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ปีที่ 7 ฉบับที่ 56 เดือนเมษายน 2563**วารสาร TIA เปลี่ยนแปลงจากฉบับตีพิมพ์เป็น e-magazine ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป..
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กองทุน

เพื่อเสถียรภาพตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย
ดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้
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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด
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ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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วิกฤตด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระดับคนชัน้กลางลงไป สะท้อนภาพของความ
เดือดร้อนจากผลกระทบทีไ่ด้รบัค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรม 
หรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในความเป็นจริง ไม่ได้มีแค่เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโรงแรม

เพราะในความเป็นจริงมีหลายอุตสาหกรรมมากที่ได้รับผลกระทบ เพียงแค่
จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

ส่ิงหน่ึงที่ท�าให้ได้เห็นจากวิกฤตการณ์ในครั้งน้ีก็คือ ภาพของคนที่เดือดร้อนใน
เรื่องงาน และเรื่องของรายได้ มีมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะทีเดียว ซึ่งก็ไม่แปลก
ที่จะคาดเดาพลาด เพราะแม้แต่กระทรวงการคลงัเอง ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
ก็ประเมินผลกระทบต่อคนในสังคมผิดพลาด

มาตรการแจกเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในวันแรกที่แถลงเปิดตัวนั้น 
กระทรวงการคลังมองตัวเลขของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบทีจ่ะต้องช่วยเหลือเอาไว้เพยีง
แค่ 3 ล้านคนเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีการลงทะเบียนมากถึง 28 ล้านรายการ หัก
รายการซ�า้อย่างไรก็มยีอดคนลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัความช่วยเหลือเกิน 20 ล้านคน 
จึงไม่แปลกที่ภาพของความวุ่นวายจะเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพความสลดใจในหลายกรณีที่เกิดขึ้น 
น่ีคือภาพความจรงิทีเ่กิดขึน้ ทีอ่าจจะแตกต่างกับความคิดของหลายๆ คนทีไ่ม่ได้

รับผลกระทบ หลายๆ คนที่ไม่ได้ตกงาน หลายๆ คนที่ไม่ได้ถูกลดเงินเดือน ยังคงมี
รายได้ใช้จ่ายได้ตามปกติ ว่าท�าไมจึงตัดสินใจผิดๆ ท�าไมจึงไม่สู้

การมีใจสู้กับสถานการณ์ที่กดดัน รวมทั้งความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ต่อ
ธุรกิจ ต่อองค์กร ต่อลูกน้อง บางครั้งเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจ หากไม่ได้ตกอยู่ใน
สถานการณ์ด้วยตนเอง

วิกฤตครั้งน้ี บอกได้เลยว่าหนักหนาสาหัสกว่าวิกฤตต้มย�ากุ้งเม่ือปี 2540 
มากมายนัก 

การวิเคราะห์ใดๆ จึงควรจะมองโลกด้วยความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้เห็นว่า การ
ตัดสินใจของคนที่อยู่ในวังวนของปัญหาไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ของผู้ลงทุนไทย ของผู้ลงทุนต่างชาติ ในสถานการณ์
วิกฤตครัง้น้ีก็มมีมุมองทีห่ลากหลาย สะท้อนชดัจากการลงทนุทียั่งคงมคีวามผนัผวน
ทั่วโลก ซึ่งไม่ได้ผันผวนเฉพาะแค่ตลาดหุ้น ตลาดทองค�า ตลาดตราสารหนี้ หรือ
แม้แต่ตลาดการค้าน�้ามัน ก็มีความผันผวนอย่างมากด้วยเช่นกัน

ความไม่ชัดเจนว่าปัญหาการแพร่กระจายของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด และ
ระยะเวลาของการฟ้ืนตัวจะต้องใช้เวลานานเพยีงใด ท�าให้การคาดการณ์ยังมีความ
ไม่ชัดเจน แต่ส่วนใหญ่มองว่าภาพบวกทางเศรษฐกิจจากการฟื้นตัวน่าจะได้เห็น 
ก็ต้องปีหน้า 2564 ไปแล้ว

วันนี้การตัดสินใจในลงทุน จึงควรต้องวิเคราะห์ด้วยความรู้ และความจริงที่
เกิด มากกว่าแรงเชียร์หรือความคาดหวัง 

e-magazine วารสาร TIA เดือนเมษายน 2563

มองตามความเป็นจริง
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา



4 e-magazine วารสาร TIA เดือนเมษายน 2563

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั ส่งผลให้ภาวะ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผิดไปจากสภาพปกติและมีความ
ผันผวนสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
หยุดท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ (Circuit Breaker) จาก 2 ระดับ เป็น 
3 ระดับ คือ 

ระดับที่ 1 จากเดิม SET Index ลดลง 10% หยุดการซื้อขาย 30 
นาที ปรับปรุงใหม่เป็นลดลง 8% หยุดการซื้อขาย 30 นาที

ระดับที่ 2 จากเดิม SET Index ลดลง 20% หยุดซื้อขาย 60 นาที 
ปรับปรุงใหม่เป็นลดลง 15% หยุดซื้อขาย 30 นาที

และระดับที่ 3 คือ SET Index ลดลง 20% หยุดซื้อขาย 60 นาที
โดยพบว่า ผลจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวชั่วคราวต้ังแต่ 18 

มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ท�าให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุได้ดีขึน้ อกีทัง้ยังสอดคล้อง
กับแนวทางของตลาดหลักทรพัย์ต่างประเทศ ดังน้ันจึงจะมีการใช้หลัก
เกณฑ์ดังกล่าวเป็นการถาวร

นอกจากน้ียังก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับมาตรการด�าเนินการเม่ือมี
เหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Disrup-
tion) โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์ฯ สามารถตัดสินใจด�าเนิน 
มาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างเป็นการชัว่คราว เพือ่แก้ไข
หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และสามารถ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯปรบัเกณฑ์ Circuit Breaker 
เพิ่มเป็น 3 ระดับ ใช้บังคับถาวร เริ่ม 15 เม.ย.นี้

พิจารณาก�าหนดระยะเวลาบังคับใช้มาตรการชั่วคราวนั้นให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 

เช่น การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์เก่ียวกับราคาเสนอซื้อขาย 
สูงสุดหรือต�่าสุด เป็นรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์, เปล่ียน 
แปลงหลักเกณฑ์เก่ียวกับราคาในการขายชอร์ต หรอืห้ามหรอืจ�ากัด
การขายชอร์ตรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์, เปล่ียนแปลงวิธี
การซื้อขายรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์ จากวิธีจับคู่อัตโนมัติ 
(Automatic Order Matching: AOM) เป็นวิธีการอื่น, การปรับ
เพิม่อตัราหลักประกันในการซือ้ขายหลักทรพัย์ด้วยเงินสดหรอืการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทมาร์จ้ิน, เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การใช้ชุดค�าส่ังคอมพิวเตอร์ส�าหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ 
(Program Trading) ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือห้ามการใช้ 
Program Trading ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งสองเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการ
รับฟังความเห็นจากผู้เก่ียวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 เมษายน 
2563 เป็นต้นไป

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ซ้ือขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Regulatory Reform) เพื่อให้ผู้ลงทุนทุก
ประเภทสามารถเข้าถึงการซือ้ขายได้อย่างเท่าเทยีมกัน เพิม่โอกาส
ในการท�าธุรกิจของบริษัทสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับ
ดูแล รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางสากล

