลประกิอบกิารท่ี่�ลด็ต่ำ�าลง รายัได็้

ขัองประชัาชันจึงยังัไม่ิฟ่ื้� นต่ัว่ กิารแกิ้ไขัปัญหา         

หน่�ครัว่เร่อนจึงยัิ�งไม่ิใช่ัเร่�องง่ายั

    อยั่างไรกิ็ต่ามิการัเร่ังเปิิดปิรัะเทศต่้อนรับ                 

นักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างชัาติ่ โด็ยัหว่งัให้รายัได็้จากิกิาร    

ท่ี่องเท่ี่�ยัว่ฟ่ื้� นต่วั่ขึั�นมิาจากิเม่ิ�อป่ 2564 ซึี� งถ่อเป็นป่ท่ี่�

ต่กิต่ำ�าลงอยัา่งมิากิ ที่ำาใหธุุ้รกิิจท่ี่องเท่ี่�ยัว่และบริกิาร

ได็รั้บคว่ามิสนใจว่่าน่าจะม่ิโอกิาสท่ี่�จะฟ่ื้� นต่วั่ใน

ทิี่ศที่างท่ี่�ด่็ขึั� น แต่่ปัญหาค่อกิารแพร่ระบาด็ขัอง         

โคว่ดิ็ 19 ที่ำาใหก้ิารเปิด็ประเที่ศด็ว้่ยักิารลด็ขัั�นต่อน

กิารต่รว่จและอำานว่ยัคว่ามิสะด็ว่กิยักิเลิกิ Thailand 

Pass เหล่อ Test&Go ในลกัิษณ์ะขัองสัญญาใจกิบั               

นักิท่ี่องเท่ี่� ยัว่ว่่าจะระมิัด็ระว่ัง และเม่ิ�ออยัู่ใน

ประเที่ศไที่ยัครบ 5 ว่นั จะต่อ้งที่ด็สอบด็ว้่ยัต่นเอง  

อ่กิครั� ง

     ทิี่ศที่างกิารลงทุี่นในต่ลาด็หุน้ไที่ยัจึงถูกิมิองว่า่   

ยังัคงจะต่อ้งระมิดั็ระว่งัเก่ิ�ยัว่กิบัปัจจยััเส่� ยังต่่างๆ       

อยัู่ต่่อไป ซึี� งในเด่็อนเมิษายันน่� เป็นเด่็อนท่ี่�บริษทัี่     

จด็ที่ะเบ่ยันที่ั�งหลายัจะต่อ้งจดั็ปิรัะชุีมสามญัผูู้้ถืือหุุ้้น

ปิรัะจำาปีิ (AGM) เพ่�อใหเ้ป็นไปต่ามิกิฎหมิายั

ซึี� งต่ลอด็มิากิารประชุัมิ AGM ถ่อเป็นโอกิาสสำาคญัท่ี่�        

ผู ้ถ่อหุ้นจะได็้พบปะกิับคณ์ะกิรรมิกิารบริษัที่ และ              

ผูบ้ริหารขัองบริษทัี่ เพ่�อท่ี่�จะได็รั้บขัอ้มูิล และได็ส้อบถามิ

ขัอ้สงสยััต่่างๆเพ่�อนำาไปใชัป้ระกิอบกิารต่ดั็สินใจลงทุี่น 

       แต่่เพราะสถานกิารณ์์โควิ่ด็ ที่ำาใหส่้ว่นใหญ่จดัปิรัะชุีม 

AGM แบุบุออนไลัน์ ซึี�งปัจจุบนัม่ิอยัูห่ลายัระบบมิากิ และ

แต่่ละระบบกิม่็ิคว่ามิแต่กิต่่างกินั ที่ั�งเร่�องกิารลงที่ะเบ่ยัน

เ ขั้า ใ ชั้  แ ล ะ ว่ิ ธุ่ กิ า ร ร่ ว่ มิ ป ร ะ ชุั มิ  กิ า ร ต่ั� ง ค ำา ถ า มิ                               

กิารลงคะแนน ซึี�งบางระบบสร้างปัญหาใหก้ิบันกัิลงทุี่น

พอสมิคว่ร

    ทั�งๆที�ความจริังแล้ัวรัะบุบุควรัที�จะอำานวยความสะดวก

ใหุ้้กบัุผูู้้ถืือหุุ้้นได้เข้้าปิรัะชุีมใหุ้้มากที�สุดปัญหาท่ี่�เกิิด็ขึั�น  

กิค่็อ ผูถ่้อหุน้เขัา้ร่ว่มิประชุัมินอ้ยัมิากิ ม่ิกิารต่ั�งค ำาถามินอ้ยั

มิากิ เม่ิ�อเท่ี่ยับกิบัก่ิอนเกิิด็โคว่ดิ็ ท่ี่�ใชัก้ิารประชุัมิ on site 

และรว่มิที่ั�งในป่น่� ท่ี่�เริ� มิม่ิหลายับริษทัี่ประชุัมิ on site      

มิากิขึั�น ปรากิฏว่า่ผูู้้ถืือหุุ้้นแลัะนักลังทุนใหุ้้ความสนใจไปิ

ปิรัะชุีมในรูัปิแบุบุ on site มากกว่าออนไลัน์

   จึงเป็นประเด็น็สำาคญัขัองหน่ว่ยังานท่ี่�เก่ิ�ยัว่ขัอ้งคว่รจะ

พิจารณ์าว่่า ระบบในกิารลงที่ะเบ่ยัน เง่�อนไขัในกิาร         

ลงที่ะเบ่ยัน และว่ิธุ่กิารใชัง้านในกิารประชุัมิออนไลน ์

คว่รจะเป็นระบบเด่็ยัว่ ท่ี่�ช่ัว่ยัอำานว่ยัคว่ามิสะด็ว่กิใหผู้ถ่้อ

หุ้นใช่ัหร่อไม่ิ ส่ว่นบริษทัี่ท่ี่�รับจา้งจดั็กิารประชุัมิ กิ็ไป

แข่ังขันักินัในเร่�องขัองคุณ์ภาพบริกิารไม่ิใช่ัต่่างคนต่่าง

ที่ำาระบบขัองต่นเองขึั�นมิา แลว้่กิลายัเป็นปัญหาคว่ามิ

สบัสนขัองผูถ่้อหุน้และนกัิลงทุี่น จนที่ำาใหก้ิารจดั็ประชุัมิ 

AGM แบบออนไลนไ์ม่ิบรรลุว่ตั่ถุประสงคใ์นกิารท่ี่�เป็น

โอกิาสพบกินัขัองผูถ่้อหุน้กิบัคณ์ะกิรรมิกิารและผูบ้ริหาร

บริษทัี่เพ่�อให้ได็ข้ัอ้มูิลท่ี่�เพ่ยังพอ แลว้่นำามิาใชั้พฒันา     

กิารลงทุี่น

   จงึข้อฝากไว้ใหุ้้ทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้้องลัองพจิารัณาดู เพื�อ

การัปิรัะชุีม AGM ในปีิหุ้น้าจะได้เกิดปิรัะโยชีน์อย่าง

แท้จริังเหุ้มือนเช่ีนที�ผู่้านๆมา 
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ข้้อสงวนและข้้อจำำ�กััดคว�มรัับผิิด  
เนื�อหาบทวิเคราะห์ คำาแนะนำา หรือความคิดืเห็นใดืๆ ในวารสารฉบับน้�เป็็นความคิดืเห็นของผู้้�นำาเสนอเนื�อหา ดืังกล่่าวเท่านั�น 
มิไดื�เป็็นการแสดืงว่าสมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย เห็นพ้�องดื�วยกับความคิดืเห็นนั�น ท้�สำาคัญ คำาแนะนำาเก้�ยวกับการล่งทุนใดืๆ 

ล่�วนม้ความเส้�ยง การตััดืสินใจกระทำาการใดืๆ โดืยอาศััยเนื�อหาดัืงกล่่าว ผู้้�ล่งทุน ตั�องเป็็นผู้้�รับความเส้�ยงดื�วยตันเองทั�งหมดื

โดืย ภู้วนารถ  ณ สงขล่า

สม�คมส่งเสริัมผิ้้ลงทุุนไทุย
รายนามคณะกรรมการ ปี็บริหาร 2564-65 

นายยิ�งยง               นิล่เสนา               

นายภู้วนารถ            ณ สงขล่า             

นางรัมภูา                ร่มโพ้ธิิ์�                
นางสาวสิริพ้ร          สงบธิ์รรม             

                                                        

นางสาวเยาวล่ักษณ์  อร่ามทว้ทอง          
นายธิ์วัช                 อานันโทไทย          

นางพ้รรณ้              วรวุฒิิจงสถิตั        

นายตัร้พ้ล่              ภู้มิวสนะ          

นายสุพ้จน์              แก�วมณ้                
นายมนรัฐ               ผู้ดืุงสิทธิิ์�               

นายอดืิเรก              พิ้พั้ฒิน์ปั็ทมา          

นางสาวรัชฎา          tอนันตัวราศิัล่ป์็      

นายกสมาคม 

อุป็นายกฯ 

อุป็นายกฯ 

เล่ขาธิิ์การ,  

ป็ระชาสัมพั้นธ์ิ์ 

เหรัญญิก  

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ
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เจ้ำ�ข้อง 
สมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย  

บรัรัณ�ธิกิั�รั 
นายภู้วนารถ ณ สงขล่า  

คณะทุำ�ง�น 
คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการ  
Thai Investors Academy  
คณะกรรมการดื�านพิ้ทักษ์สิทธิิ์  

ฝ่่�ยศิิลป์์-พิิส้จำน์อักัษรั 
นาย ภู้ริภูัทร  ณ สงขล่า  
น.ส. อัจฉรา  จิตัสุขสดืใส 
น.ส. สุดืป็รารถนา  ชาตัร้ 

สำานักงาน สมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย เล่ขท้� 93 

ชั�น 6 อาคารตัล่าดืหล่ักทรัพ้ย์ แหง่ป็ระเทศัไทย 

ถนนรัชดืาภูิเษก แขวงดืินแดืง เขตัดืินแดืง 

กรุงเทพ้ฯ 10400  

โทร 0-2247-7486-88, 0-2009-9494 

โทรสาร 0-2247-7480 

www.thaiinvestors.com

http://www.facebook.com www.thaiinvestors.com

AGM สำาคัญท้�ผู้้�ถือหุ�น
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 นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ ์



    สำานักงานคณะกรัรัมการักำากบัุหุ้ลักัทรััพย์แลัะตีลัาดหุ้ลักัทรััพย์ (ก.ลั.ตี.) แลัะ

สภาธุุรักจิตีลัาดทุนไทย (FETCO) ห่ว่งใยัประชัาชันอาจถูกิมิิจฉาช่ัพหลอกิให้

ลงทุี่นผา่นช่ัองที่างส่�อสงัคมิออนไลน ์โด็ยัปัจจุบนัม่ิมิิจฉาช่ัพจำานว่นมิากิอา้ง

ต่วั่เป็นบริษทัี่หลกัิที่รัพยั ์(บล.) บริษทัี่หลกัิที่รัพยัจ์ดั็กิารกิองทุี่น (บลจ.) หร่อ

สถาบนักิารเงินท่ี่�ได็รั้บอนุญาต่มิาหลอกิลว่งประชัาชันใหร่้ว่มิลงทุี่น และสร้าง

คว่ามิเส่ยัหายัต่่อประชัาชันในว่งกิว่้าง รว่มิถึงแอบอ้างช่ั�อ ภาพ หร่อ                  

ต่ราสญัลกัิษณ์์ขัอง กิ.ล.ต่. และหน่ว่ยังานท่ี่�เก่ิ�ยัว่ขัอ้งในต่ลาด็ทุี่น เช่ันสมิาคมิ

บริษทัี่หลกัิที่รัพยัไ์ที่ยั (ASCO) สมิาคมิบริษทัี่จดั็กิารลงทุี่น (AIMC) และ

ต่ลาด็หลกัิที่รัพยัแ์ห่งประเที่ศไที่ยั (SET) ในกิารโฆษณ์าชัว่นเช่ั�อและชักัิชัว่น

ให้ลงทุี่นในหลกัิที่รัพยัแ์ละสินที่รัพยัต่์่าง ๆ ผ่านหลากิหลายัช่ัองที่าง อาทิี่ 

โที่รศพัที่ ์ขัอ้คว่ามิสั�น โซีเช่ัยัลม่ิเด่็ยั และช่ัองที่างออนไลน์

     กิ.ล.ต่. และ FETCO จึงขัอแจง้เต่่อนประชัาชันใหร้ะมิดั็ระว่งักิารถูกิหลอกิ

ลว่งใหล้งทุี่น และคว่รต่รว่จสอบขัอ้มูิลอยัา่งรอบคอบก่ิอนต่ดั็สินใจลงทุี่น ซึี�ง

รูปแบบกิารหลอกิลว่งอาจม่ิลกัิษณ์ะ ด็งัน่�

• เสนออัต่ราผลต่อบแที่นกิารลงทุี่นท่ี่� จูงใจและสูงเกิินจริง ท่ี่�มิาขัอง                      

ผลต่อบแที่นไม่ิชัดั็เจน

• ใหผ้ลต่อบแที่นจากิกิารชักัิชัว่นคนอ่�นมิาลงทุี่น

• รับประกินัผลต่อบแที่นกิารลงทุี่น อา้งว่า่ไม่ิม่ิคว่ามิเส่�ยัง

• แอบอา้งช่ั�อ ภาพ โลโกิ้หน่ว่ยังาน บริษทัี่ หร่อบุคคลท่ี่�ม่ิช่ั�อเส่ยังและ                  

น่าเช่ั�อถ่อในกิารโฆษณ์าชัว่นเช่ั�อ

• ชักัิชัว่นใหล้งทุี่นในหลกัิที่รัพยัแ์ละสินที่รัพยัท์ี่างกิารเงินท่ี่�ไม่ิม่ิแหล่งขัอ้มูิล

