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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
          เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 17 และ 24 มีนาคมท่ีผา่นมา ผมไดติ้ดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่
สามารถมาท าหนา้ท่ีนายกสโมสรได ้ผมตอ้งขอขอบพระคุณท่าน อน.ณรงค์ จุนเจอืศุภฤกษ์ อุปนายก
ไดก้รุณามาท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและท าการประชุมเป็นไปดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อยดีเยีย่ม 
โดยสปัดาห์น้ีสโมสรเราไดรั้บเกียรติจากคุณววิรรณ  ธาราหิรัญโชต ิ  ไดใ้หเ้กียรติมาบรรยายเร่ือง 
“การเงิน การลงทุน ในยคุชีวติวถิใีหม่” ท่านไดพ้ดูถึงเคลด็ลบัลงทุนใหป้ระสบความส าเร็จ และ
หลกัธรรมในการลงทุน สติ ปัญญา เดินสายกลาง ไม่โลภ  ท าใหเ้ราไดรั้บความรู้และประโยชน์จาก
การบรรยายคร้ังน้ีมาก ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมทั้งท่ีโรงแรม และทาง Zoom ถึง 34 ท่าน 
 
          และในวนัอาทิตยท่ี์ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. เรามีนดักนัท่ี เอสพลานาด 
รัชดาภิเษก เพื่อร่วมงานแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล รายไดเ้พื่อหาทุนในการท าโครงการบ าเพญ็ประโยชน ์
ต่างๆ  ของสโมสร ขอเชิญคณะกรรมการจดังานพร้อมกนัเวลา 8.00 น. พิธีเปิดเวลา 9.20 น. และจะ
เร่ิมแข่งขนัในเวลา 9.30 น.  ขอเรียนเชิญพี่ๆ ทุก ๆ ท่านมาร่วมงานและร่วมกนัช่วยซ้ือทีมโบวล่ิ์ง 
คนละทีม สองทีม นะครับ 
   
          ส าหรับสปัดาห์หนา้ สโมสรเราประชุมแบบ  Hybrid  ท่านจะไดพ้บกบัท่านวิทยากรพิเศษ 
คุณจนัสกร พงศ์ฉบบันภา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นผา้ไทย มาพดูใหฟั้ง เร่ือง “อาถรรพ์ผ้าเก่า ผ้าเลอืกคน... 
คนเลอืกผ้า”  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอยา่งมาก ขอเชิญพี่ ๆ ทุกท่านมารับฟังท่านองค์
ปาฐกกนัมาก ๆ พบกนัท่ีโรงแรมรอยลัออคิด เชอราตนั  ครับ 
     
                                              ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                   (นย.ศักร์สฤษฏิ์ พนัธ์ุสายทอง)                                                                                   
                                                                    นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฏิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที ่36/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่  24  มนีาคม 2565 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   63 ท่าน 
 เขา้ประชุม    28 ท่าน 
   ประชุมทดแทน     2 ท่าน 
    ขาดประชุม    33 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 49.18% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย  43.75 % 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีเจริญนคร     1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีบางเขน    1 ท่าน 
  สโมสรโรตารีพระนคร    1 ท่าน 
    แขกสโมสร     2 ท่าน 
       