ในการน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงหลัก
เกณฑ์ดังนี้

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลการส่งค�าส่ังซ้ือ
ขายของสมาชิก เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ก�ากับดูแลพื้นฐานและมี
ระบบตรวจสอบค�าส่ังซือ้ขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซือ้ขายของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Pre-trade Risk Management: PTRM) ขั้น
ต�่าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับการส่งค�าส่ังซื้อขายในทุกช่อง
ทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งค�าส่ังซือ้ขายผ่านเจ้าหน้าทีก่ารตลาด, ผ่าน
ระบบอนิเทอร์เน็ต หรอืผ่านระบบ DMA (Direct Market Access)
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ก.ล.ต.ผ่อนผันน�าส่งงบการเงินรายปี
ช่วยแก้ปัญหากรณีเลื่อนประชุมAGM
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บางรายอาจจ�าเป็นต้องเล่ือนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งส่งผลต่อการขออนุมัติงบการ
เงินรายปีและน�าส่งงบการเงินให้ ก.ล.ต. ไม่สามารถท�าได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
รวมถึงการปิดประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการของผู้ประกอบธุรกิจ และลง
ประกาศงบการเงินในหนังสือพมิพ์ เพือ่เป็นการบรรเทาผลกระทบทีเ่กิดขึน้ ก.ล.ต. จึงผ่อนผนั 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีงบการเงินงวด
ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด ระหว่าง 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถน�าส่ง
งบการเงินงวดประจ�าปีบัญชีดังกล่าวให้ ก.ล.ต. รวมถึงการปิดประกาศตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
ข้างต้นได้โดยก�าหนดให้ด�าเนินการภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทัง้น้ี ในระหว่างทียั่งมิได้มีการ
ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการ
เงิน ก.ล.ต. ได้ให้ผูป้ระกอบธรุกิจ 
ดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลงบการ 
เงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี
แล้ว ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลติดตามผลการด�าเนินงานของผูป้ระกอบธรุกิจเพือ่ประกอบการตัดสินใจใช้บรกิารด้วย

นอกจากน้ี ก.ล.ต.ได้ออกมาตรการผ่อนปรนเก่ียวกับการช�าระค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่บริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องช�าระปี 2563 ให้แก่บริษัทที่ออกหลัก
ทรัพย์ทุกประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่บรษัิทจดทะเบยีนขนาดเล็กและบรษัิททีอ่อกหลักทรพัย์
ประเภทอื่นนอกจากหุ้น อาทิ หุ้นกู้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และ 2. บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางขึ้นไปจะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 
30 ของจ�านวนค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระ นอกจากนี้ ยังได้ขยายเวลาการช�าระค่าธรรมเนียม
รายปีจากที่ต้องช�าระภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2563 

ทั้งน้ี บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมต้องเป็นบริษัท 
ทีไ่ม่เคยถูกเปรยีบเทยีบความผดิหรอืถูกกล่าวโทษ เน่ืองจากไม่สามารถจัดท�าและน�าส่งงบการ
เงินหรอืรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน และได้ช�าระค่าธรรมเนียมรายปี
ภายในก�าหนดเวลา โดยประกาศจะเริม่มผีลบงัคับใช้ต้ังแต่วันที ่23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท 
ส่วนบริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท 

2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA และ
การใช้ Program Trading มีข้อเสนอการ
ปรับปรุงดังนี้

- การส่งค�าส่ังซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน
ระบบ DMA ของผู้ลงทุน ต้องส่งผ่าน
ระบบของบริษัทสมาชิกที่มีระบบควบคุม
ความเส่ียงที่บริหารจัดการได้ เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นและสอดรบักับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี

- การยกเลิกการก�าหนดคุณสมบัติผู้
ลงทุนที่สามารถท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบ DMA ได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุก
ประเภทสามารถท�าการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านระบบ DMA ได้อย่างเท่าเทียมกัน

- การก�าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้
บริษัทสมาชิกแจ้งข้อมูลของผู ้ลงทุนที่
ใช้ Program Trading ซึ่งผู้ลงทุนเป็นผู้
พัฒนาหรือจัดหาด้วยตนเองต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาด
หลักทรพัย์ฯ ก�าหนด เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการก�ากับดูแล

- เปลี่ยนชื่อ “Program Trading” เป็น 
“Algorithmic Trading” เพื่อให้สอดคล้อง
กับต่างประเทศ

ทั้งน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่
เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ในเรือ่งดังกล่าว
ไว้ที่ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://
www.set.or.th/th/regulations/consult/
market_consultation_p1.html หัวข้อ 
“การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลัก
ทรัพย์” โดยผู้ที่เก่ียวข้องสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ทาง e-mail: Securities-
TradingDepartment@set.or.th จนถึง 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
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มาตรการช่วยเหลือด้านบัญชีภาษีจากเหตุการณ์ COVID-19
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ท�าให้ชีวิตชาวโลก
เปลี่ยนไป นอกจากต้องรักษาชีวิตตนเองให้อยู่รอดแล้ว ยังจะ 
ต้องค�านึงถึงคนรอบข้างด้วย เพราะเราอยู่คนเดียวในโลกน้ี
ไม่ได้ ประเทศไทยในขณะน้ีถือว่าโชคดี การระบาดและเสีย
ชีวิตเมื่อเทียบกับชาวโลกแล้วนับว่าของเราอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ทัง้น้ีในความเหน็ของผูเ้ขยีนก็เชือ่ม่ันว่าเกิดจากพทุธคุณ ธรรม
คุณ และสังฆคุณที่ศักด์ิสิทธิในประเทศเราปกป้องคุ้มครอง
อยู่นั่นเอง

ภาครัฐได้ออกมาตรการมากมายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ หรือแม้แต่ในภาครัฐเอง เนื่องจากเนื้อที่นี้เป็นเรื่อง
เก่ียวกับบัญชีและภาษี จึงขอสรุปเฉพาะมาตรการที่ส�าคัญใน
ด้านบัญชีและภาษีที่ได้มีประกาศออกมาเพื่อผ่อนปรนในการ
ปฏิบัติในช่วงที่เกิด COVID-19 

มาตรการด้านภาษีของกรมสรรพากร - เฉพาะประเด็น
ที่ส�าคัญ

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้มีการขยายระยะเวลาการ
ย่ืนแบบและช�าระภาษีเงินได้ของปี62 ซึ่งปกติต้องย่ืนภายใน
เดือนมีนาคม63 ให้สามารถไปยื่นแบบและช�าระเงินได้ภายใน
เดือนสิงหาคม63 นอกจากน้ียังได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับ
บคุลากรทางการแพทย์ส�าหรบัค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัจากกระทรวง
สาธารณสุขในปี 63

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับนิติบุคคลที่อยู่นอกตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการขยายระยะเวลาการย่ืน
แบบและช�าระภาษีเงินได้ของปี 62 ซึ่งปกติต้องย่ืนภายใน 
วันที่ 29 พฤษภาคม 63 ให้สามารถไปยื่นแบบและช�าระเงินได ้
ภายในเดือนสิงหาคม 63 พร้อมกับการย่ืนแบบ Disclosure 
Form ส�าหรบัการย่ืนภาษีครึง่ปี 63 ปกติต้องย่ืนภายในสิงหาคม 
63 ก็ขยายเวลาให้ย่ืนภายในกันยายน 63 นอกจากน้ี ได้ลด
ภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ SME ที่ท�าบัญชีชุดเดียว ให้หักรายจ่าย
ดอกเบี้ยที่จ่าย เม.ย. 63–ธ.ค. 63 ได้ 1.5 เท่า หักรายจ่ายค่า
จ้างพนักงานได้ 3 เท่า ตั้งแต่เดือน เม.ย.–ก.ค. 2563 เพื่อ
สนับสนุนการจ้างงาน

3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การหักภาษี ณ ที่จ่าย ส�าหรับ

เงินได้ มาตรา 40(2)(3)(6)(7)(8) ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือน
กันยาย 63 ให้หกั 1.5% และถ้าใช้ระบบ E-Withholding Tax ในช่วง
เดือนตุลาคม 63 ถึงเดือนธนัวาคม 64 ให้หกั 2% ส่วนในช่วงหยุดพกั
เพราะ COVID-19 ภาษีที่หักไว้ในเดือนมีนาคมเมษายน ขยายเวลา
ให้ยื่นแบบและช�าระภาษีได้ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 63

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ต้องย่ืนแบบในเดือน
มีนาคม เมษายน63 ขยายเวลาให้ยื่นแบบและช�าระภาษีได้ถึง วันที่ 
23 พฤษภาคม 63

5. อากรแสตมป์ ที่ต้องช�าระในเดือนเมษายน ถึง วันที่ 15 
พฤษภาคม 63 ให้ช�าระถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 63

6. ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้ SME ที่มีรายได้ไม่เกินห้าร้อยล้าน
บาทต่อปี จ�านวนลูกจ้างไม่เกินสองร้อยคน มีการท�าบัญชีชุดเดียว 
ให้หักรายจ่ายดอกเบี้ยที่จ่ายในช่วงเดือนเมษายน 63 ถึงธันวาคม 
63 ได้ 1.5 เท่า

7. สนับสนุนการจ้างงานต่อเน่ือง ให้หกัรายจ่ายค่าจ้างพนักงานได้ 
3 เท่า ตั้งแต่เดือน เมษายน 63 ถึงเดือนกรกฎาคม 63 (เฉพาะค่า
จ้างที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน)
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มาตรการด้านบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
มาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 

1. มาตรการผ่อนผนั CPD การพฒันาความรูต่้อเน่ือง โดยให้สามารถนับ
ชัว่โมงการพฒันาความรูต่้อเน่ืองทางวิชาชพีแบบทีไ่ม่เป็นทางการ คือศึกษา
ด้วยตนเองมาทดแทนการไปอบรมสัมมนาที่ในขณะนี้ท�าไม่ได้

2. เลื่อนการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปีออกไปก่อน
3. ประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว 

จ�านวน 2 ฉบับ ให้ปฏิบัติในช่วงเวลาต้ังแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 
ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 1 เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับกิจการที่ให้ความช่วย
เหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย โดยผ่อนปรนให้กับสถาบันการเงินที่อยู่ในก�ากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) กิจการทีใ่ห้สินเชือ่ลูกค้า เช่น เช่าซือ้ ลีสซิง่ บตัรเครดิต 
รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ทุกกิจการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางที่ 
ธปท. ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อช่วยให้ลูกหน้ีเกิดสภาพคล่องในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่อนปรน 
ทางบัญชีเกี่ยวกับการจัดชั้นลูกหนี้ตามหลักการของ TFRS 9 ด้วย การให ้
คงลูกหนี้อยู่ชั้นเดิมต่อไปได้ก่อนเข้ามาตรการช่วยเหลือ รวมถึงการยกเว้น
การค�านวณหนี้สงสัยจะสูญจากวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (Unused credit line) 
เป็นต้น

ฉบับท่ี 2 เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมมีาตรการ
ผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชใีนเรือ่งต่างๆ เช่น การค�านวณ
หน้ีสงสัยสูญด้วยวิธีอย่างง่าย การวัดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในตราสารทุนนอกตลาดให้สามารถใช้ 
ยอดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นการ
ประเมนิมูลค่ายุติธรรมในการปิดงบไตรมาสที ่1 2 3 และ
งบปี 2563 นอกจากน้ีในการประเมินการด้อยค่าของ
ทรพัย์สินตามมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ต้องมข้ีอสมมุติฐาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน ก็ให้ท�าไปเสมือนเหตุการณ์
ปกติว่าจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่ โดยไม่จ�าเป็นต้องน�า
เหตุการณ์ COVID-19 มาเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. มาตรการช่วยเหลือกิจการที่ไม ่มีส ่วนได้เสีย
สาธารณะ (NPAEs) ในการทีจ่ะให้กิจการเหล่าน้ีสามารถ
ตีราคาทรพัย์สินเพิม่ได้ เพือ่ให้งบการเงินสะท้อนถึงมูลค่า
ที่แท้จริง สามารถน�าไปแสดงต่อธนาคารเพื่อการขอ 
สินเชื่อได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานปัจจุบันกิจการ
เหล่าน้ีไม่สามารถตีราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้ จึงจ�าเป็น
ต้องปรบัปรงุเพือ่เป็นการช่วยเหลือกิจการเหล่าน้ีในเรือ่ง
ของสภาพคล่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการ SME ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ เรื่องน้ียังเป็นเพียงร่างแนวปฏิบัติ ต้องรอการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เป็นมาตรการบางส่วนของ
ทางหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ทางด้านบญัชแีละภาษีทีอ่อก
แนวปฏิบติัผ่อนปรนเพือ่ส่งเสรมิกิจการต่าง ๆ  ให้สามารถ
ปฏิบัติได้ในช่วงของการเกิดเหตุการณ์ COVID-19 

ผูเ้ขยีนหวังว่า ทกุท่านจะผ่านพ้นเหตุการณ์น้ีไปได้ด้วย
ความปลอดภัย และแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์น้ีซึ่ง 
ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะยุติเมื่อใด กิจการทุกแห่งไม่ว่า
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ 
รวมถึงแนวทางในการด�าเนินงานทีต้่องมกีารเปล่ียนแปลง
ไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทกุคนต้องพบกับการด�าเนินชวิีต
แบบใหม่ทีไ่ม่ปกติเหมือนเดิม แต่ก็จ�าเป็นต้องท�าให้กลาย
เปน็ชีวติปกติในรูปแบบใหม่นั้นเพื่อความอยูร่อด ที่ใคร ๆ  
เรียกว่า New Normal นั่นเอง 

   1 พฤษภาคม 2563
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นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า ธปท.ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและ
ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากโควิด-19 ระยะที่ 3 โดยออกมาตรการพักช�าระหนี้ให้เอสเอ็มอีที่มี
วงเงินสินเชือ่ไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน การสนับสนุน
สินเชื่อใหม่ซอฟท์โลนวงเงิน 500,000 ล้านบาท ให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอ ี
ทีมี่วงเงินสินเชือ่ไม่เกิน 500 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกหน้ี 
ขั้นต�่า 1.7 ล้านราย 

และ ธปท.เตรยีมจัดต้ังกองทนุเสรมิสภาพคล่องตลาดตราสารหน้ี
ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund : BSF) วงเงิน 
400,000 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินส�ารองชั่วคราว ส�าหรับเข้าไปซื้อ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดี มี rating อย่างน้อย invest-
ment grade โดยกองทนุ BSF ถือเป็นเครือ่งมอืทีเ่ตรยีมพร้อมส�าหรบัใช้
กรณสีถานการณ์แย่ลงหรอืจ�าเป็น ซึง่อาจจะใช้หรอืไม่ใช้ก็ได้ รวมทัง้การ
ลดอตัราน�าส่งเงินสมทบกองทนุฟ้ืนฟฯู หรอื FIDF จากเดิม 0.46% เหลือ 
0.23% ของฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สถาบันการเงินไป
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจทันที

นายวิรไท กล่าวว่า ที่มาของวงเงินที่ใช้ในการท�าซอฟต์โลนวงเงิน 
500,000 ล้านบาท และการต้ังกองทนุ BSF วงเงิน 400,000 ล้านบาทน้ัน 
ไม่ใช้การน�าเงินส�ารองระหว่างประเทศมาใช้ แต่เป็นเงินที่ได้มาจากการ
บริหารจัดการสภาพคล่องในระบบช่วงที่ผ่านมา ทั้งการดูดสภาพคล่อง 
และปล่อยสภาพคล่องแต่ละวัน เช่น การออกพันธบัตร หรือการเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งถือเป็นกลไกในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร
กลาง ขณะที่การออกเป็น พ.ร.ก.นั้น ไม่ใช่เพื่อให้ธปท.ไปกู้เงิน แต่เป็น 
การเพิ่มอ�านาจให้สามารถเข้าไปดูแลเสถียรภาพและสภาพคล่องของ
ระบบการเงิน ซึ่งเป็นกลไกที่ธนาคารกลางหลายประเทศ
ด�าเนินการ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ อังกฤษ 
ยุโรป ญี่ปุ่น สวีเดน และแคนาดา

อย่างไรก็ตาม ได้มีเสียงสะท้อนเกิดขึน้เก่ียวกับ
มาตรการกองทนุ BSF ว่ารอบคอบและเหมาะสม 