อา้งอิงใหต้่รว่จสอบได็้

• ให้ฝั่ากิหร่อโอนเงินลงทุี่นเขัา้บญัช่ัส่ว่นต่วั่ขัองบุคคลธุรรมิด็า ไม่ิม่ิกิาร

รายังานหร่อแจง้ยัน่ยันักิารลงทุี่น

    นางสาวรืั�นวด ีสุวรัรัณมงคลั เลขัาธิุกิาร กิ.ล.ต่. กิล่าว่ว่า่ ในช่ัว่งป่ท่ี่�ผา่นมิา 

กิ.ล.ต่. ได็รั้บแจง้เบาะแสเก่ิ�ยัว่กิบักิารโฆษณ์าชัว่นเช่ั�อและชักัิชัว่นใหป้ระชัาชัน

ลงทุี่นในลกัิษณ์ะหลอกิลว่งเพิ�มิขึั�นมิากิ กิ.ล.ต่. จึงขัอเต่่อนประชัาชันให้

ระมิดั็ระว่งักิารชักัิชัว่นลงทุี่นจากิผูท่้ี่�ไม่ิได็รั้บอนุญาต่จากิหน่ว่ยังานกิำากิบัดู็แล 

เน่�องจากิจะไม่ิได็รั้บคว่ามิคุม้ิครองต่ามิกิฎหมิายั และม่ิคว่ามิเส่�ยังท่ี่�จะสูญเส่ยั

เงินลงทุี่นที่ั�งหมิด็ได็ ้ที่ั�งน่�  ผูล้งทุี่นสามิารถต่รว่จสอบรายัช่ั�อผูแ้นะนำากิารลงทุี่น

และผูใ้ห้บริกิารท่ี่�ได็รั้บอนุญาต่ผ่านช่ัองที่างขัอง กิ.ล.ต่. และเพ่�อป้องกินั

ประชัาชันจากิกิารถูกิหลอกิลว่ง กิ.ล.ต่. และ FETCO จะหาร่อแนว่ที่างกิาร

คุม้ิครองผูล้งทุี่นในกิารที่ำาธุุรกิรรมิออนไลนเ์พิ�มิเติ่มิต่่อไป

 

    นายไพบูุลัย์ นลันิทรัางกูรั ประธุานกิรรมิกิาร FETCO กิล่าว่ว่า่ ปัจจุบนั       

พบว่า่ม่ิมิิจฉาช่ัพจำานว่นมิากิอา้งต่วั่เป็นผูใ้หบ้ริกิารท่ี่�ได็รั้บอนุญาต่ FETCO ใน

ฐานะองคก์ิรต่วั่แที่นผูป้ระกิอบกิารและผูเ้ก่ิ�ยัว่ขัอ้งในกิารพฒันาต่ลาด็ทุี่นไที่ยั 

ขัอเต่่อนประชัาชันใหร้ะมิดั็ระว่งัและปกิป้องต่นเองจากิมิิจฉาช่ัพด็งักิล่าว่ โด็ยั

ต่รว่จสอบขัอ้มูิลใหร้อบคอบก่ิอนทุี่กิครั� งก่ิอนต่ดั็สินใจลงทุี่น อาทิี่ ต่รว่จสอบ

ให้มิั�นใจถึงคว่ามิม่ิต่วั่ต่นขัองบริษทัี่หร่อบุคคลผูช้ัักิชัว่นว่่าเป็นผูท่้ี่�ได็้รับ

อนุญาต่ต่ามิกิฎหมิายั โด็ยัขัอต่รว่จสอบใบอนุญาต่จากิบุคคลนั�น ๆ  หร่อต่รว่จ

สอบรายัช่ั�อจากิ กิ.ล.ต่. 

ที่ั�งน่�  สามิารถต่รว่จสอบรายัช่ั�อบุคคลท่ี่�แนะนำากิารลงทุี่น ผูป้ระกิอบธุุรกิิจ หร่อ

หลกัิที่รัพยัท่์ี่�ได็รั้บอนุญาต่จากิ กิ.ล.ต่. ได็ท่้ี่�แอปิพลัเิคชัีน SEC Check First 

และเว่บ็ไซีต่ ์กิ.ล.ต่. www.sec.or.th หวั่ขัอ้ SEC Check First (https://market.

sec.or.th/LicenseCheck/Search) หากิเบาะแสเก่ิ�ยัว่กิบัพฤติ่กิรรมิท่ี่�น่าสงสัยั 

โปรด็แจง้ท่ี่� “ศูนยับ์ริกิารประชัาชัน กิ.ล.ต่.” โที่ร. 1207 หร่อ SEC Live Chat 

ท่ี่�เว่บ็ไซีต่ ์กิ.ล.ต่. เพ่�อกิารต่รว่จสอบขัอ้เที่จ็จริงในเชิังลึกิต่่อไป ในกิรณ่์ท่ี่�ต่รว่จ

พบว่า่ม่ิกิารกิระที่ำาอนัเขัา้ข่ัายัเป็นคว่ามิผดิ็ต่ามิ พ.ร.บ.หลกัิที่รัพยัฯ์ ผูก้ิระที่ำาผดิ็

อาจถูกิด็ำาเนินคด่็ต่ามิกิฎหมิายั ซึี� งม่ิโที่ษที่ั�งจำาคุกิและปรับ และหากิเขัา้ข่ัายั

กิารกิระที่ำาท่ี่�อาจผดิ็กิฎหมิายัอ่�น กิ.ล.ต่.ม่ิกิระบว่นกิารในกิารประสานงานกิบั

หน่ว่ยังานท่ี่�เก่ิ�ยัว่ขัอ้งเพ่�อด็ำาเนินกิารต่่อไป

     รว่มิที่ั�งสามิารถติ่ด็ต่่อสอบถามิได็ท่้ี่�สมิาคมิบริษทัี่หลกัิที่รัพยัไ์ที่ยั (ASCO) 

โที่ร. 0-2226-0909 หร่อสมิาคมิบริษทัี่จดั็กิารลงทุี่น (AIMC)       

โที่ร. 0-2264-0900

     นอกิจากิน่�  ยังัสามิารถสอบถามิขัอ้มูิลหร่อร้องทุี่กิขัก์ิบัหน่ว่ยังาน

ท่ี่�เก่ิ�ยัว่ขัอ้ง เช่ัน

- สำานกัิงานคณ์ะกิรรมิกิารคุม้ิครองผูบ้ริโภค (สคบ.) โที่ร. 1166

- กิรมิสอบสว่นคด่็พิเศษ (ด่็เอสไอ) โที่ร. 1202

- กิรมิพฒันาธุุรกิิจกิารคา้ โที่ร. 1570

- กิองบญัชัากิารต่ำารว่จส่บสว่นสอบสว่นอาชัญากิรรมิที่างเที่คโนโลยั ่

(บชั.สอที่.) โที่ร. 1441

- ศูนยัรั์บแจง้กิารเงินนอกิระบบ สำานกัิงานเศรษฐกิิจกิารคลงั โที่ร. 1359

- ศูนยัคุ์ม้ิครองผูใ้ชับ้ริกิารที่างกิารเงิน (ศคง.) ธุนาคารแห่งประเที่ศไที่ยั 

โที่ร. 1213
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   โจทย์ข้้อที� 3 กรัะบุวนการับุริัการัแบุบุดิจิทัลั แลัะการัเตีิบุโตีข้อง

ตีลัาดสินทรััพย์ดิจิทัลั : อนาคต่ Streaming จะเป็น Super App                

ในรูปแบบ One Stop Service ท่ี่�สามิารถลงทุี่นได็ท้ี่ั�งสินที่รัพยัดิ์็จิที่ลั 

อยัา่ง Investment Token และ Utility Token ร่ว่มิกิบัสินที่รัพยัด์็ั�งเดิ็มิ 

รว่มิถึงลงทุี่นในหุน้ต่่างประเที่ศได็ผ้า่น Fractional DR ด็ว้่ยัเงินบาที่

    โจทย์ข้้อที� 4 การัลังทุนยั�งยืน : หลงัว่กิิฤต่ต่ม้ิยั ำากิุง้ ต่ลาด็หลกัิที่รัพยัฯ์ 

มิองว่า่ กิารส่งเสริมิธุรรมิาภิบาลเป็นเร่�องสำาคญั ม่ิกิารจดั็ต่ั�งสถาบนั

กิรรมิกิารบริษทัี่ไที่ยั (IOD) และ CG Center ร่ว่มิกิบัหน่ว่ยังานท่ี่�

เก่ิ�ยัว่ขัอ้ง และพฒันาต่่อยัอด็มิาจนถึง CSR, ESG และกิารที่ำาธุุรกิิจ

ยั ั�งยัน่ในปัจจุบนั ผลท่ี่�ได็รั้บด่็มิากิ บริษทัี่จด็ที่ะเบ่ยันไที่ยัได็รั้บกิาร

ยักิยัอ่งที่ั�งในระด็บัภูมิิภาคและระด็บัโลกิ เรากิำาลงัพฒันากิารต่่อเช่ั�อมิ

ขัอ้มูิล ESG ขัองบริษทัี่จด็ที่ะเบ่ยัน นำามิาสร้างเป็นฐานขัอ้มูิล ผา่น 

“ESG Data Platform” และส่งต่่อใหก้ิบัผูต้่อ้งกิารใชัอ้ยัา่งสะด็ว่กิ ม่ิ

มิาต่รฐาน ม่ิคว่ามิเหมิาะสมิกิบัธุุรกิิจ รว่มิถึงส่งเสริมิใหน้กัิว่เิคราะห์

สนใจว่เิคราะห์ขัอ้มูิลมิากิขึั�น ม่ิผลิต่ภณั์ฑ์ ์ESG ใหก้ิบันกัิลงทุี่น เช่ัน 

กิองทุี่นรว่มิ และ Index เหล่าน่� ค่อกิระบว่นกิารในกิารสนบัสนุน

ใหก้ิารที่ำาธุุรกิิจอยัา่งยั ั�งยัน่ม่ิคว่ามิหมิายัและได็ผ้ลอยัา่งแที่จ้ริง

  “สำำ�หรัับก้้�วต่่อไปในปีทีี่� 48 นี � แน่นอนว่�ในอน�คต่ เรั�ต้่องเจอ

คว�มท้ี่�ที่�ยอีก้ม�ก้ แต่่คว�มท้ี่�ที่�ยนั�น ก้ม็�พร้ัอมกั้บโอก้�สำใหม่ด้้วย

เช่่นกั้น ต่ล�ด้หลัก้ที่รััพย์ฯ จะไม่หยุด้พัฒน�ตั่วเอง และเดิ้นหน้�       

ร่ัวมกั้บพันธมิต่รัเช่่�อมโยงโอก้�สำส่่ำต่ล�ด้ทุี่นแห่งอน�คต่” 

ด็ร. ภากิร กิล่าว่

    ดรั. ภากรั ปีิตีธุวชัีชัีย กิรรมิกิารและผูจ้ดั็กิาร ต่ลาด็หลกัิที่รัพยั์

แห่งประเที่ศไที่ยั กิล่าว่ในงานสมัิมินา “SET กิา้ว่สู่ป่ท่ี่� 48 ขับัเคล่�อน

ต่ลาด็ทุี่นแห่งอนาคต่ - Make it Work for Future” โด็ยัระบุถึง            

จุด็แขัง็ขัองต่ลาด็ทุี่นไที่ยัในปัจจุบนัใน 4 เร่�อง ค่อ

1. สภาพคล่องด่็ขึั�นมิากิ ม่ิกิารซ่ี�อขัายัว่นัละเก่ิอบแสนลา้นบาที่

2. กิารเขัา้จด็ที่ะเบ่ยัน ม่ิที่ั�งบริษทัี่ใหญ่และกิลาง อยัูใ่นธุุรกิิจท่ี่�ไที่ยั