      รวม   34 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

         แนวโน้มการลงทุนปีน้ีจะเป็นอยา่งไร การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิไม่เท่ากนัทัว่โลก  
         สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจเร่ิมเติบโตชา้ลงและมีประเด็นของความกงัวลเร่ืองเงินเฟ้อและการ
ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย พอรัสเซียบุกยเูครนกม็ากข้ึนไปกวา่นั้นอีกเพราะวา่น ้ ามนัราคาแพงสูงข้ึนมาก 
         ยุโรปและญ่ีปุ่ น ทยอยฟ้ืนตวั แต่จะไม่ฟ้ืนแรงเน่ืองจากปัจจยัโครงสร้างของประชากรสูงวยั
และภาระหน้ีภาครัฐ 
         เศรษฐกิจของประเทศในตลาดเกิดใหม่(บางกลุ่ม) โดยเฉพาะในเอเชียมีแนวโน้มไปไดดี้ แต่
ตอ้งจบัตาดูนโยบายการจดัการโควิด-19 และการเปิดประเทศของจีน หากจีนเล่ือนการเปิดประเทศ 
ประเทศในเอเชียท่ีรับอานิสงส์นกัท่องเท่ียวจากจีน อาจมีเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัชา้ 
          สินทรัพย์การลงทุนทีน่่าสนใจ  
          - หุ้นทุนยงัเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์น่าจะให้ผลตอบแทนดีอยูใ่นปี 2565 แต่ตอ้งระมดัระวงัการ
ปรับตวัคร้ังใหญ่ ๆ ซ่ึงคาดวา่จะเกิดข้ึน(เกิดไปแลว้และก าลงัเกิดอยู)่ 
          - ตลาดเกิดใหม่(Emerging Market Equity) และตลาดบุกเบิก(Frontier Market) น่าจะให้
ผลตอบแทนดีกว่าตลาดพฒันาแลว้(ถา้จะลงทุนปีน้ีหลีกเลี่ยงยุโรปไวก่้อนจนกว่าจะเร่ิมเห็นแสง
สวา่งท่ีปลายอุโมงค)์ 
          - อสังหาริมทรัพย์บางกลุ่มน่าจะเร่ิมฟ้ืนตวั 
          - หุ้นทีม่เีทคโนโลยท่ีีตลาดตอ้งการยงัสามารถมีอตัราการเติบโตของผลก าไรไปไดเ้ร่ือย ๆ 
          ผลตอบแทนของสินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เท่ากนั เวลาเราลงทุนไม่มีใครท่ี
เก่งตลอดเวลาเป็นเซียนสามารถลงใน Top ทั้งหมดไดแ้ละยา้ยถูกปี และคงไม่มีใครโชคร้ายมากลง
ขา้งล่างหมด ท่านจะสังเกตอนัท่ีเคยไดท่ี้ 1 ปีถดัมามกัจะลงจะเป็นอยา่งน้ีเยอะมาก เพราะฉะนั้นใน
หลกัการลงทุนเราถึงบอกว่าเราตอ้งกระจายความเส่ียงดว้ยการกระจายลงทุนในสินทรัพยห์ลาย ๆ 
ประเภท 
          ความสัมพนัธ์ของภาวะเศรษฐกิจกบัการลงทุน ถา้เราจบัตรงน้ีไดถู้กตอ้งเราก็จะไปไดถู้ก อนั
น้ีคือนาฬิกาการลงทุน ถา้ท่านอยู่ท่ี 12 นาฬิกา มองมาบ่าย 3 โมง เศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มข้ึนท่านก็
ลงทุนหุน้ทุน    ถา้อยูท่ี่ 3 โมง  มองไป 6 โมงเยน็ เศรษฐกิจขยายตวัมากเงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีท่านตอ้ง 

คุณววิรรณ ธาราหิรัญโชติ 
First Chairperson of Thai Financial Planners Association 

การเงินการลงทุนในยุคชีวติวถิีใหม่ 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ลงทุนคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ถา้ท่านอยู ่6 โมงเยน็มองไป 3 ทุ่ม เศรษฐกิจชะลอตวัลง ส่ิงท่ีตอ้งท า
คือ ตอ้งมีเงินสดเยอะ ๆ ถา้ท่านอยู ่3 ทุ่มมองไปเท่ียงคืน เงินเฟ้อจะลดลงแลว้ดอกเบ้ียจะลงท่านควร
จะลงทุนในพนัธบตัร เพราะดอกเบ้ียลงท่านจะไดก้ าไรเพิ่มข้ึน อนัน้ีเป็นนาฬิกาลงทุนแต่นาฬิกาน้ี
ไม่ไดเ้ดินสม ่าเสมอเหมือนนาฬิกาขอ้มือเรา มนัเดินถอยหนา้ถอยหลงักไ็ด ้และเดินอยา่งรวดเร็วกมี็ 
 การจดัพอร์ตปี 2565  
          ค าแนะน าในการลงทุนในปี 2565 เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวไม่เท่าเทียมกัน แต่ส่วนใหญ่จะฟ้ืนตวั 
ยกเวน้บางประเทศท่ีมีปัญหาภายใน เช่น เวเนซูเอลา แต่ความผนัผวนจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จาก 
Geopolitical Risk ท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือสหรัฐอเมริกาพยายามกีดกนัจีนมิให้ข้ึนเป็นเบอร์หน่ึงทางเศรษฐกิจ
แทนท่ี(รัสเซีย-ยเูครน สหรัฐเมริกา-จีน จีน-ไตห้วนั เกาหลีเหนือ) 
          หลงัการปรับตวัลงในเดือนมีนาคม ควรคดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์มีปัจจยัพื้นฐานดี และซ้ือในราคา
ท่ีลดลงกวา่มูลค่าพื้นฐาน เพื่อจะสามารถทนต่อความผนัผวนได ้ 
          ตลาดหุ้นของประเทศพฒันาแล้ว ตลาดสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น   
          ตลาดหุ้นเกดิใหม่ จะน่าสนใจกวา่ตลาดพฒันาแลว้ ยงัมีโอกาสเติบโตไดเ้พิ่ม 
          กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจของโลกคือ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 
          กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจของไทยคือ ธุรกิจท่ีปรับตวัเขา้กบั New Normal ได ้เทคโนโลย ี
สุขภาพ อาหารและเกษตร และผูส่้งออกท่ีไดป้ระโยชน์จาก RCEP รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ
ทีข่ยายไปยงัภูมภิาค และโลก 
          ค่าเงนิ สกลุเงินท่ีน่าสนใจ เงินดอลลาร์ และเงินเยน หลีกเล่ียง รูเบ้ิล และยโูร 
          สินค้าโภคภัณฑ์ จะมีความผนัผวน ราคาจะข้ึนสูง เพราะสงครามและการ disrupt ใน supply 
chain ราคาน ้ ามนัดิบน่าจะอยู่ในระดบัสูงอีกหลายเดือน อาจจะถึงส้ินปี 2565 โลหะยงัคงมีราคาสูง
จาก Supply disruption รวมถึงโลหะส าคญัส าหรับเศรษฐกิจ Green อนัประกอบดว้ย ทองแดง นิเกิล 
โคบอลท ์ลิเทียม 
          ตลาดพันธบัตรและตราสารหนี้ ไทย คาดว่าอตัราดอกเบ้ียไทยจะอยู่ในระดบัต ่าต่อไปจนถึง
ปลายปี 2565 ตลาดโลก ราคาพนัธบตัรและหุ้นกูไ้ดป้รับรับแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียโลกและเงินเฟ้อ
ท่ีจะเพิ่มข้ึนไปแลว้บางส่วน หลกีเลีย่ง การลงทุนในตราสาร non-investment grade และ non-rated 
      อสังหาริมทรัพย์ น่าสนใจปานกลาง จากราคาท่ีผา่นจุดต ่าสุดแลว้ และยงัมีการปรับตวัข้ึนได้
อีกจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก และอตัราเงินเฟ้อท่ีเร่ิมปรับตวัข้ึน   
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 สรุป  
          ภาครัฐของทุกประเทศยงัคงเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2565 ต่อไป 