เพียงใด ซึ่ง นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความ
สัมพนัธ์องค์กร ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. ขอขอบคุณส�าหรบัความห่วงใยทีอ่ดีต
ผู้บริหาร ธปท. ได้ยกเรื่องการออก พ.ร.ก. การสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อ
ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (BSF) รวมทั้ง เสนอแนะให้
ใช้กลไกของธนาคารของรฐัในการตัดสินใจเรือ่งการลงทนุในตราสารหน้ีภาค
เอกชนนั้น ปัจจุบัน ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีขนาดถึง 3.6 ล้านล้าน
บาท หรอืกว่าร้อยละ 20 ของ GDP เป็นแหล่งระดมเงินทนุและแหล่งลงทนุ 
ทีส่�าคัญ ถ้าตลาดการเงินส่วนใดส่วนหน่ึงมปัีญหา ก็อาจจะกระทบเป็นลูกโซ่
ไปสู่ระบบการเงินโดยรวมและภาคเศรษฐกิจจรงิ อกีทัง้การรอให้เกิดปัญหา
ขึน้ก่อนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขย่อมมีต้นทนุต่อระบบเศรษฐกิจการเงินสูงกว่าการ
เข้าไปดูแลก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม จึงต้องเตรียมเครื่องมือไว้ล่วงหน้า และ
การตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วเร่งด่วนอาจจะท�าให้ไม่สามารถพึ่งพา
กลไกการท�างานของธนาคารเฉพาะกิจของรฐัแต่เพยีงฝ่ายเดียว ซึง่มีพนัธกิจ 
อื่นอยู่แล้ว ในขณะที่ผู้ออกตราสารหน้ีภาคเอกชน ก็มักจะไม่ใช่ลูกค้าที่
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีความคุ้นเคยอยู่เดิม

“และการออกพระราชก�าหนดฯ ให้อ�านาจ ธปท. ด�าเนินการเรื่อง BFS 
ไม่ได้เป็นการแก้กฎหมาย ธปท. แต่เป็นการให้อ�านาจการด�าเนินการชัว่คราว
แก่ ธปท. ในการเข้าไปดูแลตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน โดย พ.ร.ก. มีอายุ 
5 ปี และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการที่วางใน พ.ร.บ. ธปท. 2551 แต่
ประการใด”

ส�าหรับความกังวลเรื่องการแทรกแซงการท�างานของ ธปท. เรื่องความ
เส่ียงที่จะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจ หรือแม้กระทั่งไม่มั่นใจใน
ความช�านาญของพนักงาน ธปท. ล้วนเป็นประเด็นที่ ธปท. ค�านึงถึงและ
ระมัดระวังมากที่สุด ในการวางแนวทางการท�างานของกองทุน BSF จึงจัด

โครงสร้างการก�ากับดูแล กระบวนการท�างานและ
การบริหารความเสี่ยงกองทุน BSF อย่างรอบคอบ 
รัดกุม และโปร่งใส 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ส�าคัญ ธปท. ยังคงยึดหลักการ
ของการเป็นผู้ให้สภาพคล่องแหล่งสุดท้าย (last 
resort) ทีใ่ห้กู้แก่บรษัิททีม่ผีลด�าเนินธรุกิจดีต่อเน่ือง 

(viable) เพือ่เป็นแหล่งเงินส�ารองระยะส้ัน โดยบรษัิทต้องมีแผน
ระดมทนุในระยะยาว และมีธนาคารพาณชิย์เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมนิ

กองทุน BSF ดูแลสภาพคล่องตราสารหนี้
เพื่อเสถียรภาพตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย
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ความเป็นไปได้ของธรุกิจและร่วมปล่อยสินเชือ่
ใหม่ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดการระดมทุนใน
ตลาด หรอืจากระบบสถาบนัการเงินมาให้เป็น
ส่วนใหญ่ ก่อนจะมาขอสภาพคล่องจากกองทนุ 
BSF ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาด โดย 
BSF จะมีแนวทางที่ชัดเจนหากบริษัทผู้ออก
ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating 
downgrade) ในภายหลัง

นายเชาวน์ เก่งชน ประธานกรรมการ
บรหิาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด กล่าวว่า การ 
ถึงกรณี กองทุน BSF) ว่า บทบาทของธปท. 
เป็นเพยีงผูร้ะดมทนุเท่าน้ัน และเป็นการด�าเนิน
การโดยมกีฎหมายรบัรอง ส่วนการตัดสินใจว่า 
จะให้เอกชนรายใดเป็นผูกู้้ คือ หน้าทีข่องคณะ 
กรรมการกองทุน ขณะที่หลักการของการต้ัง 
กองทุนนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตรา 
สารหน้ีแบบเฉพาะการณ์ในภาวะที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัวรนุแรง เพือ่ไม่ให้เกิดกรณแีบบกองทนุ 
รวม ซึ่งการต้ังกองทุน BSF จะช่วยตัดตอน
ไม่ให้เกิดความกังวัลจนน�าไปสู่ปัญหาในตลาด
ตราสารหน้ี เพราะหากดูมูลค่าในตลาดตราสาร
หน้ีที่จะครบอายุช่วง 1-2 ปีน้ีมีมูลค่ากว่า 
700,000 ล้านบาท ซึง่สูงมาก หากเกิดความต่ืน 
ตระหนกก็จะกระทบเป็นลูกโซ่ ทัง้น้ีท้ายทีสุ่ดจะ 
ใช้กองทนุ BSF หรอืไม่ก็ได้ แต่การเกิดขึน้ของ 
กองทนุน้ี จะช่วยสร้างความเชือ่มัน่ให้นักลงทนุ 

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ส�านักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาม ี
ธนาคารกลางหลายประเทศเข้าไปซื้อตราสารหน้ีภาคเอกชนเพื่อรักษา
เสถียรภาพไม่ให้เกิดภาวะการผดินัดช�าระ เพราะหากเกิดขึน้อาจลุกลาม
ไปถึงสถาบันการเงินได้ และอาจเกิดความไม่เชื่อมั่นได้ เช่นเดียวกับที ่
ธปท.ออกกองทุน BSF เข้ามาซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีคุณภาพดี มี
เรตต้ิงอย่างน้อย Investment Grade เพือ่ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาทีผ่ดิปกติ 
อย่างไรก็ตามการออกกองทุนดังกล่าวเป็นเพียงภาวะชั่วคราวเท่านั้น 

“ส่ิงส�าคัญคืออย่าออกมาตราการทีท่�าให้คนเสพติดการช่วยเหลือจน
เกินไป การใช้มาตรการพเิศษแค่ชัว่คราวน้ันสามารถท�าได้ เพือ่ประคอง
สถานการณ์ เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็ควรยกเลิก และไม่ควร
ส่งเสริมให้คนลงทุนที่เสี่ยงจนเกินไป” นายอมรเทพ กล่าว

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. 
ในฐานะ เลขานุการ คณะกรรมการก�ากับกองทุน เปิดเผยว่ากองทุน 
BSF พร้อมเปิดให้บริษัทที่เข้าเกณฑ์ ย่ืนขอความช่วยเหลือได้ต้ังแต่
วันที่ 29 เมษายน 63 เป็นต้นไป โดยตลาดตราสารหนี้ investment 
grade เป็นตลาดระดมทุนขนาดใหญ่มีมูลค่ากว่า 3.6 ล้านล้านบาท 
โดยกว่า 90% เป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได ้

และส่วนใหญ่เป็นการระดมทุนทั่วไป หรือ 
การระดมทุนผ่านกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ (กบข.) ขณะที่ตลาดตราสารหน้ี 
ที่ต�่ากว่า investment grade จะมีส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เข้าไปดูแลอยู่แล้ว 

“ส่วนที่มีการระบุว่าหากกองทุน BSF เกิด
การขาดทุน ก�าหนดให้กระทรวงคลังเป็นผู้รับ
ผิดชอบชดเชยให้ ธปท. ไม่เกิน 40,000 ล้าน
บาท นั้น มองว่า เป็นตัวเลขที่วางไว้เผื่อกรณี
เกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ โดยหากตัวเลขความ
เสียหายสูงกว่าที่วางไว้ หรือเกิดสถานการณ์
เปลี่ยนแปลง กระทรวงคลังและ ธปท. จะมี
การหารือกันอีกครั้ง” 

ส�าหรับหลักเกณฑ์ของตราสารหน้ีภาค
เอกชนที่กองทุน BSF จะลงทุนได้ ต้องเป็น
หุน้กู้ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ของสถาบันการเงิน ต้องเป็นบริษัทที่มีอันดับ
ความน่าเชือ่ถือในระดับลงทนุได้ (investment 
grade) อย่างต�่าที่ระดับ BBB- หรือเทียบเท่า 
และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต้อง
เป็น investment grade โดยกองทุน BSF  
จะสนับสนุนสภาพคล่องส่วนที่เหลือหลังจาก 
ระดมทุนจากแหล่งอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า  