ม่ิจุด็แขัง็ เช่ัน อุต่สาหกิรรมิอาหารและท่ี่องเท่ี่�ยัว่

3. สินคา้ส่ว่นใหญ่เป็นสินคา้ในประเที่ศ

4. ฐานนกัิลงทุี่นเติ่บโต่ขึั�น ปัจจุบนัม่ิกิว่า่ 5 ลา้นบญัช่ั

ขัณ์ะท่ี่� โจที่ยัใ์หญ่ 4 ด็า้น ท่ี่� ต่ลาด็หลกัิที่รัพยัฯ์ จะมุ่ิงมิั�นที่ำางาน       

ร่ว่มิกิบัพนัธุมิิต่รเพ่�อปรับปรุงและส่งเสริมิใหด่้็ยัิ�งขึั�นนั�น 

     โจทย์ข้้อแรัก “การัลังทุนแบุบุไร้ัพรัมแดน” : เราจะสร้าง Online 

Application ท่ี่�สามิารถเปิด็บญัช่ัแบบ e-Open Account ใหล้งทุี่นได็้

สะด็ว่กิต่ลอด็เว่ลา ปลอด็ภยัั เช่ั�อมิต่่อกิบัต่่างประเที่ศได็ ้พร้อมิที่ั�ง

เสนอผลิต่ภณั์ฑ์ต่์่างประเที่ศ Fractional DR ท่ี่�ลงทุี่นได็เ้หม่ิอนกิบั

สินที่รัพยัดิ์็จิที่ลัในปัจจุบนั และสามิารถซ่ี�อขัายัได็ต้่ามิทุี่นที่รัพยั์

    โจทย์ข้้อที� 2 การัเตีิบุโตีข้องธุุรักจินวตัีกรัรัม : สนบัสนุนกิาร      

เขัา้ถึงต่ลาด็ทุี่นไที่ยัขัอง SMEs และ Startups ผา่น LiVE Platform 

ในรูปแบบ Partnership Platform ด็ว้่ยัคว่ามิร่ว่มิม่ิอกิบัที่ั�งภาครัฐ 

ภาคเอกิชัน ภาคกิารศึกิษา เต่ร่ยัมิคว่ามิพร้อมิบริษทัี่เหล่าน่�  และ

บริษทัี่ท่ี่�ม่ิศกัิยัภาพในกิารเติ่บโต่ ให้สามิารถเขัา้ระด็มิทุี่นได็ใ้น 

LiVE Exchange รว่มิถึงกิารออกิกิฎระเบ่ยับใหก้ิบัภาคธุุรกิิจ New 

S-Curve และธุุรกิิจเที่คโนโลยัใ่หเ้ขัา้มิาระด็มิทุี่นได็ง่้ายัขึั�นด็ว้่ยั

เปิ์ด 4 โจำทุย์ใหญ่่ข้องตล�ดทุุนไทุย
โอกั�สและคว�มทุ้�ทุ�ยในอน�คต
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     ตีามแผู้นยุทธุศาสตีร์ั ก.ลั.ตี. ปีิ 2565-2567 ท่ี่�เผยัแพร่ในเว่บไซีต่ ์https://

www.sec .o r . th /   ซึี� ง  กิ .ล .ต่ .ได็้ม่ิกิารจัด็ที่ำาให้สอด็คล้องกิับ                                          

แผนยัทุี่ธุศาสต่ร์ชัาติ่ รว่มิถึงกิารคำานึงถึงมิิติ่ท่ี่�สำาคญัต่่าง ๆ รอบด็า้นท่ี่�

เก่ิ�ยัว่ขัอ้ง  เพ่�อมุ่ิงเนน้ใหเ้กิิด็กิารพฒันาต่ลาด็ทุี่นใหเ้ติ่บโต่ได็อ้ยัา่งต่่อเน่�อง

และยัั�งยัน่  สามิารถต่อบโจที่ยัทุ์ี่กิภาคส่ว่น และก่ิอใหเ้กิิด็ผลสมัิฤที่ธิุ� ต่่อ

ภาคต่ลาด็ทุี่นและภาคเศรษฐกิิจ  ด็ว้่ยัว่ตั่ถุประสงคห์ลกัิ 3 ประกิาร ได็แ้ก่ิ 

    1) ความสามารัถืในการัแข่้งข้นั (Competitiveness) 

    2) การัสร้ัางการัมส่ีวนร่ัวม (Inclusiveness) 

    3) การัสร้ัางความน่าเชืี�อถืือแลัะความเชืี�อมั�น (Trust & Confidence)

โด็ยัจะม่ิกิารขับัเคล่�อนสู่  5 เป้ิาหุ้มายหุ้ลักั (Key result) ด็งัต่่อไปน่�

     Key result 1:  ต่ลาด็ทุี่นเป็นกิลไกิสำาคญัในกิารปรับโครงสร้าง  

เศรษฐกิิจไที่ยัใหเ้ขัม้ิแขัง็ ซึี�งในกิรณ่์น่�จะม่ิแนว่ที่างด็ำาเนินกิารท่ี่�สำาคญั เช่ัน          

สร้างระบบนิเว่ศ (ecosystem) ท่ี่�เอ่�ออำานว่ยัต่่อกิารระด็มิทุี่นขัองกิลุม่ิธุุรกิิจ 

ท่ี่�เป็นกิลุ่มิเป้าหมิายัขัองประเที่ศ อาทิี่ กิลุ่มิ new s-curve และ กิลุ่มิ BCG 

เป็นต่น้

   Key result 2: กิารเป็นต่ลาด็ทุี่นดิ็จิที่ลั เพ่�อส่งเสริมิศกัิยัภาพเศรษฐกิิจ

ขัองประเที่ศ  แนว่ที่างกิารด็ำาเนินกิารและโครงกิารสำาคญั ได็แ้ก่ิ

แผินพัิฒน�ตล�ดทุุนไทุย
กัับนักัลงทุุน

    2.1 พฒันาระบบนิเว่ศ (ecosystem) เพ่�อรองรับกิารแข่ังขันัและกิารพฒันา 

นว่ตั่กิรรมิและเที่คโนโลยั ่เพ่�อประโยัชันต่์่อเศรษฐกิิจขัองประเที่ศ

     2.2 นำาเที่คโนโลยั่และนว่ตั่กิรรมิมิาส่งเสริมิกิารพฒันาและกิำากิบัดู็แล       

ต่ลาด็ทุี่น (Tech-led supervision) กิำากิบัดู็แลคว่ามิมิั�นคงปลอด็ภยััที่างไซีเบอร์ 

(cybersecurity)

   Key result 3: กิารยักิระด็บัศกัิยัภาพต่ลาด็ทุี่นเพ่�อคว่ามิยัั�งยัน่ (sustainable 

capital market)    แนว่ที่างกิารด็ำาเนินกิารและโครงกิารสำาคญัค่อ ผลกัิด็นัให้

ต่ลาด็ทุี่นเป็นกิลไกิสำาคญัในกิารนำาพาใหป้ระเที่ศไปสู่ เป้าหมิายักิารพฒันาท่ี่�

ยั ั�งยัน่

     Key result 4: ต่ลาด็ทุี่นม่ิระบบนิเว่ศท่ี่�เหมิาะสมิ ยัด่็หยัุน่ ต่อบสนองได็อ้ยัา่ง

รว่ด็เร็ว่เพ่�อเอ่�ออำานว่ยัต่่อกิารพฒันาและกิำากิบัดู็แลใหส้อด็รับกิบัฉากิที่ศัน์ท่ี่�

เปล่�ยันแปลงไป พร้อมิเช่ั�อมิโยังและเป็นท่ี่�ยัอมิรับในสากิล แนว่ที่าง                 

กิารด็ำาเนินกิารและโครงกิารสำาคญั ได็แ้ก่ิ

    4.1 กิำาหนด็นโยับายัทิี่ศที่างกิารพฒันาและกิำากิบัธุุรกิิจหลกัิที่รัพยัใ์หส้อด็รับ 

และเท่ี่าที่นักิบัฉากิที่ศัน ์(landscape) ท่ี่�เปล่�ยันไป 

  4.2 ร่ว่มิม่ิอกิบั Regulator ต่่างประเที่ศในกิารยักิระด็บัคว่ามิเช่ั�อมิโยังและ         

ส่งเสริมิผลิต่ภัณ์ฑ์์ขั้ามิกิัน (cross-border products) เพ่�อส่งเสริมิเร่� อง              

คว่ามิสมัิพนัธ์ุหร่อเศรษฐกิิจ
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     • ติ่ด็อาว่ธุุคว่ามิรู้ผูล้งทุี่นใหเ้ป็น “smart investor” โด็ยัใชัป้ระโยัชันจ์ากิ 

ต่ลาด็ทุี่นยัุคดิ็จิที่ัล และใชั้เคร่� องม่ิอท่ี่�หลากิหลายั ต่อบโจที่ยัต์่ามิแต่่ละ            

กิลุ่มิเป้าหมิายั 

      - ม่ิกิารใหค้ว่ามิรู้ผูล้งทุี่นผา่นช่ัองที่างท่ี่�หลากิหลายั เพ่�อใหผู้ล้งทุี่น สามิารถ

ลงทุี่นได็ต้่รงต่ามิคว่ามิต่อ้งกิาร โด็ยัสนบัสนุนกิารสร้างที่กัิษะในกิารลงทุี่นใน

สินที่รัพยัป์ระเภที่ต่่าง ๆ โด็ยัเฉพาะสินที่รัพยัดิ์็จิที่ลั ซึี� งเป็นผลิต่ภณั์ฑ์ใ์หม่ิท่ี่�

เติ่บโต่อยัา่งรว่ด็เร็ว่ ม่ิคว่ามิผนัผว่นสูง รว่มิที่ั�งเสริมิสร้าง คว่ามิรู้ให้เท่ี่าที่นั  

คว่ามิเส่�ยังและกิลโกิงในรูปแบบต่่าง ๆ 

     - ร่ว่มิม่ิอกิบัพนัธุมิิต่รใหค้ว่ามิรู้ที่างกิารเงินไปยังักิลุ่มิเป้าหมิายัได็ ้ครอบคลุมิ

มิากิยัิ�งขึั�น เช่ัน กิลุ่มิเด็็กิและเยัาว่ชัน กิลุ่มินกัิศึกิษา และกิลุ่มิผูสู้งว่ยัั เพ่�อใชั้

ประโยัชัน์จากิต่ลาด็ทุี่น ในกิารเป็นช่ัองที่างกิารลงทุี่นท่ี่�ต่อบโจที่ยั ์                        

คว่ามิต่อ้งกิารได็อ้ยัา่งต่รงจุด็ และป้องกินัต่นเองจากิกิารหลอกิลว่งได็้

   โด็ยัทุี่กิเป้าหมิายันั�น นักิลงทุี่นต่อ้งให้คว่ามิสนใจ ที่ำาคว่ามิเขัา้ใจเพ่�อ

ประโยัชันใ์นกิารว่เิคราะห์ในกิิจกิารท่ี่�ต่อ้งกิารลงทุี่น  เต่ร่ยัมิต่วั่ เต่ร่ยัมิคว่ามิรู้

ใหพ้ร้อมิ  ซึี�งสามิารถเขัา้ไปอ่านรายัละเอ่ยัด็ได็ใ้นเว่บไซีต่ ์กิ.ล.ต่. https://www.

sec.or.th/  นอกิจากิน่� คว่รท่ี่�จะติ่ด็ต่ามิข่ัาว่สารในสิที่ธิุประโยัชัน์ต่่าง ๆ ท่ี่�           

นกัิลงทุี่นจะได็รั้บจากิกิารส่งเสริมิ สนบัสนุนให้นกัิลงทุี่นม่ิศกัิยัภาพในกิาร

สร้างสุขัภาพกิารเงินท่ี่�ด่็ ซึี� งจะเป็นที่างหนึ�งท่ี่�จะผอ่นคลายัจากิคว่ามิเคร่ยัด็ใน

ภาว่ะเศรษฐกิิจท่ี่�เกิิด็ผลกิระที่บจากิกิารระบาด็ขัองโคว่ดิ็ 19 ได็ไ้ม่ิมิากิกิน็อ้ยั

    Key result 5: ผูล้งทุี่นม่ิศกัิยัภาพในกิารสร้างสุขัภาพที่างกิารเงินท่ี่�ด่็    

สำาหรับขั้อน่� เก่ิ�ยัว่ขั้องกิับนักิลงทุี่นโด็ยัต่รง จึงขัออนุญาต่คัด็ลอกิ

ขัอ้คว่ามิที่ั�งหมิด็เพ่�อนกัิลงทุี่นได็ท้ี่ราบ  โด็ยัแนว่ที่างกิารด็ำาเนินกิารและ

โครงกิารสำาคญัได็แ้ก่ิ

    5.1 สนบัสนุนใหป้ระชัาชันใชัต้่ลาด็ทุี่นเป็นแหล่งสะสมิคว่ามิมิั�งคั�ง

ได็ ้อยัา่งเหมิาะสมิ และต่อบโจที่ยัต์่ามิคว่ามิต่อ้งกิาร 

    • ร่ว่มิกิบัผูป้ระกิอบธุุรกิิจในกิารขัยัายัฐานผูล้งทุี่นผา่นกิองทุี่นรว่มิ

และ ส่งเสริมิกิารลงทุี่นอยัา่งม่ิคุณ์ภาพ โด็ยัสนบัสนุนใหบ้ลจ.สามิารถ

ให้บริกิารจดั็พอร์ต่กิารลงทุี่นแก่ิผูล้งทุี่น รายัยั่อยั ซึี� งเป็นกิารช่ัว่ยัให ้        

ผู ้ลงทุี่นสามิารถลงทุี่นได็้สอด็คล้องกิับคว่ามิต่้องกิารและระด็ับ          

คว่ามิเส่�ยังได็อ้ยั่าง เหมิาะสมิ อ่กิที่ั�งสนบัสนุนให้กิลุ่มิว่ยััที่ำางานและ

เยัาว่ชันม่ิกิารลงทุี่นอยัา่งสมิำ�าเสมิอด็ว้่ยั 

        • ปรับปรุงพระราชับญัญติั่กิองทุี่นสำารองเล่�ยังช่ัพ พ.ศ. 2530 (พ.ร.บ. 

