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ในหวัขอ้ “มุมมองการลงทุนภายใต้จดุเปล่ียนเศรษฐกิจไทย” 

การเสวนาครัง้นี้ไดร้บัเกยีรตจิากคุณพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มจดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั คุณสกุจิ อุดมศริกิุล กรรมการผูจ้ดัการสายงานวจิยัหลกัทรพัย ์บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์
กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ ดร. เบญจรงค ์ สวุรรณครี ีผูอ้ านวยการศนูยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิ ธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ร่วมเสวนา โดยม ีดร. ภากร ปีตธวชัชยั  รองผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยุทธอ์งคก์รและการเงนิ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูด้ าเนินเสวนา 

ดร. ภากร ไดส้รุปภาพรวมของตลาดหุน้ในช่วงปีทีผ่่านมาพบว่า ตลาดหุน้ในประเทศพฒันาแลว้ เช่น ญีปุ่น่ 
สหรฐัอเมรกิา และยุโรป ปรบัตวัดขีึน้มาก ส าหรบัตลาดหุน้ไทยเองในปีก่อนมคีวามผนัผวนสงู โดยไดร้บัผลกระทบทัง้จาก QE 
tapering และเหตุการณ์ทางการเมอืงในประเทศ เมื่อพจิารณาการซือ้ขายในตลาดหุน้ไทย พบว่า ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2556 
นกัลงทุนต่างประเทศขายสทุธใินตลาดหุน้ไทยจนถงึเดอืนเมษายน 2557 ในช่วงเวลาดงักล่าวนกัลงทุนในประเทศทัง้นกัลงทุน
สถาบนัและนกัลงทุนในประเทศเขา้มาซือ้สทุธต่ิอเนื่อง  

มองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงท่ีผา่นมา 

ดร.เบญจรงค ์ใหมุ้มมองเกีย่วกบัภาพรวมเศรษฐกจิโลกว่า เศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิามกีารฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป สงัเกตไดจ้ากอตัราการจา้งงานทีป่รบัสงูขึน้และเครื่องชีว้ดัการบรโิภคภาคเอกชนทีค่่อยๆ ฟ้ืนตวั  ขณะทีป่ระเทศในกลุ่ม
ยุโรปเช่น องักฤษมสีญัญาณการฟ้ืนตวัดขีึน้มาก เยอรมนัมกีารฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ แต่ปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง  ส าหรบัเศรษฐกจิดา้น
เอเชยี ประเทศญีปุ่น่ฟ้ืนตวัค่อนขา้งดจีากเครื่องมอืต่างๆ อาท ินโยบายการคลงั การอดัฉีดเงนิเขา้ระบบ แต่การฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิญีปุ่น่กเ็ป็นการฟ้ืนตวัจากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในระยะยาว สว่นประเทศจนีนัน้เริม่มี
สญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกจิ โดยมองว่าจะสง่ผลกระทบต่อเนื่องมายงัไทยเพราะประเทศไทยสง่ออกสนิคา้เกษตรไปทีจ่นี
จ านวนมาก เมื่อการบรโิภคในจนีลดลง ย่อมสง่ผลกระทบต่อราคาสนิคา้เกษตรของไทย  

คุณสกุจิ ใหมุ้มมองเศรษฐกจิประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงกบัไทย มาเลเซยีทีเ่ป็นประเทศทีข่บัเคลื่อนดว้ยการบรโิภค
ภายในประเทศเหมอืนกนักบัประเทศไทย โดยปีทีผ่่านมา มาเลเซยีมพีฒันาการทีด่ ีทัง้จากนโยบายปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศ
ในระยะยาว เน้นเพิม่รายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั เร่งการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานและพลงังาน ขณะทีอ่นิโดนีเซยีปีนี้เริม่ฟ้ืนตวั มี
นโยบายแกไ้ขปญัหาเสถยีรภาพเศรษฐกจิและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีด่ใีนเรื่องการเมอืง นอกจากนัน้ ฟิลปิปินสท์ีม่ ี
เศรษฐกจิขนาดเลก็แต่มศีกัยภาพในการเตบิโตสงู ปีนี้ฟ้ืนตวัเรว็มาก ค่า P/E ขยบัเขา้ใกล ้20 เท่า ขณะทีข่องอนิโดนีเซยีอยู่ที ่
15 เท่า ของไทยประมาณ 14 เท่า 

คุณพรีะพงศ ์ใหมุ้มมองเกีย่วกบัทางเลอืกของการลงทุนในการไปลงทุนในตลาดต่างประเทศว่า บางครัง้ GDP กไ็ม่ได้
สะทอ้นถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ เช่น ในปีผ่านมา เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญีปุ่น่ แมว้่าจะยงัฟ้ืนตวัไม่ชดัเจน
มากนกั แต่ตลาดหุน้มกีารคาดการณ์ไปบา้งแลว้และปรบัตวัท าสถติสิงูสดุในหลายๆครัง้  