50% ของยอดตราสารหนี้ที่จะครบก�าหนด โดยเป็นเพียงการลงทุนใน 
ตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งต้นทุนการกู้ยืมจากกองทุน  
BSF จะสูงกว่าอัตราการกู้ยืมในตลาด โดยเม่ือได้รับอนุมัติแล้วบริษัท 
ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของกองทุน BSF เช่น เงินที่ระดมทุนได้ต้อง 
น�าไป rollover หุ้นกู้เดิมที่ครบก�าหนดเท่าน้ัน ห้ามช�าระคืนหน้ีให้แก่
กรรมการ เจ้าของและผู้ถือหุ้น หรือห้ามจ่ายเงินปันผล 

ทัง้น้ี กองทนุ BSF จะประกอบด้วย คณะกรรมการก�ากับกองทนุ โดย
มปีลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีผูว่้าการ ธปท. เป็นรองประธาน 
และมี ผูอ้�านวยการส�านักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 คน 
เป็นกรรมการ โดยท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย กรอบการลงทนุ และกรอบ
การบรหิารความเส่ียง คัดเลือก บลจ. ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูส้อบบญัช ี
ส่วนคณะกรรมการลงทนุ จะประกอบด้วย ธปท. กบข. สบน. และผูท้รง 
คุณวุฒภิายนอก 2 คน ท�าหน้าทีใ่นการคัดเลือกตราสารหน้ีภายใต้กรอบ 
การลงทนุทีค่ณะกรรมการก�ากับกองทนุก�าหนด คัดเลือกทีป่รกึษา และ
รายงานผลด�าเนินการให้คณะกรรมการก�ากับกองทนุรบัทราบอย่างน้อย
ทุก 3 เดือน 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมภาวะตลาด 
หลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2563 โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 16% 
จากเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ดี มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวันรวมของ 
SET และ mai อยู่ที ่71,714 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 34.8% จากค่าเฉล่ียทัง้ 
ปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 78,363 ล้านบาทใน
ตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่า ในเดือนมีนาคม 2563 ตลาดหลักทรพัย์
ไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นจากเดือนก่อนเช่น
เดียวกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก อย่างไร
ก็ตาม SET Index ในเดือนมีนาคมปรับตัว
ลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน 
เน่ืองจากหลายธรุกิจปรบัตัวรบักับสถานการณ์ได้ดี โดยเฉพาะธรุกิจผู้
ให้บรกิารเครอืข่ายโทรคมนาคม ธรุกิจสินค้าอปุโภคบรโิภคและอาหาร 
ตลอดจนธรุกิจค้าปลีกและบรกิารทางการแพทย์ ซึง่สะท้อนให้เหน็ใน
ดัชนีของกลุ่มอตุสาหกรรมดังกล่าวปรบัตัวลดลงน้อยกว่า SET Index 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป นอกจากประสิทธิภาพใน
การควบคุมการระบาดแล้ว ผูล้งทนุควรให้ความส�าคัญกับความขดัแย้ง 
ระหว่างประเทศทีก่ระทบราคาน�า้มนั การปรับตวัของธุรกจิต่างๆ โดย
เฉพาะการรองรบัรปูแบบและปรมิาณความต้องการภายในประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมาตรการของรัฐด้านการเงินและการคลัง
เพื่อการประคับประคองเศรษฐกิจในระยะนี้

ส�าหรับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย มีดังนี้
- ดัชนีตลาดหลักทรพัย์ไทย (SET Index) ณ ส้ินเดือนมีนาคมปี 2563 

ปิดที่ 1,125.86 จุด ลดลง 28.7% จากสิ้นปีก่อน และ 16% จากสิ้น

แบงก์ชาติคาดจีดีพีปีนี้ -5.3%
เตือนผลกระทบลึกสุดไตรมาส2

เดือนก่อนหน้า โดย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ ลดลงน้อยกว่า SET 
Index

- ในเดือนมีนาคม  2563 ผูล้งทนุต่างชาติขายสุทธใินตลาดหลักทรพัย์
ไทย 78,363 ล้านบาท

- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 
2563 อยู่ที่ 71,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.8% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562

- Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้น
เดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 13.4 เท่า และ 13.0 เท่าตามล�าดับ สูง
กว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรพัย์ในเอเชยีซึง่อยู่ทีร่ะดับ 11.3 เท่า และ 
12.8 เท่าตามล�าดับ

- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 
4.5% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.6%

- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้น
เดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 12.3 ล้านล้านบาท ลดลง 27.7% จาก 
สิ้นปี 2562

-ในไตรมาสแรกของป ี 
2563 มูลค่าการระดมทุนครั้ง 
แรก (IPO) ของไทยอยู่ทีร่ะดับ 
56,127 ล้านบาท ในขณะที่ 
การเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน 
(SPO) มีมูลค่ารวม 67,592 
ล้านบาท

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า

- ในเดือนมีนาคม 2563 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มปีรมิาณการซือ้ขายเฉล่ียต่อ
วัน 754,133 สัญญา ซึง่เพิม่ขึน้ 
40% จากเดือนก่อน 
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หลังจากที ่ก.ล.ต. ได้มอีนุมติัจัดต้ัง “กองทนุ SSF หลักทรพัย์จด
ทะเบยีน” แล้ว ณ ส้ินเดือนมีนาคมทีผ่่านมา จ�านวน 18 กองทนุ จาก 
บลจ. 14 แห่ง เพื่อให้เสนอขายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ปรากฏว่า
บรรดา บลจ. ต่างทยอยออกขายกองทุนกันแล้ว ดังนี้

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business 
Distribution บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด  
เปิดเผยว่า กองทนุบวัหลวง จะเสนอขายหน่วยลงทนุ ครัง้แรก (IPO)
กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ไทยเพือ่การออม ( BEQSSF) โดยมีนโยบาย
ลงทนุในหุน้ไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธ ิส่วน
ที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน จะไม่ลงทุนในต่างประเทศ และไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษัิทหลักทรพัย์จัดการ
กองทนุ กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) 
เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดเสนอ
ขาย กองทนุเปิดเค ซเูปอร์สตาร์ เพือ่การ 
ออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX) โดย
เน้นลงทนุในหุน้ไทยพืน้ฐานดีทีมี่ศักยภาพ 
มีกระแสเงินสดที่ ม่ันคง และสามารถเติบโตได้แม้ในสภาวะที่
เศรษฐกิจชะลอตัว บลจ.กสิกรไทย ประเมินว่าหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สามารถควบคุมได้ภายในกลางปี 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 
จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และการเยียวยาผลกระทบจากการ 
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ภาครัฐทยอยประกาศออกมา
ใช้ รวมทั้งเม็ดเงินลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐที่
คาดว่าจะเริ่มเห็นในเดือนเมษายนปีน้ี ประกอบกับสภาพคล่องที่มี
อยู่ในระดับสูงจากการด�าเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายของ
ธนาคารกลางทั่วโลก ท�าให้คาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวขึ้น
ไปสูงกว่าระดับปัจจุบันได้ โดยระดับดัชนีปัจจุบันสะท้อน Forward 
PE ที่ 13.2 เท่า และ Dividend Yield ที่ประมาณ 4% อย่างไร
ก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนจากการปรับคาดการณ์อัตราการเติบโต
ของก�าไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ลดลงอีก

นายสาห์รชั ชฏัสุวรรณ ผูอ้�านวยการสายการตลาดและทีป่รกึษา
การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด เปิดเผยว่า 
บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนเปิด ทิสโก้ 
หุ้นทุน เพื่อการออม (TEGSSF) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้น
ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตสูง มีความมั่นคง และ
ใช้นโยบายการลงทุนเชิงรุก โดยผู้ลงทุนสามารถน�ามูลค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 30% ของเงินได้
พึงประเมินและไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันบ�านาญและกองทุนเกษียณอื่นๆ สูงสุดไม่
เกิน 500,000 บาท

นายสาห์รัช กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันตลาดหุ้นไทยปรับตัว