PVD) เพ่�อให ้พ.ร.บ. PVD ม่ิคว่ามิสอด็คลอ้งและสามิารถเป็นส่ว่นหนึ�ง

ในกิารออมิภาคบังคับขัองแรงงานภาคเอกิชัน ในระบบต่ามิ                              

ร่างพระราชับญัญติั่กิองทุี่นบำาเหน็จบำานาญแห่งชัาติ่ พ.ศ. .….อนัจะช่ัว่ยั

สร้างคว่ามิชัดั็เจน ลด็ภาระ ขัองนายัจา้งท่ี่�ม่ิกิองทุี่นสำารองเล่�ยังช่ัพใน  

กิารปรับเปล่�ยันจากิกิารออมิภาคสมิัครใจเป็นกิารออมิภาคบังคับ             

ก่ิอให้เกิิด็กิารเช่ั�อมิโยังระหว่่างกิองทุี่นสำารองเล่� ยังช่ัพและกิองทุี่น

บำาเหน็จบำานาญแห่งชัาติ่ได็อ้ยัา่งม่ิประสิที่ธิุภาพ

       5.2 เสริมิสร้างคว่ามิรู้ด็า้นต่ลาด็ทุี่น (financial literacy) ที่ั�งในมิิติ่ขัอง 

คว่ามิรู้เพ่�อกิารลงทุี่น ป้องกินัต่นเองจากิกิารถูกิหลอกิ (scam & fraud/

cyber-crime) รว่มิถึงที่กัิษะ คว่ามิรู้คว่ามิเขัา้ใจด็า้นเที่คโนโลยัใ่นกิารใชั้

บริกิารด็า้นต่ลาด็ทุี่น (digital literacy) 

30 เมิษายัน 2565



   นายพรัชัีย ฐีีรัะเวชี ผูอ้ ำานว่ยักิารสำานกัิงานเศรษฐกิิจกิารคลงั ในฐานะโฆษกิ

กิระที่รว่งกิารคลัง เปิด็เผยัถึงเศรษฐกิิจไที่ยัป่ 2565 ว่่า คาด็ว่่าจะขัยัายัต่ัว่                          

ได็อ้ยัา่งต่่อเน่�องท่ี่� 3.5% ต่่อป่ (ช่ัว่งคาด็กิารณ์์ท่ี่� 3.0% ถึง 4.0%) ปรับลด็ลงจากิ

ประมิาณ์กิารครั� งก่ิอน ณ์ เด่็อนมิกิราคมิ 2565 ท่ี่� 4.0% ต่่อป่ เน่�องจากิได็รั้บ                

ผลกิระที่บจากิสถานกิารณ์์คว่ามิขัดั็แยัง้ระหว่่างรัสเซ่ียัและยัูเครน ท่ี่�ส่งผลให้

เศรษฐกิิจประเที่ศคู่ค้าสำาคัญขัองไที่ยัชัะลอต่ัว่ โด็ยัเฉพาะประเที่ศในกิลุ่มิ          

สหภาพยัโุรปและสหรัฐอเมิริกิา และส่งผลกิระที่บใหร้าคาพลงังานและอตั่ราเงินเฟ้ื้อ         

ปรับต่วั่สูงขึั�น 

     นายัพรชัยัั กิล่าว่ว่า่ ที่ั�งน่�  คาด็ว่า่อตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปในป่ 2565 จะอยัูท่่ี่� 5.0%       

ปรับต่วั่เพิ�มิขึั�นจากิป่ก่ิอน อยัา่งไรกิด่็็ เศรษฐกิิจไที่ยัยังัคงม่ิแนว่โนม้ิฟ่ื้� นต่วั่ได็จ้ากิป่ 

2564 ท่ี่�ขัยัายัต่วั่ 1.6% ต่่อป่ โด็ยัได็รั้บปัจจยััสนบัสนุนจากิกิารใชัจ่้ายัภายัในประเที่ศ

ท่ี่�ขัยัายัต่วั่ต่่อเน่�อง โด็ยัคาด็ว่า่กิารบริโภคภาคเอกิชันจะขัยัายัต่วั่ท่ี่� 4.3% ต่่อป่ และ

ภาคกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ท่ี่�คาด็ว่่าจะขัยัายัต่ัว่ได็้เพิ�มิขึั� น หลังจากิม่ิกิารผ่อนคลายั                  

มิาต่รกิารเปิด็รับนักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างประเที่ศมิากิขึั�น โด็ยัคาด็ว่่าจะม่ินักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่        

ต่่างประเที่ศเดิ็นที่างเขัา้มิาท่ี่องเท่ี่�ยัว่ในประเที่ศไที่ยั จำานว่น 6.1 ลา้นคน เพิ�มิขึั�นมิากิ

จากิป่ 2564 ท่ี่�ม่ิจ ำานว่นเพ่ยัง 0.4 ลา้นคน ในขัณ์ะท่ี่�กิารส่งออกิสินคา้คาด็ว่่าจะ        

ขัยัายัต่วั่ได็ท่้ี่� 6.0%

       “นอก้จ�ก้นี�แรังสำนับสำนุนจ�ก้ม�ต่รัก้�รัภ�ครััฐ จะส่ำงผลให้กิ้จก้รัรัมที่�งเศรัษฐกิ้จ 

และก้�รัลงทุี่นภ�ยในปรัะเที่ศให้ปรัับตั่วส่ำงข้ึ้�น โด้ยก้�รัลงทุี่นภ�คเอก้ช่นค�ด้ว่�จะ

ขึ้ย�ยตั่วได้้ทีี่� 4.5% ต่่อปี ในด้้�นเสำถียีรัภ�พภ�ยในปรัะเที่ศ แม้ว่�อัต่รั�เงินเฟ้้อทัี่�วไป

ค�ด้ว่�จะเพิ�มข้ึ้�นจ�ก้ปีก่้อน 5.0% ต่่อปี แต่่ก้�รัปรัับเพิ�มข้ึ้�นขึ้องรั�ค�สิำนค้�ด้งัก้ล่�ว

ยังคงเป็นผลจ�ก้รั�ค�ในก้ลุ่มพลังง�นและอ�ห�รัสำด้เป็นสำำ�คัญ ซ้ึ่� งรััฐบ�ลได้้ม ี        

ก้�รัด้ำ�เนินม�ต่รัก้�รัเพ่�อลด้ภ�รัะค่�ครัองชี่พให้แก่้ปรัะช่�ช่นและลด้ภ�รัะค่�ใช้่จ่�ย

ขึ้องผ่้ปรัะก้อบอ�ชี่พในภ�คขึ้นส่ำง รัวมถ้ีงด้แ่ลปรัะช่�ช่นผ่้มรีั�ยได้้น้อย ก้ลุ่มแรังง�น

และก้ลุ่มเก้ษต่รัก้รัทีี่�ได้้รัับผลก้รัะที่บด้งัก้ล่�ว” นายัพรชัยัั ระบุ
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     นายัพรชัยัั กิล่าว่ด็ว้่ยัว่่า สำาหรับปัจจยััท่ี่�จะส่งผลกิระที่บต่่อ

เศรษฐกิิจไที่ยัท่ี่�ยังัต่อ้งติ่ด็ต่ามิอยัา่งใกิลชิ้ัด็ ได็แ้ก่ิ 1.คว่ามิยัด่็เยั่�อขัอง

สถานกิารณ์์คว่ามิขัดั็แยัง้ระหว่า่งรัสเซ่ียัและยัเูครนท่ี่�ส่งผลกิระที่บ

ต่่อราคาพลงังาน 2.คว่ามิไม่ิแน่นอนขัองสถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาด็

ขัองโรค โคว่ดิ็-19 ที่ั�งสายัพนัธ์ุุท่ี่�ระบาด็ในปัจจุบนัและท่ี่�อาจเกิิด็ขึั�น

ใหม่ิในอนาคต่ 3.คว่ามิเส่�ยังจากิคว่ามิผนัผว่นขัองเศรษฐกิิจและ   

กิารเงินโลกิ อาทิี่ กิารส่งสัญญาณ์ปรับเพิ�มิอตั่ราด็อกิเบ่�ยันโยับายั

ขัองธุนาคารกิลางในหลายัประเที่ศจากิแรงกิด็ด็ันด็้านเงินเฟ้ื้อ         

ซึี� งอาจส่งผลให้เกิิด็กิารไหลออกิขัองเงินทุี่นเคล่�อนยัา้ยัระหว่่าง

ประเที่ศและส่งผลกิระที่บต่่อค่าเงินบาที่ 4.ปัญหาขัอ้จำากิัด็ใน       

ห่ว่งโซ่ีอุปที่านกิารผลิต่ เช่ัน กิารขัาด็แคลนอุปกิรณ์์เซีมิิคอนด็กัิเต่อร์ 

เป็นต่น้ และ 5. ต่ลาด็แรงงานยังัคงฟ่ื้� นต่วั่ไม่ิเต่ม็ิท่ี่� จึงเป็นขัอ้จำากิดั็

สำาหรับกิารจบัจ่ายัใชัส้อยัขัองประชัาชัน และคว่ามิสามิารถในกิาร

ชัำาระหน่� สินขัองภาคครัว่เร่อนท่ี่�ยังัคงม่ิคว่ามิเปราะบาง                             

    ที่ั� งน่�  กิระที่รว่งกิารคลังจะได็้ม่ิกิารติ่ด็ต่ามิและประเมิิน                 

ผลกิระที่บจากิปัจจยััต่่าง ๆ อยั่างใกิลชิ้ัด็ และพร้อมิท่ี่�จะด็ำาเนิน

มิาต่รกิารที่างกิารคลงัและกิารเงินท่ี่�เหมิาะสมิเพ่�อใหก้ิารฟ่ื้� นต่วั่ขัอง

เศรษฐกิิจเป็นไปอยั่างต่่อเน่�องและที่ั�ว่ถึงในทุี่กิภาคส่ว่นขัอง

เศรษฐกิิจ

‘คลัง- เ วิลด์แบงกั์ ’  ป์ รัับลดจ่ำด่ พ่ิ
เศิรัษฐกัิจำ ปี์น่� เ หลื อ โต  2 .9-3 .5%



     

    ในขัณ์ะท่ี่� นางเบุอร์ักิท ฮานสล์ั ผูจ้ดั็กิารธุนาคารโลกิประจำา

ประเที่ศไที่ยั (เว่ิลด็์แบงกิ์) เปิด็เผยัว่่า เว่ิลด็์แบงกิ์ได็้ปรับลด็     

ประมิาณ์กิารต่วั่เลขัเศรษฐกิิจไที่ยั (จ่ด่็พ่) ในป่ 2565 ลด็ลงเหล่อ 2.9% 

ถ่อว่า่ปรับลด็ลงค่อนขัา้งมิากิจากิคาด็กิารณ์์เดิ็มิท่ี่� 3.9% โด็ยัประเด็น็

สำาคญัมิาจากิคว่ามิเส่�ยังจากิภาคต่่างประเที่ศ โด็ยัเฉพาะสงครามิ

ระหว่่างรัสเซ่ียั-ยัูเครน ท่ี่�ส่งผลกิระที่บต่่อราคาพลงังาน โด็ยัไที่ยั

ถ่อว่่าเป็นประเที่ศท่ี่�ได็รั้บผลกิระที่บค่อนขัา้งสูง เน่�องจากิม่ิกิาร        

นำาเขัา้พลงังานถึง 4.5% ขัองจ่ด่็พ่ 

    “ราคาพลงังานท่ี่�เพิ�มิขึั�นเป็นปัจจยัักิด็ด็นัต่่อกิารขัยัายัต่วั่ขัอง  

เศรษฐกิิจโลกิ และที่ำาให้แนว่โน้มิกิารส่งออกิขัองไที่ยัม่ิได็้รับ        

ผลกิระที่บเช่ันเด่็ยัว่กินั ที่ั�งกิารบริโภคในประเที่ศ กิารลงทุี่น และ  

กิารส่งออกิท่ี่�ม่ิแนว่โนม้ิอ่อนแอลง” นางเบอร์กิิที่ กิล่าว่ 

สำาหรับภาพรว่มิเศรษฐกิิจไที่ยัในป่น่� ท่ี่�ม่ิแนว่โน้มิฟ่ื้� นต่วั่ขึั�นนั�น               

ม่ิปัจจยัับว่กิมิาจากิกิารเปิด็ประเที่ศรับนกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ ซึี� งเว่ิลด็แ์บงกิ ์

ประเมิินว่่า ในป่ 2565 จะม่ินกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างชัาติ่เดิ็นที่างเขัา้ไที่ยั       