  
  



มองเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย และแนวทางการขยาย Market Cap ตลาดหุ้นไทยในอนาคต 

หลงัจากแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรื่องภาวะเศรษฐกจิโลกในช่วงทีผ่่านมาแลว้ วทิยากรผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หมุ้มมอง
เกีย่วกบัอนาคตของเศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิไทย และการขยายตลาดหุน้ไทย อย่างน่าสนใจ 

ดร.เบญจรงค ์ใหข้อ้มลูว่า ธนาคารทหารไทย คาดการณ์ว่า ปีนี้เศรษฐกจิจะเตบิโตเพยีง 2% แต่สงัเกตไดว้่าตลาดหุน้
ขึน้มาแลว้จากปลายปีมากกว่า 10% สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความคาดหวงัและความเชื่อมัน่เริม่กลบัมาสูต่ลาดหุน้แลว้ และคาดการณ์
ว่าเศรษฐกจิในช่วงครึง่ปีหลงัจะดขีึน้ โดยมปีจัจยัสนบัสนุนจากการสง่ออกทีฟ้ื่นตวัตามเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ และการบรโิภค
ภายในประเทศทีค่วามเชื่อมัน่เริม่ปรบัตวัดขีึน้ รวมถงึการลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทีน่่าจะมคีวามชดัเจนมากขึน้   

 ขณะที ่คุณสกุจิ ใหมุ้มมองว่าในการขยายตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศเราตอ้งพึง่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็
เพิม่มากขึน้ และสงัเกตว่า บรษิทัขนาดกลางและเลก็เหล่านี้ต่างเป็น Supply Chain ซึง่กนัและกนั ซึง่แมแ้ต่ MSCI กใ็หค้วาม
สนใจบรษิทัเหล่านี้ โดยมกีารค านวณ MSCI Mid and small cap ซึง่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้ไทยไดร้บัการคดัเลอืกอยู่ใน
ดชันีน้ีจ านวนมาก และในช่วงทีผ่่านมาจะพบว่า นกัลงทุนเองยงัใหค้วามสนใจในการลงทุนในบรษิทัขนาดเลก็เพิม่มากขึน้ 
สงัเกตไดจ้ากมลูค่าการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่ม Non-SET50 เพิม่ขึน้ ขณะทีบ่รษิทัจดทะเบยีนขนาดใหญ่เน้น
ไปลงทุนในเขตยุโรป อเมรกิาเพิม่มากขึน้ และมโีอกาสทีโ่ตจากต่างประเทศเพิม่ขึน้  

เศรษฐกจิไทยจะไดร้บัอานิสงสเ์รื่องก าลงัซือ้ทีเ่พิม่มากขึน้และแรงงานต่างประเทศจากการเขา้สู ่AEC แต่บรษิทัไทย
จ าเป็นตอ้งเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั เน่ืองจากจะมคีูแ่ขง่เพิม่ขึน้ตามมาดว้ย อย่างไรกต็าม บรษิทัจดทะเบยีนขนาด
กลางและขนาดเลก็ยงัมโีอกาสการเตบิโตดไูดจ้ากแผนธุรกจิทีว่างไวล่้วงหน้า โดยธุรกจิทีค่าดว่าจะเตบิโตอย่างรวดเรว็ อาท ิ
ธุรกจิ 3G ทวีดีจิติอล พลงังาน เป็นตน้ นอกจากธุรกจิใหม่ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ การบรโิภคและการขยายตวัของเศรษฐกจิ
ตามหวัเมอืง (Urbanization) และการขยายตวัของประเทศ CLMV กจ็ะเป็นอกีปจัจยัทีส่นบัสนุนการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ไทย  

คุณพรีะพงศแ์นะน าเพิม่เตมิเกีย่วกบัขยาย Market Cap ตลาดหุน้ไทยว่า การขยาย Market Cap ท าไดห้ลายวธิ ีวธิี
แรก คอื หาบรษิทัใหม่เขา้มาจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดแลว้ เช่น กลุ่มธุรกจิครอบครวัต่างๆ กลุ่มบรษิทัในภูมภิาค และ
รฐัวสิาหกจิเขา้มาใชต้ลาดหุน้เป็นเป็นแหล่งระดมทุน  หรอื วธิทีี ่2 การเพิม่ทุนหรอืไหลเขา้มาของเงนิทุนต่างประเทศโดยตรงใน
บรษิทัจดทะเบยีนไทย (FIF flow) ตามทีเ่กดิขึน้ในช่วงปีผ่านมา อาท ิUFJ เขา้มาหุน้ BAY กลุ่ม TRUE เพิม่ทุนโดยร่วมมอืกบั 
China Mobile หรอื กลุ่ม CPF  ซือ้หุน้กลุ่ม MAKRO เพื่อเป็นช่องทางเขา้สูต่ลาดต่างประเทศและจนี และจากการทีคุ่ณพรีะ
พงศเ์ขา้ร่วมประชุมในงาน Global Consumer Conference ซึง่เป็นเวทแีลกเปลีย่นความคดิเหน็ของบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่าย
สนิคา้อุปโภคบรโิภคระดบัโลก สะทอ้นใหเ้ป็นว่า อาเซยีนยงัเป็น Growth Area ส าหรบับรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค
บรโิภคระดบัโลกวางแผนทีจ่ะเขา้มาลงทุน 