          คาดวา่ความเส่ียงด้านภูมรัิฐศาสตร์ ยงัจะมีมาใหส้ะดุง้อยูเ่ร่ือย 
          การลงทุนยงัเกาะเทรนใหญ่ของโลก 
               - Esc 
               - Ageing Population 
               - Technology ส าหรับอนาคต 
               - Health &Wellness 
      Inequality จ าเป็นตอ้งมีการลดความเหล่ือมล ้าท่ีเพิ่มมากข้ึนจาก COVID-19 Pandemic 
      พอร์ตการลงทุนตอ้งจดัแบบพอดี ๆ ผสมผสาน 

      กล้าเกนิไปกเ็ส่ียง กลวัเกนิไปกเ็สียโอกาส 

          แนวโน้มการลงทุน 
          หุ้นทุน ยงัคงเป็นสินทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนท่ีน่าสนใจ เม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง อยา่งไร
กดี็ตอ้งระวงัการ ปรับตวั  
               - ตลาดเกดิใหม่ น่าจะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ตลาดพฒันาแลว้   
               - เลือกดูมูลค่า(Valuation)ท่ีเหมาะสม 
          การข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายของสหรัฐ จะท าให้ต้องระมัดระวงัการปรับตัวของราคา
พนัธบตัรระยะยาว 
          สกุลเงิน ท่ีน่าสนใจคือ เยน ส่วนดอลลาร์สหรัฐ อาจมีค่าทรงตวัหรืออ่อนค่าลงบา้งหลงัจาก
แขง็ค่าข้ึนมาในช่วงวิกฤติยเูครน 
          เงนิบาท น่าจะอยูใ่นระดบั 32.10-33.70 

  
          

  
.      
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  

ท่านวิทยากรพเิศษ คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 
บรรยายเร่ือง “การเงินการลงทุนในยุคชีวิตวิถใีหม่” 

เม่ือวันที ่ 24  มีนาคม 2565 
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสปัดาห์  

ขอประกาศเปลีย่นแปลงสถานทีจ่ัดงาน (โบว์ลิง่) 
 จาก เมเจอร์เอกมัย ทีถู่กไฟไหม้    

เป็น  เอสพลานาด รัชดาภเิษก  ช้ัน 4  
ในวนัอาทติย์ ที ่3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น.  
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Next Speaker   
วทิยากรสปัดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สปัดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่  24  มีนาคม  2565 

คณุวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 
ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  

บรรยายเร่ือง “การเงินการลงทุนในยคุชีวิตวิถใีหม่” 
********************************************  

 
วนัพฤหสับดีท่ี 31 มี.ค. 65  คุณจนสักร พงศฉ์บบันภา 
   เร่ือง “อาถรรพผ์า้เก่า ผา้เลือกคน คนเลือกผา้” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 7 เม.ย. 65  พ.ต.อ.นพ.ธนวฒัน์ อ  าพนัทรัพย ์
   เร่ือง “ขอ้เข่าเส่ือมปัญหาท่ีรักษาได ้(ถา้รู้วิธี) 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 เม.ย. 65  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
   เน่ืองจากเป็นวนัหยดุราชการเทศกาลวนัสงกรานต ์
 
วนัพฤหสับดีท่ี 21 เม.ย. 65  คุณบดินทร์ เอ่ียมศรี (ชายเลก็บดินทร์) 
     เร่ือง “วิกฤติโควิด ร้านอาหารติดเคร่ืองไปต่อหรือจอดรอตาย” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 เม.ย. 65  คุณพนัไมล ์ชยัเศวตสิริกลุ 
     เร่ือง “สมุนไพรไทยกบัวิถีโควิด” 
 
 
 
 
 สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  

เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  
ROTARY CLUB OF BANG RAK 

Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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