ราว่ 6.2 ลา้นคน รว่มิถึงกิารผ่อนคลายัมิาต่รกิารล็อกิด็าว่น์ ที่ำาให้

กิิจกิรรมิที่างเศรษฐกิิจปรับด่็ขึั�นชัดั็เจน หนุนกิารบริโภคในประเที่ศ 

ส่ว่นปัจจัยัเส่� ยังท่ี่�ต่้องติ่ด็ต่ามิ ได็้แก่ิ สถานกิารณ์์ราคานำ�ามิันท่ี่�         

ปรับเพิ�มิขึั�นมิากิ 

     ขัณ์ะท่ี่�เศรษฐกิิจประเที่ศคู่คา้สำาคญักิบัไที่ยัเริ�มิอ่อนแอลง ถา้         

ผลกิระที่บรุนแรงขึั�น จะส่งผลใหภ้าพขัองจ่ด่็พ่ไที่ยัลงไปอยัูท่่ี่� 2.6% 

ซึี� งถ่อเป็นกิรณ่์ต่ำ�า โด็ยักิารคาด็กิารณ์์น่� อยัู่ภายัใต่้สมิมิติ่ฐานว่่า 

สงครามิรัสเซ่ียั-ยัเูครน จะส่งผลกิระที่บใหเ้กิิด็ชั็อกิในต่ลาด็กิารเงิน

และมิาต่รกิารที่างกิารคลงัส่งผลบว่กิต่่อเศรษฐกิิจนอ้ยักิว่า่ท่ี่�ประเมิิน

ไว่ใ้นกิรณ่์ฐาน ซึี�งเว่ลิด็แ์บงกิ ์ประเมิินว่า่ กิารใชัน้โยับายักิารคลงัจะ

หนุนกิารบริโภคในประเที่ศขึั�นมิาได็ ้ถา้แรงส่งน่�ไม่ิม่ิประสิที่ธิุภาพ

จะที่ำาใหเ้ศรษฐกิิจขัยัายัต่วั่ต่ำ�ากิว่า่ท่ี่�คาด็
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    ด็า้นนโยับายักิารเงินนั�น ประเมิินว่า่ อตั่ราด็อกิเบ่�ยันโยับายัยังัคง

อยัูท่่ี่� 0.5% แมิว้่า่เศรษฐกิิจไที่ยัจะม่ิแนว่โนม้ิกิารฟ่ื้� นต่วั่ แต่่ยังัเป็นกิาร

ฟ่ื้� นต่วั่แบบค่อยัเป็นค่อยัไป โด็ยัยังัเห็นกิารเติ่บโต่ขัองเศรษฐกิิจท่ี่�ไม่ิ

เท่ี่าเท่ี่ยัมิกินั เช่ัน ภาคอุต่สาหกิรรมิ ซึี� งฟ่ื้� นต่วั่สูงกิว่่าช่ัว่งก่ิอนเกิิด็     

โคว่ิด็-19 ขัณ์ะท่ี่�ภาคกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ยังัเติ่บโต่อ่อนแอ โด็ยัต่วั่เลขั        

นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างชัาติ่ท่ี่�เดิ็นที่างเขัา้ไที่ยัในช่ัว่งไต่รมิาส 4/2564 ยังั         

ต่ ำ�ากิว่า่ช่ัว่งก่ิอนเกิิด็โคว่ดิ็-19 ถึง 40%

     นอกิจากิน่�  ในส่ว่นขัองเงินเฟ้ื้อนั�น ยังัม่ิแรงกิด็ด็นัจากิ supply site 

หร่อที่างด็า้นอุปที่าน จากิราคาพลงังาน โด็ยัประเมิินว่า่ราคาพลงังาน

ท่ี่�ปรับสูงขึั�นจะเป็นเพ่ยังปัจจยััชัั�ว่คราว่เท่ี่านั�น แต่่ยังัม่ิประเด็น็ท่ี่�ต่อ้ง

ติ่ด็ต่ามิเพราะอาจจะม่ิผลต่่ออตั่ราเงินเฟ้ื้อพ่�นฐาน ซึี�งปัจจุบนัมิองว่า่

แรงกิด็ด็นัต่่อค่าจา้งแรงงานม่ิอยัูจ่ ำากิดั็ เน่�องจากิ เศรษฐกิิจยังัคงอยัู่

ในกิารฟ่ื้� นต่วั่ท่ี่�ค่อนขัา้งต่ำ�า

    นางเบอร์กิิที่ กิล่าว่อ่กิว่า่ กิารฟ่ื้� นต่วั่ขัองเศรษฐกิิจไที่ยัยังัเป็นไป

อยัา่งค่อยัเป็นค่อยัไป ม่ิคว่ามิเปราะบาง และยังัม่ิคว่ามิไม่ิเท่ี่าเท่ี่ยัมิ

กิันในกิารฟ่ื้� นต่ัว่ขัองแต่่ละภาคธุุรกิิจ ด็ังนั� นมิาต่รกิารเยั่ยัว่ยัา           

ผลกิระที่บขัองภาครัฐยังัม่ิคว่ามิจำาเป็น แต่่คว่รเป็นมิาต่รกิารท่ี่�ม่ิคว่ามิ

เฉพาะเจาะจงมิากิขึั�น โด็ยัเฉพาะในกิลุ่มิท่ี่�ม่ิคว่ามิเปราะบางและ       

ได็รั้บผลกิระที่บสูง และแมิว้่า่ภาครัฐจะยังัม่ิพ่�นท่ี่�ที่างกิารคลงัในกิาร

ด็ำาเนินนโยับายัต่่างๆ ได็ ้แต่่พ่�นท่ี่�กิแ็คบลง โด็ยัปัจจุบนัหน่�สาธุารณ์ะ

ขัองไที่ยัอยัูร่าว่ 60% ขัองจ่ด่็พ่ จากิเพด็านหน่�สาธุารณ์ะท่ี่� 70% ขัอง

จ่ด่็พ่ ด็งันั�นนอกิจากิกิารด็ำาเนินมิาต่รกิารด็า้นกิารเยัย่ัว่ยัาแลว้่ คว่รจะ

ม่ิกิารปฏิรูปด็า้นกิารจดั็เกิ็บรายัได็ใ้นอนาคต่ไปพร้อมิกินัด็ว้่ยั เพ่�อ

คว่ามิยัั�งยัน่ที่างกิารคลงั

      “แต่่ในภ�พก้�รัปรัับลด้สัำด้ส่ำวนหนี�ครััวเร่ัอนลงม�ถ่ีอว่� ยงัต้่อง

ใช้่เวล�ในก้�รัปรัับตั่ว และจะเป็นปัจจัยก้ด้ดั้นก้�รับริัโภคในปรัะเที่ศ

รัะยะย�ว” นางเบอร์กิิที่ กิล่าว่



     นายอมรัเทพ จาวะลัา ผูช่้ัว่ยักิรรมิกิารผูจ้ดั็กิารใหญ่ ผูบ้ริหารสำานกัิว่จิยัั 

และท่ี่�ปรึกิษากิารลงทุี่น ธุนาคาร ซ่ีไอเอม็ิบ่ ไที่ยั เปิด็เผยัว่่า ต่ั�งแต่่ต่น้ป่

เป็นต่น้มิา เศรษฐกิิจไที่ยัเผชิัญคว่ามิผนัผว่นจากิคว่ามิไม่ิแน่นอน ที่ั�งจากิ

กิารระบาด็ขัองไว่รัสโคว่ิด็ 19 สายัพนัธ์ุุโอมิิครอน กิารระบาด็ขัอง             

โรคอหิว่าต่แ์อฟื้ริกิาในสุกิร (ASF) ท่ี่�ที่ ำาให้ราคาเน่�อสัต่ว่แ์ละไข่ัไก่ิแพง 

ต่ามิมิาด็ว้่ยัสงครามิระหว่า่งรัสเซ่ียัและยัเูครนท่ี่�นำาไปสู่ปัญหาราคานำ�ามินั

พุง่ขึั�นอยัา่งรว่ด็เร็ว่ และสร้างคว่ามิกิงัว่ลต่่อกิารเร่งขึั�นขัองเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่โลกิ

ไม่ิแค่เฉพาะไที่ยั

    นอกิจากิน่�  กิารด็ำาเนินนโยับายักิารเงินแบบเขัม้ิงว่ด็ขัองธุนาคารกิลาง

สหรัฐฯ รว่มิที่ั�งฟื้ากิเอเช่ัยัเผชิัญคว่ามิเส่�ยังขัองกิารออกิมิาต่รกิารคว่บคุมิ

กิฎระเบ่ยับต่่อบริษทัี่จ่นและกิารกิลบัมิาออกิมิาต่รกิารล็อกิด็าว่น์เพ่�อ

คว่บคุมิกิารระบาด็ขัองโคว่ิด็อ่กิครั� งในประเที่ศจ่น โด็ยัรว่มิปัจจยััเหล่าน่�

น่าจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิิจโลกิชัะลอต่วั่ลงกิว่า่ท่ี่�คาด็ไว่ ้

     โด็ยัเฉพาะกิารเร่งขึั�นอตั่ราด็อกิเบ่�ยัขัองธุนาคารกิลางสหรัฐหร่อเฟื้ด็ 

รว่มิที่ั�งกิารลด็งบดุ็ลเพ่�อสกิดั็เงินเฟ้ื้อท่ี่�จะยัิ�งที่ำาใหก้ิารใชัจ่้ายัและกิารลงทุี่น

ภาคเอกิชันชัะลอต่่อเน่�องได็ใ้นป่น่�  

         ด็ว้่ยัปัจจยััเส่�ยังท่ี่�รุมิเร้าเช่ันน่�  สำานกัิว่จิยััฯ ได็ป้รับลด็กิารคาด็กิารณ์์

กิารเติ่บโต่ที่างเศรษฐกิิจป่น่�ลงจากิ 3.8% เหล่อ 3.1% หลงัจากิท่ี่�เศรษฐกิิจ

ไที่ยัขัยัายัต่วั่ได็ ้1.6% ในป่ 2564  คาด็อตั่ราเงินเฟ้ื้อช่ัว่งไต่รมิาส 2 /65  อาจ

เฉ่ยัด็ระด็บั 5% และที่ั�งป่อยัูท่่ี่� 4.5% จากิสมิมิติ่ฐานราคานำ�ามินัดิ็บเบรนที่์

ท่ี่�จะถึงจุด็สูงสุด็ท่ี่� 120 ด็อลลาร์สหรัฐต่่อบาร์เรลในช่ัว่งไต่รมิาสสอง       

ก่ิอนปรับต่วั่ลด็ลงในช่ัว่งครึ� งป่หลงัและเฉล่�ยัป่น่� จะอยัู่ท่ี่� 100 ด็อลลาร์

สหรัฐต่่อบาร์เรล

       ในไต่รมิาส 2 /65 ค่าเงินบาที่ ม่ิโอกิาสอ่อนค่าแต่ะระด็บั 34.50 บาที่ต่่อด็อลลาร์

สหรัฐ จากิคว่ามิกิงัว่ลในกิารลงทุี่นสินที่รัพยัเ์ส่�ยังที่ั�ว่โลกิต่ามิปัญหาคว่ามิขัดั็แยัง้

ระหว่่างรัสเซ่ียัและยัูเครนท่ี่� ส่งผลให้ราคานำ�ามิันเพิ�มิสูง ซึี� งม่ิผลให้ไที่ยั                 

ขัาด็ดุ็ลกิารคา้ 

       ส่ว่นรายัได็จ้ากิกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ท่ี่�ยังัอยัูใ่นระด็บัต่ำ�า แต่่ค่าขันส่งสินคา้แพงขึั�น 

อ่กิที่ั�งจะม่ิเงินโอนจ่ายัเงินปันผลไปต่่างประเที่ศช่ัว่งไต่รมิาสสองท่ี่�มิากิ ที่ำาใหไ้ที่ยั

ขัาด็ดุ็ลบญัช่ับริกิารและรายัได็ ้ ประกิอบกิบัในช่ัว่งไต่รมิาสสองน่�  เฟื้ด็น่าจะ     

ขัยับัขึั�นอตั่ราด็อกิเบ่�ยัเร็ว่และแรงเพ่�อสกิดั็เงินเฟ้ื้อ และยัิ�งจะส่งผลใหเ้งินไหลออกิ

จากิต่ลาด็พนัธุบตั่รไที่ยั ท่ี่�ส่ว่นต่่างระหว่า่งด็อกิเบ่�ยัไที่ยัและสหรัฐจะกิว่า้งขึั�นเร็ว่ 

     เช่ั�อว่า่ เงินบาที่จะพลิกิกิลบัมิาแขัง็ค่าเท่ี่ยับด็อลลาร์สหรัฐในช่ัว่งครึ� งป่หลงั 

และแต่ะระด็ับ 33.00 บาที่ต่่อด็อลลาร์สหรัฐได็้ในช่ัว่งปลายัป่ จากิปัจจัยั             

คว่ามิเช่ั�อมิั�นท่ี่�ม่ิมิากิขึั�นในต่ลาด็ทุี่นโลกิหลงัเฟื้ด็ขึั�นด็อกิเบ่�ยัแบบค่อยัเป็นค่อยัไป 

และต่ลาด็ทุี่นรับรู้ข่ัาว่น่�ไปในช่ัว่งไต่รมิาสสองแลว้่ ขัณ์ะท่ี่�ไที่ยัจะเริ�มิม่ิรายัได็จ้ากิ

กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ท่ี่�มิากิขึั�น ราคานำ�ามินัเริ�มิปรับยัอ่ลงหลงัม่ิกิารเพิ�มิกิำาลงักิารผลิต่จากิ

ฝัั่�งโอเปกิท่ี่�มิากิพอจะที่นัอุปสงคน์ำ� ามินัท่ี่�ปรับขึั�นก่ิอนหนา้ 

     และจากิกิารคาด็กิารณ์์ว่า่แบงกิช์ัาติ่จะเริ�มิขัยับัด็อกิเบ่�ยัขึั�นได็ห้ลงัเศรษฐกิิจ

ไที่ยัฟ่ื้� นต่วั่ ซึี� งน่าจะดึ็งดู็ด็นักิลงทุี่นให้กิลบัเขัา้มิาลงทุี่นในไที่ยัเพ่�อเกิ็งกิำาไร           