บลจ.ทยอยออกกองทุนรวม SSF เน้นนโยบายลงทุนหุ้นพื้นฐานดี

ลงแรงกว่า 30% เรยีกได้ว่าลดลงจนเกินปัจจัยพืน้ฐาน เม่ือดูอตัรา
ราคาต่อหุ้น (P/E) ก็ปรับลงมาต�่ากว่า 12 เท่าถือว่าอยู่ในระดับ
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีไปค่อนข้างมาก และยังท�าให้อัตราการจ่าย
ปันผลย้อนหลังของหุน้ไทยเพิม่ขึน้อย่างโดดเด่นทีป่ระมาณ 4.5% 
ต่อปี แม้ว่าในปีน้ีคาดการณ์ว่าก�าไรบริษัทจดทะเบียนไทยจะหด
ตัว แต่ราคาหุ้นไทยในปัจจุบันก็ได้สะท้อนการคาดการณ์ดังกล่าว
ไปมากแล้ว ท�าให้ดัชนีหลักทรัพย์ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าลงทุน

นายเทิดศักด์ิ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อ�านวยการและ
หวัหน้าสายงานวิจัย บรษัิทหลักทรพัย์ เอเซยี พลัส กล่าวถึงความ
น่าสนใจของกองทุน SSF พิเศษ เมื่อเทียบกับ SSF ปกติ จาก

เงื่อนไขที่ออกมา SSF พิเศษ ถือว่ามี
ความน่าสนใจเข้าลงทุนในระดับหน่ึง 
ส�าหรบันักลงทนุทีม่องการลงทนุระยะ
ยาว ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 
ส่งผลต่อมูลค่าหุ้นในตลาดขณะน้ีลด
ลง ขณะที่ SSF ปกติ มองว่าเงื่อนไข
ของ RMF ยังมีความน่าสนใจกว่าทั้ง
จากตัวเลือกที่มากกว่าและระยะเวลา

การถือครองน้อยกว่า 
บล.เอซียพลัส คาดเม็ดเงินขายกองทุน SSF พิเศษ ที่จะเข้า

สู่ตลาดไตรมาส 2 ประมาณ 26,000 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าเม็ด
เงินจากกองทุน LTF เดิมประมาณเกือบ 50% เน่ืองจากระยะ
เวลาการขายเพียง 3 เดือน และระยะเวลาการถือครองนานกว่า
เดิมประมาณ 3 ปี ทั้งนี้ เม็ดเงินที่คาดการณ์  26,000 ล้านบาท 
จะช่วยหนุน SET Index ประมาณ 4-5% แต่หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นก็จะกดดันยอดขาย SSF ให้ลดลงจาก
ที่คาดการณ์ได้ 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอ
ขายครัง้แรกกองทนุเปิดวรรณสนับสนุนตลาดทนุไทยเพือ่การออม 
หน่วยลงทนุชนิดเพือ่การออมพเิศษ (ONE-TCMSSF-SSFX) โดย 
ลงทนุในหลักทรพัย์จดทะเบยีนทัง้ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย (ตลท.) และหรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอไม่น้อยกว่า 65% 
ส�าหรบัเกณฑ์ลดหย่อนไม่อ้างองิรายได้และสูงสุดไม่เกิน 200,000 
บาทต่อปี โดยไม่ต้องรวมกับกองทุน RMF กองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ ประกันบ�านาญและกองทุนเกษียณอื่น ๆ นโยบายลงทุนจะม ี
ความยืดหยุ่น โดยกองทนุสามารถปรบัสัดส่วนการลงทนุในตลาด
หุ้นไทยได้ระหว่าง 80-100% เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะ
ตลาดในแต่ละช่วง และจะเน้นลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางซึง่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และมีขดีความ
สามารถในการแข่งขัน และอาจมีการลงทุนในหุ้นไทยขนาดเล็ก
เพือ่ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ โดยจะเน้นบรหิารจัดการเชงิรกุ (Active 
Management) กระจายการลงทุน 20-40 หลักทรัพย์ 
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ตลาดตราสารหน้ีถือเป็นแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญส�าหรับภาคเอกชน 
และเป็นแหล่งการออมและการลงทุนที่ส�าคัญของประชาชน โดยมี
การเติบโตอย่างรวดเร็วมาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จากมูลค่า
รวม 1.3 ล้านล้านบาทในปี 2553 เพิ่มเป็นมูลค่าสูงถึง 3.96 ล้านล้าน
บาทในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีถึง 14% เมื่อเทียบ
กับสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 5% โดย
ปัจจุบันตราสารหน้ีภาคเอกชนมีมูลค่ากว่า 20% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมประชาชาติ (GDP)

มูลค่าคงค้างตราสารหน้ีภาคเอกชน และสินเชื่อภาคธุรกิจ 
(%GDP)

ก.ล.ต. เกาะติด‘ตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง’
บรรเทาผลกระทบ COVID-19

หมายเหตุ :
1. รวมการเสนอขายทุกช่องทางในตลาดแรก ได้แก่ การเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ผุ้ลงทุนรายใหญ่ และบุคคลในวงจ�ากัดไม่
เกิน 10 ราย 

2. ข้อมูลจ�านวนผู้ลงทุน เป็นการเสนอขายในตลาดแรกและนับซ�้ากรณีผู้
ลงทุนมีการลงทุนในหลายตราสาร

3. ผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนในตราสารหน้ีกลุ่มเส่ียงเป็นผู้ลงทุนที่มีความ
สัมพันธ์กับกิจการซื้อตราสารผ่านช่องทางการเสนอขายแบบวงจ�ากัด ไม่
เกิน 10 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ส่งผลก
ระทบต่อการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจหลายแห่ง
ทั่วโลกรวมถึงภายในประเทศ ท�าให้ธุรกิจบางรายประสบปัญหาสภาพคล่อง
อย่างกะทันหัน และอาจส่งผลต่อการระดมทุนหรือการต่ออายุตราสารหน้ี 
(rollover) จนท�าให้กลไกตลาดตราสารหน้ีอาจไม่สามารถท�าหน้าที่จัดหาเงิน
ทุนแก่ภาคธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ

ก.ล.ต. และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและ
เร่งประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
เสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ (financial stability) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้จัดต้ังกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) เพื่อ
สนับสนุนสภาพคล่องส่วนเพิม่ (top up) ให้กับกิจการไทย โดยกิจการไทยหรอื
ตราสารต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) 
รวมทั้งมีตราสารหนี้ที่มียอดคงค้างที่จะครบก�าหนดในปี 2563 ทั้งนี้ การให้
ความช่วยเหลือของกองทุน BSF จะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ลงทนุของกองทนุตามพระราชก�าหนดการรกัษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

ส�าหรบัตราสารหน้ีกลุ่มเส่ียง ซึง่มผีูล้งทนุส่วนใหญ่ (60% เป็นผูล้งทนุราย
ใหญ่) ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับบริษัทผู้ออกตราสาร บริษัทหลักทรัพย์ และ
ธนาคารพาณชิย์ รวมทัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้พจิารณาแนวทาง
เพื่อลดและจ�ากัดผลกระทบในวงกว้างเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมาตรการที่ 
ก.ล.ต. ให้ความส�าคัญและได้ด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

1. การติดตามสถานะทางการเงิน ความสามารถในการช�าระหนี้ และการ 
rollover ของผู้ออก

2. การสอบถามแผนการช�าระหนี้ตามอายุตราสารของผู้ออก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถ rollover ได้

โดย : นางสาวจอมขวัญ คงสกุล, 
       CFA CAIA ผู้ช่วยเลขาธิการ
      ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
      และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
      ทีมโฆษก และฝ่ายตราสารหนี้

มากกว่า 95% ของตราสารหน้ีภาคเอกชนเป็นตราสารที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได ้(investment grade) ซึ่ง
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ 59% เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ สถาบันการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน
ที่เหลืออีก 5% เป็นตราสารที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือต�่า
กว่าระดับที่ลงทุนได้ และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ (non-investment grade และ unrated) ซึ่งถือเป็นตราสารหนี้
กลุ่มเส่ียงและมักจูงใจผูล้งทนุด้วยการให้ผลตอบแทนทีสู่งกว่าตราสาร
หนี้ investment grade โดยผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารกลุ่มเสี่ยงส่วน
ใหญ่ 60% เป็นผูล้งทนุรายใหญ่ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลที่
มศัีกยภาพด้านการเงินทีส่ามารถรบัความเส่ียงสูงจากการลงทนุได้ อกี 
40% ประกอบด้วยผู้ลงทุนรายย่อยที่มีความสัมพันธ์กับกิจการและ
ซื้อตราสารผ่านช่องทางการเสนอขายแบบวงจ�ากัด ไม่เกิน 10 ราย 
ประมาณ 20% และที่เหลืออีก 20% เป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ทีม่า : ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จากผูอ้อกรายงานมา และธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชน

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563
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3. การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็น
รายกรณ ีเช่น การให้ผูอ้อกจัดหาเงินมาช�าระหน้ี
บางส่วน หรอืวางหลักประกันเพิม่เติม การขอมติผู ้
ถือหุน้กู้เพือ่เล่ือนวันครบก�าหนดอายุหุน้กู้ ซึง่เป็น
แนวทางที่ใช้ในต่างประเทศภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น

4. การซักซ้อมกับผู้ออกและให้ค�าแนะน�า 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เก่ียวกับแนวทางการจัดประชุม 
ผูถื้อหุน้กู้ รวมถึงการมอบฉันทะ และการจัดประชมุแบบ e-meeting เพือ่ 
รองรับกรณีผู้ออกต้องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแก้ไขข้อก�าหนดสิทธิ
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอผ่อนผันเง่ือนไขทางการเงินและระยะเวลา
ช�าระหนี้ เป็นต้น

5. การก�าชับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ท�าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุน้กู้ โดยท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ติดตามและรายงานสถานะ
ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของผู้
ออก ติดตามให้ผู้ออกปฏิบัติตามข้อก�าหนดสิทธิ ด�าเนินการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ ตลอดจนเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

ก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์ COVID-19 ก.ล.ต. ได้มีการติดตาม
ตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน โดยเฉพาะตราสารหน้ีกลุ่มเส่ียงดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด รวมถึงด�าเนินมาตรการยกระดับ eco-system ของตลาด
ตราสารหนี้ทั้งระบบ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าวไป
แล้วในช่วงต้นปี 2563 ได้แก่

1. การจ�ากัดประเภทผู้ลงทุนในช่องทางการเสนอขายแบบวงจ�ากัด
ไม่เกิน 10 ราย ซึ่งเป็นช่องทางที่อ�านวยความสะดวกในการระดมให้
แก่ผู้ออกตราสารหน้ี โดยไม่ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้เสนอขาย
ได้เฉพาะกับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ 
(กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทในเครือ) เท่านั้น

2. การก�าหนดให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัท non-listed น�าส่งงบ
การเงินถี่ขึ้นจากรอบปีเป็นรอบ 6 เดือน และให้ผู้ออกตราสารหนี้ทุกราย
เปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะความเส่ียงส�าคัญและอัตราส่วนทางการเงิน
ส�าคัญที่จะช่วยสะท้อนความสามารถในการช�าระหนี้ของผู้ออก 

3. การห้ามไม่ให้ผู้ออกตราสารทีอ่ยู่ระหว่างผดินัดช�าระหน้ีออกตราสาร
หนี้เพิ่มเติม 

4. การติดตามและเพิ่มความเข้มงวดให้ธนาคารพาณิชย์และ 
บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นคนขายตราสาร มีความรับผิดชอบในการ 
วิเคราะห์และคัดเลือกตราสาร (product screening) 
รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานการขายผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุน (sales conduct) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ 
มั่นใจว่าคนขายมีการกล่ันกรองตราสารก่อนน�ามา
เสนอขายและมีการให้ค�าแนะน�าการลงทุนที่เหมาะ
สม รวมถึงให้ข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสิน
ใจของผู้ลงทุน

5. การส่ือสารและเน้นย�้าให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้อง
ท�าหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เป็นต้น

หน้าทีห่ลักของ ก.ล.ต. คือ การสร้างความ 
เชือ่มัน่ต่อตลาดตราสารหน้ี และการคุ้มครอง 
สิทธผิูล้งทนุ ซึง่ ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์ 
ตลาดตราสารหน้ีเอกชนอย่างใกล้ชิด และ
ออกมาตรการเพิ่มความคุ้มครองสิทธิผู ้
ลงทุนให้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
และครบถ้วน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อภาวะ 
การระดมทุนในภาพรวม และมีการหารือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยังได้อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลูให้
กับผู้ลงทุน โดยนอกจากจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลสถิติ
การระดมทุนโดยการออกตราสารหน้ี และรายงานยอดคงค้างการ
ออกเสนอขายตราสารหนี้ของผู้ออกแต่ละราย พร้อมรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าเสนอ
ขายตราสารหน้ีในรปูแบบ open API เมือ่เดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว 
ก.ล.ต. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check” ส�าหรับ
ค้นหารายชื่อหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายใหม่ โดยได้เปิดตัวเวอร์ชัน
แรกไปเม่ือ 27 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผูล้งทนุสามารถเปรยีบเทยีบข้อมลู
ตราสารหนี้ออกใหม่ที่อยู่ระหว่างเสนอขาย ได้ทั้งอัตราดอกเบี้ย อายุ
ตราสาร และระดับความเส่ียงของตราสารหน้ีทีเ่สนอขายในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน และยังสามารถเรียกดูเอกสารสรุปข้อมูลส�าคัญของ
ตราสารหน้ี ตลอดจนหนังสือชีช้วนเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุ 

ทั้งน้ี ก.ล.ต. จะเปิดตัวแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check” 
เวอร์ชันที่ 2 ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 นี้ เพื่อแสดงข้อมูลรายชื่อผู้
ออกตราสารหนี้รายใหญ่ และจ�านวนยอดคงค้างของผู้ออกตราสาร
หน้ี non-investment grade และ unrated สูงสุด 10 รายแรก 
เพือ่ให้ผูล้งทนุทราบว่าผูอ้อกตราสารหน้ีเหล่าน้ีมีการพึง่พงิแหล่งเงิน
ทุนจากการออกตราสารหนี้เป็นจ�านวนมากเท่าใด และสามารถน�าไป
ประเมินความเส่ียงประกอบการตัดสินใจลงทนุ นอกจากน้ี ผูล้งทนุยัง
สามารถค้นหาชือ่ผูอ้อก อตัราดอกเบีย้ อนัดับความน่าเชือ่ถือ อายุคง
เหลือ และระดับความเสี่ยงได้ โดย “SEC Bond Check” สามารถ
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android (ระบบปฏิบัติ
การ IOS ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานได้ที่ AppStore และ 
Play Store ระบบปฏิบัติการ Android ได้ที่ https://is.gd/nDqpEE) 

โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วเกือบ 2,000 ราย
ก.ล.ต. ได้ออกมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิ

ผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม แต่ผู้ลงทุนจ�าเป็นต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ออก ตราสารหน้ี และความ
เส่ียงที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อน
การตัดสินใจลงทุนเสมอ โดยเฉพาะตราสารหน้ี 
กลุ ่มเส่ียงซึ่งมักให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้
สามารถลงทนุในตราสารหน้ีทีเ่หมาะสมกับระดับ
ความเส่ียงที่รับได้และรักษาผลประโยชน์ของ

ตนเองอย่างดีที่สุด 
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นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยเดือน
มีนาคม 2563 หดตัวสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ จากการที่
เครื่องยนต์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจหดตัวเกือบทุกตัว โดยจ�านวนนักท่อง
เที่ยวเดือนมีนาคมติดลบ 76.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการใช้
มาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศรวมถึงไทย 
เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19  

ขณะที่การส่งออกติดลบ 2.2% แต่หากไม่รวมส่งออกทองค�าจะ
ติดลบสูงถึง 6.5% ส่วนการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนตามการใช้จ่ายเกือบทุกหมวด ยกเว้นหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จ�าเป็นและการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวได้ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่หดตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอ
ลง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ติดลบสูงถึง 0.6% เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน 