นอกจากนี้ คุณพรีะพงศไ์ดช้ีแ้นะการจดัสรรเงนิในการลงทุนใน Asset class ทีห่ลากหลายเพื่อใหไ้ด ้Portfolio ทีต่รง
กบัความตอ้งการของแต่ละคน ในภาวะปจัจุบนัทีอ่ตัราดอกเบีย้ต ่าไม่ถงึ 3% นกัลงทุนคงใชต้ราสารหนี้ในการสรา้งความมัง่คัง่
ไม่ได ้นกัลงทุนตอ้งลงทุนในฐานะเจา้ของกจิการคอืลงทุนในหุน้ โดยจะช่วยเสรมิสรา้งความมัง่คัง่ เพราะใหผ้ลตอบแทนสงูและ
ไดร้บัเงนิปนัผล การลงทุนในตราสารหนี้มฐีานะเป็นเจา้หนี้ ไดเ้พยีงดอกเบีย้ หรอืตอ้งการลงทุนเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืป้องกนัเงนิ
เฟ้อ กส็ามารถใชก้ารลงทุนในทองค าเป็นทางเลอืกได ้

  



ประเดน็ความเส่ียงท่ีนักลงทุนพึงพิจารณาในการลงทุนในอนาคต 

 จากประเดน็ค าถามว่า อะไรคอืปจัจยัทีน่กัลงทุนตอ้งค านึงถงึหรอือะไรเป็นความเสีย่งในการลงทุนในอนาคต         
ดร. เบญจรงคไ์ดพ้ดูถงึ ความเสีย่งเรื่องนโยบายการเงนิ ซึง่ปจัจุบนักา้วขา้มช่วงผลกระทบจากการท า QE Tapering แลว้ แต่
อยู่ระหว่างการดสูญัญาณการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารสหรฐัอเมรกิา ซึง่คาดว่าธนาคารกลางสหรฐัน่าจะออกมาใหส้ญัญาณ 
(forward guidance) ในช่วงไตรมาส 1/2558 นอกจากนัน้ ปญัหาเรื่องการทีป่ระเทศไทยถูกปรบัลดอนัดบัไปอยู่ในบญัช ี3 ใน 
The Trafficking in Persons (TIP) Report กต็อ้งเป็นเรื่องทีน่่าจบัตาด ูสว่นปจัจยัภายในประเทศ มปีระเดน็พจิารณาเรื่อง
หนี้สนิภาคครวัเรอืนทีส่งูถงึ 80% ของ GDP ซึง่ถอืว่าอยู่ในเกณฑส์งู   

คุณสกุจิมองว่า การเปลีย่นแปลงดอกเบีย้นโยบายมผีลกระทบต่อตลาดเงนิ ดงันัน้ ประเทศต่างๆ ทีใ่ช ้QE ควรมศีลิปะ
ในการใช ้Exit strategies ภายหลงัจากเศรษฐกจิฟ้ืนตวั จากช่วงทีผ่่านมาจะเหน็ว่า เงนิทุนต่างประเทศไหลเขา้ออกในประเทศ
อย่างไม่แน่นอนเพราะสญัญาณเรื่องการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายยงัไมช่ดัเจน และนอกจากน้ีคุณสกุจิยงัมองว่า ยงัมคีวาม
เสีย่งอื่นๆ ซ่อนอยู่จงึแนะใหก้ระจายการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสีย่ง สว่นปจัจยัภายในประเทศ เนื่องจากการเมอืงเริม่นิ่ง ราคา
หุน้ขยบัตวัขึน้มาบา้งแลว้ ในช่วงทีเ่หลอืของปี ดชันีน่าจะขึน้ไปอยู่ในระดบัใกลเ้คยีง 1,650 จุด  

ขณะทีคุ่ณพรีพงศม์องว่า ความเสีย่งภายในประเทศทีน่่าจะพจิารณาคอื การบรหิารความคาดหวงัและความสามารถใน
การด าเนินการตามแผน Roadmap ที ่คสช. วางไว ้ 