ค่าเงินบาที่ท่ี่�จะแขัง็ค่าได็ต่้่อเน่�องในป่หนา้

        ด็า้นอตั่ราด็อกิเบ่�ยั ธุนาคารแห่งประเที่ศไที่ยัน่าจะคงอตั่ราด็อกิเบ่�ยัไว่ท่้ี่� 0.50% 

ต่่อป่ต่ลอด็ที่ั�งป่เพ่�อสนับสนุนกิารฟ่ื้� นต่วั่ที่างเศรษฐกิิจ อยั่างไรกิ็ด่็ จะเผชิัญ          

แรงกิด็ด็นัหนกัิต่่อกิารขัยับัด็อกิเบ่�ยัขึั�นในช่ัว่งครึ� งป่หลงั โด็ยัเฉพาะเม่ิ�ออตั่รา

เงินเฟ้ื้อยังัอยัูใ่นระด็บัสูงกิว่า่กิรอบเป้าหมิายัลากิยัาว่
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     ที่ั�งน่�  เม่ิ�อว่นัท่ี่� 30 ม่ินาคมิ 2565 กินง. ประเมิินว่า่อตั่รา

เงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปเฉล่�ยั 12 เด่็อนขัา้งหนา้ (ไต่รมิาสท่ี่� 2 ป่ 2565 

ถึงไต่รมิาสท่ี่� 1 ป่ 2566) จะอยัูท่่ี่�ร้อยัละ 4.1 สูงกิว่า่ขัอบบน

ขัองกิรอบเป้าหมิายันโยับายักิารเงิน  ด็งันั�น กินง. จึงขัอเร่ยัน

ช่ั�แจงถึง ปัจจยััสำาคญัมิาจากิ เงินเฟ้ื้อด็า้นอุปที่าน (cost-push 

shocks )  เ ป็นสำาคัญ  ในขัณ์ะท่ี่� แรงกิด็ด็ัน เ งิน เ ฟ้ื้อ                             

ด็า้นอุปสงค(์demand-pull inflation) ยังัอยัูใ่นระด็บัต่ำ�า

    แรงกิด็ด็ันเงินเฟ้ื้อส่ว่นใหญ่มิาจากิผลกิระที่บราคา

พลงังานจากิปัญหา “รัสเซ่ียั-ยัเูครน”  คาด็ว่า่อตั่ราเงินเฟ้ื้อ

หมิว่ด็พลงังานเฉล่�ยั 12 เด่็อนขัา้งหนา้จะเร่งต่วั่สูงท่ี่�ร้อยัละ 

16.8 ซึี� งสูงกิว่่าค่าเฉล่�ยั 5 ป่ท่ี่�ผ่านมิาท่ี่� ร้อยัละ 1.6              

นอกิจากิน่� ยังัมิาจากิปัญหาโรคระบาด็ในสุกิรและกิาร          

ส่งผ่านต่น้ทุี่นกิารผลิต่ท่ี่�สูงขึั�นไปยังัราคาอาหารสำาเร็จรูป 

และ ราคาอาหารสด็หมิว่ด็อ่�น ๆ  ม่ิแนว่โนม้ิปรับเพิ�มิขึั�นบา้ง

ต่ามิต่้นทุี่นราคาอาหารสัต่ว่์และปุ� ยัเคม่ิท่ี่� สูงขึั� นจากิ

สถานกิารณ์์คว่ามิขัดั็แยัง้ระหว่า่งรัสเซ่ียัและยัเูครน ส่งผลให้

อตั่ราเงินเฟ้ื้อหมิว่ด็อาหารสด็เฉล่�ยั 12 เด่็อนขัา้งหน้าม่ิ      

แนว่โน้มิสูงขึั� นอยัู่ท่ี่�  นายเศรัษฐีพุฒิิ สุทธิุวาทนฤพุฒิ ิ             

ผูว้่่ากิารธุนาคารแห่งประเที่ศไที่ยั(ธุปที่.) ได็ท้ี่ ำาจด็หมิายั    

เปิด็ผนึกิถึง รัฐมินต่ร่ว่่ากิารกิระที่รว่งกิารคลงั ลงว่นัท่ี่� 8 

เมิ.ยั. 65 เพ่�อช่ั�แจงกิารเคล่�อนไหว่ขัองอตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไป

เฉล่�ยั 12 เด่็อนขัา้งหนา้สูงกิว่า่ขัอบบนขัองกิรอบเป้าหมิายั

นโยับายักิารเงิน จากิท่ี่� คณ์ะกิรรมิกิารนโยับายักิารเงิน 

(กินง.) และรัฐมินต่ร่ว่า่กิารกิระที่รว่งกิารคลงัม่ิขัอ้ต่กิลงร่ว่มิ

กินั เม่ิ�อว่นัท่ี่� 16 พฤศจิกิายัน 2564 กิำาหนด็ใหอ้ตั่ราเงินเฟ้ื้อ

ที่ั�ว่ไปในช่ัว่ง 1 – 3 % เป็นเป้าหมิายันโยับายักิารเงิน           

ด็้านเสถ่ยัรภาพราคาสำาหรับระยัะปานกิลาง และเป็น           

เป้าหมิายัสำาหรับป่ 2565 

    ร้อยัละ3.4 ซึี� งสูงกิว่า่ค่าเฉล่�ยั 5 ป่ท่ี่�ผา่นมิาท่ี่�ร้อยัละ 0.6 

   ด็้านแรงกิด็ด็ันเงินเฟ้ื้อด็้านอุปสงค์ยังัอยัู่ในระด็ับต่ำ�า 

เน่�องจากิกิำาลงัซ่ี�อในประเที่ศยังัไม่ิเขัม้ิแขัง็นกัิจากิเศรษฐกิิจ

ท่ี่� กิำา ลัง ที่ ยั อ ยั ฟ่ื้� น ต่ัว่ แ ล ะ ยััง ม่ิค ว่ า มิ ไ ม่ิแ น่ น อ น จ า กิ

สถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาด็ขัองไว่รัส COVID-19 รว่มิถึง

ต่ลาด็แรงานท่ี่�ยังัเปราะบางและหน่� ครัว่เร่อนท่ี่�อยัู่ใน        

ระด็ับสูง ส่งผลให้กิารส่งผ่านต่้นทุี่นท่ี่� เ พิ�มิขึั� นขัอง                        

ผูป้ระกิอบกิารไปยังัราคาสินคา้ที่ำาได็เ้พ่ยังบางส่ว่น

       กินง. ประเมิินว่า่ อตั่ราเงินเฟ้ื้อพ่�นฐานในอ่กิ 12 เด่็อนขัา้งหนา้จะปรับเพิ�มิขึั�นมิา

อยัูท่่ี่�ร้อยัละ 2.0 จากิราคาอาหารสำาเร็จรูปท่ี่�ม่ิแนว่โนม้ิสูงขึั�นเป็นหลกัิ ระยัะเว่ลาท่ี่�

คาด็ว่า่อตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปจะกิลบัเขัา้สู่กิรอบเป้าหมิายัอตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปม่ิแนว่โนม้ิ

สูงกิว่่าร้อยัละ 5 ในช่ัว่งไต่รมิาสท่ี่� 2 และ 3 ก่ิอนท่ี่�จะปรับลด็ลงในช่ัว่งหลงัขัอง            

ป่ 2565 และกิลับมิาเคล่�อนไหว่อยัู่ในกิรอบเป้าหมิายัต่ั� งแต่่ช่ัว่งต่้นป่ 2566                     

กิารเพิ�มิขึั�นขัองอตั่ราเงินเฟ้ื้อในช่ัว่งไต่รมิาสท่ี่� 2 และ 3 ขัองป่น่�สะที่อ้นผลจากิฐาน

ท่ี่�ต่ ำ�าขัองราคานำ�ามินั

     แมิแ้นว่โนม้ิเงินเฟ้ื้อจะยังัม่ิคว่ามิเส่�ยังจากิราคานำ�ามินั ท่ี่�ม่ิโอกิาสสูงขึั�นกิว่่าท่ี่�

ประเมิินไว่ ้และกิารส่งผา่นต่น้ทุี่นขัองผูป้ระกิอบกิาร อาจมิากิกิว่า่คาด็ แต่่โอกิาสท่ี่�

อตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปป่ 2566 จะสูงกิว่า่กิรอบเป้าหมิายัม่ิไม่ิมิากิ 

      นอกิจากิน่�  อตั่ราเงินเฟ้ื้อคาด็กิารณ์์ในระยัะปานกิลางท่ี่�สะที่อ้นจากิขัอ้มูิลต่ลาด็

กิารเงินยังัคงยัดึ็เหน่�ยัว่อยัูใ่นกิรอบเป้าหมิายั แมิอ้ตั่ราเงินเฟ้ื้อคาด็กิารณ์์ในระยัะสั�น

จะปรับเพิ�มิขึั�นในช่ัว่งท่ี่�ผา่นมิา ต่ามิกิารปรับขึั�นขัองราคาสินคา้บางประเภที่ สะที่อ้น

คว่ามิเช่ั�อมิั�นว่่านโยับายักิารเงินจะสามิารถรักิษาเสถ่ยัรภาพด็้านราคาในระยัะ           

ปานกิลางได็ ้ เช่ันเด่็ยัว่กิบัเหตุ่กิารณ์์ท่ี่�เกิิด็ขึั�นในป่ 2551 ท่ี่�อตั่ราเงินเฟ้ื้อที่ั�ว่ไปปรับ      

สูงขึั�นถึงร้อยัละ 5.5 ต่ามิราคานำ�ามินัในต่ลาด็โลกิท่ี่�ปรับขึั�นสูงสุด็ถึง 140 ด็อลลาร์ต่่อ

บาร์เรล และอตั่ราเงินเฟ้ื้อคาด็กิารณ์์ระยัะสั� นปรับเพิ�มิขึั�นสูงกิว่่าร้อยัละ 6 แต่่          

อัต่ราเ งินเฟ้ื้อคาด็กิารณ์์ระยัะปานกิลางปรับเพิ�มิขึั� นไม่ิมิากิและยัังอยัู่ใน                               

กิรอบเป้าหมิายั

    ที่ั�งน่�  กินง. จะติ่ด็ต่ามิปัจจยััสำาคญัท่ี่�ส่งผลกิระที่บต่่อแนว่โน้มิเศรษฐกิิจอยั่าง           

ใกิลชิ้ัด็ และพร้อมิใชัเ้คร่�องม่ิอนโยับายักิารเงินท่ี่�เหมิาะสมิ เพ่�อสนบัสนุนกิารฟ่ื้� นต่วั่

ขัองเศรษฐกิิจคว่บคู่กิบักิารดู็แลเสถ่ยัรภาพด็า้นราคาและเสถ่ยัรภาพระบบกิารเงิน

แบงก์ัช�ติส่งเปิ์ดผินึกัช่�แจำงคลัง 
ต้นเหตุเงินเฟ้้อส้งกัว่�เป้์�หม�ย



     นายธุนวรัรัธุน์ พลัวิชัีย อธิุกิารบด่็มิหาว่ิที่ยัาลยััหอกิารคา้ไที่ยัและ

ประธุานท่ี่�ปรึกิษาศูนยั์พยัากิรณ์์เศรษฐกิิจและธุุรกิิจมิหาว่ิที่ยัาลัยั

หอกิารคา้ไที่ยั เปิด็เผยัว่า่ จากิกิารสำารว่จสถานภาพแรงงานไที่ยัในปัจจุบนั

ที่ั�ว่ประเที่ศ กิรณ่์ศึกิษาผูม่้ิรายัได็ต้่ ำ�ากิว่า่ 15,000 บาที่ จำานว่น 1,260 ต่วั่อยัา่ง 

ระหว่่างว่นัท่ี่� 18-24 เมิษายัน 2565 พบว่่า ส่ว่นใหญ่ถึง 99% ม่ิหน่� สิน            

ซึี� งถ่อเป็นสัด็ส่ว่นท่ี่�เพิ�มิขึั�นต่่อเน่�อง มิาจากิกิารใชัจ่้ายัประจำาว่นั ม่ิหน่�        

บตั่รเครดิ็ต่และจากิท่ี่�อยัูอ่าศยัั

   โด็ยัภาพรว่มิจำานว่นหน่� สินเฉล่�ยั กิว่า่ 2 แสน 1 หม่ิ�นบาที่ต่่อครัว่เร่อน       

เพิ�มิขึั�น 5.90% เท่ี่ยับกิบัป่ท่ี่�แลว้่ ถ่อเป็นมูิลค่าท่ี่�สูงขึั�นในรอบ 14 ป่ และม่ิ 

31.5% เคยัผดิ็นดั็ชัำาระหน่�  เพราะจำานว่นหน่�และค่าครองช่ัพสูงขึั�น ที่ำาให้

ได็ร้ายัได็ไ้ม่ิเพ่ยังพอ “ปัญหาหน่� ครัว่เร่อน ท่ี่�เกิิด็จากิค่าใชัจ่้ายัท่ี่�สูงขึั�น        

ที่ั�งค่าสินคา้อุปโภค บริโภค และค่านำ�ามินั ส่งผลใหพ้ฤติ่กิรรมิกิารใชัจ่้ายั

ลด็ลง เป็นผลให้เศรษฐกิิจภาพรว่มิขัาด็กิำาลังและไม่ิโด็ด็เด่็น ที่ำาให ้            

หน่�ครัว่เร่อนในป่ 2565 ม่ิโอกิาสสูงสุด็ 95% ขัองต่วั่เลขัผลิต่ภณั์ฑ์ม์ิว่ลรว่มิ

ขัองประเที่ศ (จ่ด่็พ่) เป็นผลให ้จ่ด่็พ่ ป่ 2565 ม่ิโอกิาสโต่อยัูใ่นกิรอบ 3-3.5% 

แต่่หากิภาครัฐ ไม่ิม่ิมิาต่รกิารออกิมิากิระตุ่้นเศรษฐกิิจ ม่ิโอกิาสท่ี่�       

เศรษฐกิิจไที่ยั ป่น่� ใหข้ัยัายัต่วั่เหล่อเพ่ยัง 3%” นายัธุนว่รรธุนก์ิล่าว่

      นายัธุนว่รรธุนก์ิล่าว่ว่า่ สำาหรับกิรณ่์กิารที่ยัอยัปรับราคานำ�ามินัด่็เซีล 

เป็น 32 บาที่ต่่อลิต่ร ในว่นัท่ี่� 1 พฤษภาคมิน่�  เพด็านไม่ิเกิิน 35 บาที่ นั�น      

ส่งผลให้ม่ิโอกิาสท่ี่�นำ� ามินัด่็เซีลจะขัยับัถึงเพด็าน 35 บาที่ต่่อลิต่รภายัใน

เด่็อนมิิถุนายันน่�  ด็งันั�น กิารท่ี่�ด่็เซีลแพงขึั�นทุี่กิ 1 บาที่ต่่อลิต่ร ยัาว่ไป 1 ป่ 

เศรษฐกิิจจะชัะลอ 0.2% ซึี�งหากิปรับขึั�น 5 บาที่ต่่อลิต่ร จะกิระที่บเศรษฐกิิจ

ครึ� งป่หลงั จะยัอ่ลง 0.5%

     แอนน์-มารีั กลูัด์-วูล์ัฟ รักิษากิารผูอ้ ำานว่ยักิารแผนกิเอเช่ัยัและแปซิีฟิื้กิขัอง

ไอเอม็ิเอฟื้ กิล่าว่ว่า่ ภูมิิภาคเอเช่ัยัเผชิัญกิบัอนาคต่ที่างเศรษฐกิิจท่ี่�ซีบเซีา โด็ยั

จะม่ิกิารเติ่บโต่ต่ำ�ากิว่่าท่ี่�คาด็กิารณ์์ไว่ก่้ิอนหนา้น่�  ขัณ์ะท่ี่�อตั่ราเงินเฟ้ื้อกิ็เพิ�มิ     

สูงขึั�น โด็ยัแนว่โนม้ิขัองเศรษฐกิิจเอเช่ัยัเป็นไปต่ามิแนว่โนม้ิเศรษฐกิิจโลกิท่ี่�

ไอเอม็ิเอฟื้ได็เ้ผยัแพร่ออกิมิาเม่ิ�อสัปด็าห์ก่ิอน โด็ยัม่ิกิารปรับลด็กิารเติ่บโต่

ขัองเศรษฐกิิจในเอเช่ัยัลงเหล่อ 4.9% อนัเป็นผลจากิกิารชัะลอต่วั่ขัองเศษฐกิิจ

จ่น ซึี� งส่งผลกิระที่บต่่อเน่�องกิบัเศรษฐกิิจอ่�นๆ ท่ี่�ม่ิคว่ามิเช่ั�อมิโยังกินัอยัา่ง  

ใกิลชิ้ัด็

     ที่ั�งน่�  อตั่ราเงินเฟ้ื้อจะเพิ�มิขึั�น 3.2% ในป่น่�  ซึี� งสูงกิว่่าท่ี่�คาด็กิารณ์์ไว่ ้              

เม่ิ�อเด่็อนมิกิราคมิ อยัา่งไรกิด่็็ เอเช่ัยัยังัถ่อเป็นภูมิิภาคท่ี่�ม่ิพลว่ตั่มิากิท่ี่�สุด็ใน

โลกิ และเป็นแหล่งสำาคญัขัองกิารเติ่บโต่ที่ั�ว่โลกิ

    “นี�เป็นช่่วงเวล�ทีี่�ท้ี่�ที่�ยสำำ�หรัับผ่้ก้ ำ�หนด้นโยบ�ย เพรั�ะพวก้เขึ้�ก้ำ�ลัง

พย�ย�มทีี่�จะจัด้ก้�รักั้บแรังก้ด้ด้ันต่่อก้�รัเติ่บโต่และจัด้ก้�รักั้บเงินเฟ้้อทีี่�เพิ�ม

ส่ำงข้ึ้�น”    ไอเอม็ิเอฟื้ระบุ

ม.หอกั�รัค้� เผิยผ้้ิม่
รั�ยได้ตำ�กัว่� 1.5หมื�น 
พิบ99%เป็์นหน่� เฉล่�ย 
2.1 แสน/ครััวเรืัอน
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     นายัธุนว่รรธุนก์ิล่าว่อ่กิว่า่ จากิปัจจยััลบท่ี่�กิล่าว่มิา มิองว่า่แนว่ที่างสนบัสนุน

โครงกิารคนละครึ� ง ระยัะท่ี่� 5 ว่งเงิน 1,000-1,500 บาที่ต่่อรายั มิาชัด็เชัยัรายั

จ่ายัจากิราคานำ�ามินัด่็เซีลท่ี่�เพิ�มิขึั�น รว่มิที่ั�งกิารผ่อนคลายัมิาต่รกิารโคว่ิด็            

จะที่ำาให้ภาคกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่กิลบัเขัา้มิาช่ัว่ยัพยัุงเศรษฐกิิจต่่อเน่�องในช่ัว่ง      

ปลายัป่ 2565 และยังัพอม่ิโอกิาสประครองเศรษฐกิิจใหข้ัยัายัต่วั่ 3.5% ได็อ่้กิ

ด็ว้่ยั

     ด็า้น กิองทุี่นกิารเงินระหว่า่งประเที่ศ (ไอเอม็ิเอฟื้) ระบุว่า่ ประเที่ศในที่ว่ป่

เอเช่ัยัต่อ้งเผชิัญกิบัผลกิระที่บจากิสงครามิยัูเครนไม่ิต่่างจากิประเที่ศอ่�นๆ       

ที่ั�ว่โลกิ ซึี�งที่ำาใหร้าคาสินคา้ต่่างๆ เพิ�มิสูงขึั�น ขัณ์ะท่ี่�กิารเติ่บโต่ที่างเศรษฐกิิจ

หยัดุ็ชัะงกัิลง เศรษฐกิิจเอเช่ัยัซีบเซีา
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ทุทุทุ.เชื�อปี์น่�นทุทุ.เพิิ� มเป็์น 7 ล้�นคน
หวังรั�ยได้ภ�พิรัวมถึูง 1.07 ล้�นล้�น 

     ที่ั�งน่�  คาด็ว่า่จะเริ�มิเห็นกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ฟ่ื้� นต่วั่ได็ใ้นช่ัว่งครึ� งป่หลงัป่น่�  แต่่จะ

ชัดั็เจนมิากิสุด็ค่อป่ 2566 สำาหรับเที่รนด็์กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ท่ี่�กิำาลงัมิาค่อ กิลุ่มิ       

workation , health and wellness และ MICE (กิารจดั็ประชุัมินานาชัาติ่                

กิารจดั็งานแสด็งสินคา้หร่อบริกิาร) 

     ขัณ์ะท่ี่�ช่ัว่งเที่ศกิาลสงกิรานต่ ์ป่ 2565 กิารเดิ็นที่างท่ี่องเท่ี่�ยัว่ภายัในประเที่ศ

มิากิขึั� น หากิหลังสงกิรานต่์จำานว่นผู ้ติ่ด็ เ ช่ั� อไม่ิ เ พิ�มิขึั� นมิากิ เ ช่ั� อว่่า                                 

เด่็อนพฤษภาคมิ จะเป็นช่ัว่งที่องขัองธุุรกิิจกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ เพราะจะที่ำาให ้            

นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ม่ิคว่ามิมิั�นใจในกิารเดิ็นที่างท่ี่องเท่ี่�ยัว่มิากิขึั�น สำาหรับอตั่รากิาร

จองห้องพกัิภาคเหน่อ ช่ัว่งสงกิรานต่์เพิ�มิขึั�นอยัู่ท่ี่�เฉล่�ยั 36.7% ม่ิปริมิาณ์             

นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่เขัา้มิา 4 แสนคน โด็ยัจงัหว่ดั็หลกัิค่อเช่ัยังใหม่ิ ซึี� งคาด็ว่า่ป่ 2565 

จะม่ิรายัได็ ้5 หม่ิ�นลา้นบาที่ฟ่ื้� นจากิช่ัว่งก่ิอนโคว่ดิ็-19 ถึง 50%

         ที่ั�งน่�  สำาหรับโครงกิารเราเท่ี่�ยัว่ด็ว้่ยักินั เฟื้ส 4 ท่ี่�เปิด็ใหป้ระชัาชันลงที่ะเบ่ยัน

เพ่�อจองสิที่ธิุต่ามิโครงกิารต่ั�งแต่่ว่นัท่ี่� 1 กิ.พ. 2565 และเริ�มิเดิ็นที่างท่ี่องเท่ี่�ยัว่

ได็ต้่ั�งแต่่ว่นัท่ี่� 8 กิ.พ. 2565 เป็นต่น้มิานั�น รายังานข่ัาว่ล่าสุด็ ระบุว่า่ ณ์ ว่นัท่ี่� 9 

เมิ.ยั. 2565 หร่อประมิาณ์ 2 เด่็อนหลงักิารเริ�มิโครงกิาร ปรากิฏว่า่ม่ิผูจ้องสิที่ธิุ

หอ้งพกัิแลว้่เก่ิอบ 1.8 ลา้นสิที่ธิุ จากิที่ั�งหมิด็ 2 ลา้นสิที่ธิุ ที่ำาใหข้ัณ์ะน่�ยังัคงเหล่อ

สิที่ธิุห้องพักิอยัู่ประมิาณ์ 2 แสนสิที่ธิุเท่ี่านั� น ในขัณ์ะท่ี่�จ ำานว่นสิที่ธิุ                        

ต่ั�ว่เคร่�องบินนั�น ยังัเหล่อสิที่ธิุอยัูม่ิากิถึง 5.37 แสนสิที่ธิุ จากิที่ั�งหมิด็ 6 แสน

สิที่ธิุ

    นางสาวสมฤดี จิตีรัจง รองผูว้่่ากิารด็้านบริหาร กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่                     

แห่งประเที่ศไที่ยั หร่อ ที่ที่ที่. กิล่าว่ว่า่ หลงัจากิท่ี่�ประเที่ศไที่ยัได็ผ้อ่นคลายั

มิาต่รกิารเร่�องกิารเดิ็นที่างเขัา้ประเที่ศ โด็ยัยักิเว่น้กิารต่รว่จแบบ RT-PCR 

จากิประเที่ศต่้นที่างก่ิอนเดิ็นที่างเขั้าไที่ยั  เหล่อเพ่ยังกิารต่รว่จแบบ              

Test & Go ในว่นัแรกิเม่ิ�อเดิ็นที่างมิาถึง และต่รว่จ Self -ATK อ่กิครั� ง             

ในว่นัท่ี่� 5 ซึี� งเริ�มิต่ั�งแต่่ว่นัท่ี่� 1 เมิษายัน 2565 ท่ี่�ผา่นมิา ส่งผลใหบ้รรยัากิาศ

กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ในภาพรว่มิขัองไที่ยักิลบัมิาคึกิคกัิที่นัท่ี่  ต่ั�งแต่่ว่นัแรกิขัอง

มิาต่รกิาร สะที่้อนผ่านจำานว่นเท่ี่� ยัว่บินรว่มิถึงจำานว่นต่ัว่เลขัขัอง                         

นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ ชัาว่ต่่างชัาติ่ท่ี่�เพิ�มิขึั�นอยัา่งกิา้ว่กิระโด็ด็แต่ะหลกัิหม่ิ�นคนต่่อ

ว่นั  และคาด็ว่่าจะเพิ�มิขึั� นอยั่างต่่อเน่�องต่ลอด็ที่ั� งป่ โด็ยัในป่2565 น่�               

ที่าง ที่ที่ที่. ได็ต้่ั�งเป้ายัอด็นกัิเดิ็นที่างชัาว่ต่่างชัาติ่เอาไว่ท่้ี่� 7 ลา้นคน ซึี�งจะ

เป็นส่ว่นหนึ� งท่ี่�ช่ัว่ยัสร้างรายัได็ ้   กิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ภาพรว่มิให้ได็ถึ้ง 1.07        

ลา้นลา้นบาที่ 

       อยัา่งไรกิต็่ามิ ที่ที่ที่.ได็ป้รับสดั็ส่ว่นแนว่โนม้ิรายัได็ก้ิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ มิา

เป็นกิารท่ี่องเท่ี่�ยัว่ในประเที่ศ 60% และต่่างประเที่ศ 40% จากิเดิ็มิท่ี่�รายัได็้

จากินักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างประเที่ศมิากิกิว่่า เพราะคว่ามิไม่ิแน่นอนขัอง

สถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาด็ขัองโคว่ิด็สายัพนัธ์ุุโอมิิครอน  ประกิอบกิบั 

สงครามิระหว่า่งรัสเซ่ียัและยัเูครน ซึี� งส่งผลกิระที่บใหร้าคานำ�ามินัปรับต่วั่

สูงขึั�น ที่ำาให้ราคา ต่ั�ว่เคร่�องบินแพงขึั�น บว่กิกิบัเส้นที่างกิารบินถูกิต่ดั็         

กิารเช่ั�อมิโยังและที่ำาให้ต่อ้งบินออ้มิมิากิขึั�น  สำาหรับนกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ท่ี่�บิน   

ระยัะไกิลท่ี่�จะมิาเท่ี่�ยัว่ไที่ยั ที่ำาให้นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่อาจเล่อกิไปเท่ี่�ยัว่ประเที่ศ

ระยัะใกิลแ้ที่นเพ่�อลด็ค่าใชัจ่้ายั โด็ยัเฉพาะรัสเซ่ียัซึี� งติ่ด็อนัด็บัหนึ�งในหา้  

นกัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างชัาติ่ท่ี่�มิาไที่ยัมิากิท่ี่�สุด็ โด็ยัอาจเล่อกิไปเท่ี่�ยัว่ตุ่รก่ิแที่นมิา

ไที่ยั อ่กิที่ั�งค่าใชั้จ่ายัต่่อหัว่ขัองนักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ต่่างชัาติ่จะลด็ลงจากิปกิติ่        

รว่มิถึงผลกิระที่บจากิกิารคว่ ำ�าบาต่รด็า้นกิารเงินที่ำาให้นักิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ชัาว่

รัสเซ่ียั ซึี� งเป็นกิลุ่มิหลกัิท่ี่�เดิ็นที่างเขัา้ไที่ยัชัะลอต่วั่ลงไป เช่ันเด่็ยัว่กิบั

สถานกิารณ์์ในประเที่ศยังัคงต่อ้งติ่ด็ต่ามิว่่าสายักิารบินจะม่ิกิารปรับราคา   

ต่ั�ว่เคร่�องบินหร่อไม่ิ ซึี�งอาจกิระที่บที่ำาใหน้กัิท่ี่องเท่ี่�ยัว่ลด็ค่าใชัจ่้ายัส่ว่นอ่�น

แที่น



      สมิาชิักิชัมิรมิอาสาพิที่กัิษสิ์ที่ธิุผูถ่้อหุน้ สมิาคมิส่งเสริมิผูล้งทุี่นไที่ยั เขัา้ร่ว่มิกิิจกิรรมิ เต่ร่ยัมิคว่ามิพร้อมิพ่�นอ้งอาสาฯ ครั� งท่ี่� 6 ประจำาป่ 2565     

ผ่านช่ัองที่าง Microsoft Teams ต่ามิว่ิถ่ใหม่ิ New Normal ขัอง Virtual Seminar ได็รั้บเก่ิยัรติ่จากิ คุณ์ชิันภทัี่ร ว่ิสุที่ธิุแพที่ยั ์ – ท่ี่�ปรึกิษา                             

สมิาคมิส่งเสริมิผูล้งทุี่นไที่ยั มิาแบ่งปันคว่ามิรู้ ในหัว่ขัอ้ “ไขัปริศนา บน คว่ามิหว่งั ขัอง กิรรมิกิารอิสระ : ท่ี่�พึ�งขัองนักิลงทุี่นรายับุคคล”                             

เม่ิ�อว่นัจนัที่ร์ท่ี่� 11 เมิษายัน 2565 เว่ลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผา่นมิา

เตร่ัยมคว�มพิร้ัอมพ่ิ�น้องอ�ส�ฯ ครัั�งทุ่� 6/2565 
“ไข้ป์ริัศิน� บน คว�มหวัง ข้อง กัรัรัมกั�รัอิสรัะ 

: ทุ่�พึิ� งข้องนักัลงทุุนรั�ยบุคคล”
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     เมิษายันเป็นเด่็อนท่ี่�ม่ิการัปิรัะชุีมสามัญปิรัะจำาปีิผูู้้ถืือหุุ้้นขัองบริษทัี่     

จด็ที่ะเบ่ยันจำานว่นมิากิ ในป่น่�ผลจากิโคว่ดิ็ 19 ที่ำาใหบ้ริษทัี่ไที่ยัจดั็ประชุัมิ

แบบ on-line เพิ�มิขึั�นเป็นอยั่างมิากิ ซึี� งโด็ยัที่ั�ว่ไปกิารประชุัมิ on-line            

ไม่ิน่าสนใจนกัิ เว่ลาในกิารประชุัมิมิกัิจะสั�น และม่ิคำาถามิค่อนขัา้งนอ้ยั

     ในหลายัประเที่ศ กิารระบาด็ขัองโคว่ดิ็เริ�มิคว่บคุมิได็ ้กิิจกิรรมิต่่างๆ 

ที่ยัอยักิลบัมิาใกิลเ้ค่ยังกิบัภาว่ะก่ิอนเกิิด็โคว่ดิ็ กิารประชุัมิสามิญัประจำาป่

ผูถ่้อหุน้ในหลายัๆ ประเที่ศ เริ�มิกิลบัมิาประชุัมิแบบปกิติ่กินัมิากิขึั�น ซึี� ง

กิารประชุัมิขัองบริษทัี่หนึ�งท่ี่�น่าสนใจค่อ กิารประชุัมิสามิญัประจำาป่ขัอง

บุริัษทั Berkshire Hathaway ในสหุ้รััฐี ในว่นัท่ี่� 30 เมิษายัน ท่ี่�ผา่นมิา ซึี� ง

ผมิจะเล่าใหฟั้ื้งโด็ยัจะเนน้เฉพาะในเร่�องขัองรูปแบบกิารประชุัมินะครับ

     Berkshire Hathaway เป็นบริษทัี่ท่ี่�บริหารโด็ยั Warren Buffett ซึี� ง

เป็นผูท่้ี่�ม่ิคว่ามิเช่ั�ยัว่ชัาญด็า้นกิารลงทุี่นในระด็บัโลกิ และม่ิผูส้นใจและ

ติ่ด็ต่ามิเป็นจำานว่นมิากิ กิารประชุัมิสามิัญประจำาป่ 2019 ซึี� งเป็น                  

กิารประชุัมิแบบปกิติ่ครั� งล่าสุด็ก่ิอนกิารประชุัมิในป่น่�  ม่ิผูถ่้อหุ้นจากิ         

ที่ั�ว่โลกิเขัา้ร่ว่มิประชุัมิมิากิถึง 40,000 คน กิารระบาด็ขัองโคว่ดิ็-19 ที่ำาให้

บริษทัี่ต่อ้งจดั็ประชุัมิผูถ่้อหุน้แบบ on-line ติ่ด็ต่่อกินัมิาสองป่ แต่่ป่น่� เป็น

ป่ท่ี่� Berkshire Hathaway หันมิาจดั็ประชุัมิสามิญัประจำาป่แบบปกิติ่           

อ่กิครั� งหนึ�ง โด็ยัผูเ้ขัา้ร่ว่มิประชุัมิต่อ้งแสด็งหลกัิฐานกิารฉ่ด็ว่คัซ่ีนป้องกินั

โคว่ดิ็ แต่่ไม่ิบงัคบัใหผู้เ้ขัา้ประชุัมิต่อ้งสว่มิหนา้กิากิอนามิยัั 

    และนอกิจากิกิารจดั็ประชุัมิผูถ่้อหุ้นแลว้่ บริษทัี่ยังัจดั็กิิจกิรรมิอ่�นๆ 

ประกิอบกินัไปด็ว้่ยั อาทิี่ ม่ิกิารจดั็ private investing conference, ม่ิกิารขัายั

สินค้าท่ี่�ผลิต่จากิบริษัที่ท่ี่�  Berkshire Hathaway ไปลงทุี่นไว่ ้ ฯลฯ                

กิารประชุัมิป่น่� ม่ิผูถ่้อหุน้สนใจท่ี่�จะเขัา้ร่ว่มิประชุัมิหร่อร่ว่มิกิิจกิรรมิกินั

เป็นจำานว่นมิากิ บรรยัากิาศเหม่ิอนกิับกิารแสด็งคอนเสิร์ต่หร่อกิาร          

แข่ังก่ิฬานดั็สำาคญั สถานท่ี่�จดั็ประชุัมิเป็น arena ขันาด็ใหญ่ ม่ิผูถ่้อหุน้ไป         

เขัา้คิว่รอต่ั�งแต่่ต่่ 3 หร่อต่่ 4 ในขัณ์ะท่ี่�ประตู่เปิด็ใหเ้ขัา้ได็เ้ว่ลา 7 โมิงเชัา้    

ม่ิผูท่้ี่�ม่ิช่ั�อเส่ยังหลายัคนเขัา้ร่ว่มิประชุัมิด็ว้่ยั เช่ัน Tim Cook CEO ขัอง

บริษทัี่ Apple และ Jamie Dimon CEO ขัอง JP Morgan Chase เป็นต่น้

     เน่�องจากิกิารประชุัมิผูถ่้อหุ้นขัอง Berkshire Hathaway ได็้รับ              

คว่ามิสนใจจากิผูถ่้อหุน้เป็นอยัา่งมิากิ จึงกิำาหนด็เว่ลากิารประชุัมิไว่น้าน

ต่ลอด็ที่ั�งว่นั และม่ิกิาร broadcast online ให้ผูส้นใจสามิารถติ่ด็ต่ามิ          

กิารประชุัมิผ่าน web site ขัองบริษทัี่และขัองสำานักิข่ัาว่ CNBC ได็ ้           

ช่ัว่งเว่ลาท่ี่�ผูถ่้อหุน้สามิารถซีกัิถามิ Warren Buffett และผูบ้ริหารอ่�นขัอง 

Berkshire Hathaway ถูกิกิำาหนด็ไว่น้านถึง 5 ชัั�ว่โมิง และม่ิกิารถามิคำาถามิ

ด็า้นต่่างๆ อยัา่งหลากิหลายั ต่ั�งแต่่เร่�องผลกิารด็ำาเนินงานและกิารลงทุี่น

ขัองบริษทัี่ ต่ลอด็จนเร่�องเศรษฐกิิจ, เงินเฟ้ื้อ, ต่ลาด็ทุี่น, Crypto currency, 

กิารเต่ร่ยัมิกิารหากิสงครามิในยัเูครนลุกิลามิขึั�นเป็นสงครามินิว่เคล่ยัร์ ฯลฯ 

      และถึงแมิว้่า่ Warren Buffett จะเป็นผูท่้ี่�ม่ิช่ั�อเส่ยังในระด็บัโลกิและ

เป็นท่ี่� ช่ั�นชัมิ แต่่กิ็มิิใช่ัว่่าจะไม่ิถูกิที่้าที่ายั ม่ิข้้อเสนอจากผูู้้ถืือหุุ้้น           

(Shareholders Proposal) ใหท่้ี่�ประชุัมิลงมิติ่ในหลายัเร่�อง เช่ัน กิารเสนอ

ไม่ิให ้Warren Buffett คว่บต่ำาแหน่งที่ั�ง Chairman และ CEO, กิารเสนอ

ให ้ Berkshire Hathaway เปิด็เผยัขัอ้มูิลเร่�องสิ�งแว่ด็ลอ้มิและสังคมิขัอง

บริษทัี่ท่ี่�ไปลงทุี่นเพิ�มิขึั�น ฯลฯ กิารประชุัมิ มุิมิมิอง ขัอ้คิด็เห็น รว่มิถึง 

คำาถามิ/คำาต่อบ เป็นข่ัาว่ใหญ่ท่ี่�ถูกิเผยัแพร่ไปที่ั�ว่โลกิ ซึี� งน่าจะส่งผลให้

บริษทัี่น่�ได็รั้บคว่ามิสนใจและถูกิติ่ด็ต่ามิเพิ�มิขึั�นไปอ่กิ

      ถึงแมิว้่า่บริษทัี่จด็ที่ะเบ่ยันในไที่ยัจะไม่ิได็ถู้กิเฝ้ั่าติ่ด็ต่ามิมิากิเท่ี่ากิบั 

Berkshire Hathaway แต่ก่ิารประชุัมิสามิญัประจำาป่ขัองบริษทัี่ด็งักิล่าว่ เป็น

ต่วั่อยั่างท่ี่�ด่็ท่ี่�แสด็งให้เห็นว่่า การัจัดการัปิรัะชุีมสามัญปิรัะจำาปีิใหุ้้เป็ิน        

ที�  น่าสนใจ ถืงึแม้จะต้ีองใช้ีทรััพยากรัแลัะความพยายามเป็ินอย่างมาก แต่ี

กม็ีผู้ลัดใีนแง่ที�จะทำาใหุ้้บุริัษทัได้รัับุความสนใจที�มากข้ึ�น ทั�งจากผูู้้ถืือหุุ้้น 

นักลังทุน แลัะจากลูักค้าข้องบุริัษทั เป็นสิ�งหนึ�งท่ี่�บริษทัี่จด็ที่ะเบ่ยันในไที่ยั

น่าจะลองพิจารณ์าดู็นะครับ
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กั�รัป์รัะชมุส�มัญ่ป์รัะจำำ�ปี์ผิ้ถู้อืหุน้
ข้อง Berkshire Hathaway 

โดืย ยิ�งยง นิล่เสนา 
นายกสมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย
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