อย่างไรก็ตาม การน�าเข้าสินค้ากลับมาขยายตัว 4.4% เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันปีก่อน หลังจากหดตัวสูงในเดือนก่อนหน้า หากไม่รวม
การน�าเข้าทองค�า มลูค่าการน�าเข้าขยายตัว 1.3% ตามการน�าเข้าสินค้า
วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง โดยเฉพาะการน�าเข้าจากจีน จากการผ่อน
คลายมาตรการการปิดเมือง เช่นเดียวกับการใช้จ่ายของภาครัฐที่กลับ
มาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ตามการทยอยเบิกจ่ายภายหลัง
การประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เป็นหลัก 

นายดอน กล่าวว่า เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปรับไปในทิศทางที่แย่
ลง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2560 ตามการปรับลดลงของราคาน�้ามัน ขณะที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 
1 คาดจะติดลบและติดลบสูงขึ้นในไตรมาส 2 โดยเศรษฐกิจไทยจะ 
ฟื้นตัวแบบตัว U หรือตัว V ขึ้นอยู่กับจ�านวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาได้
เร็วแค่ไหน ซึ่งแม้หลายประเทศสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น และเริ่มทยอย 
ปลดล็อคการล็อกดาวน์ ก็ไม่แปลว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจะกลับมา
เร็ว และยังเป็นปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า แม้ขณะนี ้
จะกลับมาแข็งค่าแล้วก็ตาม นอกจากน้ี หลายฝ่ายยังกังวลเศรษฐกิจ
โลกอาจฟื้นตัวแบบตัว W หรือมีแนวโน้มที่ไวรัสโควิด-19 อาจกลับมา 
ระบาดอีกครั้ง 

ทั้งน้ี ยังต้องติดตามการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการขนาดใหญ่ โดยในส่วนของซอฟท์โลนของแบงก์
ชาติ วงเงิน 500,000 ล้านบาท หากถูกน�าไปใช้ทั้งหมดจะมีผลเกือบ 
3% ของจีดีพี และในส่วนของรัฐบาล 1 ล้านล้านบาท หากเข้าสู ่
ระบบทั้งหมดและตรงกลุ่มเป้าหมายจะมีผล 6% ต่อ จีดีพี ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายของรัฐบาลที่จะต้องเบิกจ่ายเงินให้เร็วและตรงจุดที่สุด

ธปท.ชี้เศรษฐกิจไทยยังหดตัวสูง
นักท่องเที่ยวติดลบหนักถึง76.4%

นอกจากน้ี ธปท. ได้เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ
เดือนมีนาคม 2363 พบว่า ปรับลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ 44.1 
มาอยู่ที่ 42.6 โดยเฉพาะกลุ่มขนส่ง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่ม
โรงแรมและบริการด้านอาหาร ที่ความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่อง 

ขณะที่ดัชนีฯ ของภาคการผลิตค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน แต่
ยังอยู่ในระดับต�่ากว่า 50 สะท้อนความเชื่อมั่นที่แย่ลง แม้ปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเริ่มคล่ีคลาย แต่กลุ่ม
ผลิตยานยนต์มคีวามเชือ่มัน่ด้านค�าส่ังซือ้และการผลิตลดลงมาก จาก
ความกังวลต่อก�าลังซื้อสินค้าราคาสูงของผู้บริโภค รวมทั้งกลุ่มผลิต
อาหารที่มีความเชื่อม่ันลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้น คาดว่าส่วนหน่ึงจาก
ปัญหาภัยแล้ง

ส�าหรับดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้า ลดลงจากเดือนก่อนสู่ระดับ 43.6 
ซึง่เป็นการลดลงต�า่กว่าระดับ 50 เป็นครัง้แรกนับต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 
2558 และลดลงทุก sector จากความกังวลเรื่องสถานการณ์ การ
ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นวงกว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มยืดเย้ือ 
โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งและกลุ่มที่พักแรมและร้านอาหารที่คาดว่ายอด
จองจากทั้งในและต่างประเทศระยะข้างหน้าจะลดลงมาก ซึ่งส่งผล
ให้ความเชือ่มัน่ด้านผลประกอบการและการจ้างงานลดลงมากเช่นกัน 
สะท้อนว่าอาจมีการลดการจ้างงานในอนาคต 

เช่นเดียวกับภาคการค้าที่มีความกังวลต่อปริมาณการค้าและผล
ประกอบการระยะข้างหน้า ส่วนหน่ึงจากการปิดห้างสรรพสินค้าและ
พื้นที่เส่ียง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการของธุรกิจลด
ลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ท�าให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องมาก
ขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการได้รับวงเงิน 
สินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยภาค
ธุรกิจเห็นว่าความไม่แน่นอนเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและก�าลัง
ซื้อในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ ท�าให้การปรับราคาสินค้าท�าได้ยาก 
สอดคล้องกับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้ออีก 12 เดือนข้างหน้าที่ปรับลด
ลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 1.5% 
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ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีของในระดับโลกจะพบว่า  
มทีัง้ประเทศทีมี่การแพร่ระบาดลดลง และประเทศทีพ่บว่า มีการแพร่ระบาดเพิม่ขึน้ จึงจะเหน็ 
ได้ว่าบรรดาหน่วยงานระดับนานาชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO)  
องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การการค้าโลก (WTO) ยังพยายามเตือนในเรื่องของการ
ระมัดระวังป้องกัน ว่ายังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอยู่ ยังไม่ควรที่จะชะล่าใจ

ส�าหรับประเทศไทย คงต้องจัดว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่การแพร่ระบาดลดลง เน่ืองจาก
โดยพื้นฐานของคนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้มาโดยตลอด 
เวลาที่เกิดกรณีใดๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆ ก็จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันของ 
คนไทย

ครั้งนี้คนไทยให้ความชื่นชมกับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย ์ ว่าเป็น
คณะบุคคลที่เป็นกองก�าลังหลักในการรับมือในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่เต็มก�าลัง
ความสามารถ แม้ว่าจะขาดแคลนอุปกรณ์ขาดแคลนวัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์ก็ตาม แต่ก็มิได้
ย่อท้อในการท�าหน้าที ่ซึง่ความชืน่ชมทีมี่ต่อแพทย์ พยาบาล และบคุคลากรทางการแพทย์น่ีเอง  
เมื่อบวกกบัความรักความห่วงใยต่อบรรดาบุคคลอนัเป็นที่รักในครอบครัว ในสายสมัพันธ์ 
รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จึงได้พบตัวเลขจากการส�ารวจของส�านักโพลต่างๆ 
ตรงกันว่า 80-90% ของคนไทยให้ความร่วมมอืในการหยุดการแพร่กระจายไวรสัโควิด-19 ด้วย
การอยู่กับบ้าน ออกจากบ้านเฉพาะเท่าที่จ�าเป็น เมื่อออกจากบ้านก็ใช้หน้ากากอนามัย 

ท�าให้ในช่วงปลายเดือนเมษายน พบว่าตวัเลขการเพิม่ข้ึนของผู้ป่วย ผู้ตดิเชือ้รายใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จ�านวนผู้ที่หายป่วยสามารถกลับบ้านได้มีเพิ่มมากขึ้น จ�านวนผู้เสีย
ชวีติค่อนข้างจะคงท่ีหรอืเพิม่น้อยมาก ซ่ึงน่ีคือพลังของประชาชนคนไทยทีใ่ห้ความร่วมมือ 

กรณีที่กระทบกับตลาดหุ้นของไทย แม้ว่าจะยังสามารถลงทุน สามารถซื้อขายได้ตามปกติ 
แต่กม็กีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ต่างๆ เกดิขึน้ อย่างกรณขีองมาตรการพกัการซ้ือขายเป็นการ
ชั่วคราว หรือ Circuit Breaker ขณะที่ทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. ก็มีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ด้วย จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนเองควรต้องติดตามท�าความเข้าใจ และ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

เช่นเดียวกับเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้น ในปีน้ีแม้ว่าจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เล่ือนการ
ประชมุออกไป แบบยังไม่ก�าหนดวัน จ�านวน 466 แห่ง แต่ก็ม ีบจ.ทียั่งคงจัดประชมุภายในเดือน
เมษายน 250-260 แห่ง โดยพบว่าหลายแห่งเริ่มน�าการประชุมแบบ e-meeting เข้ามาช่วย 
เข้ามาเสริม ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองไม่น้อย เพราะแม้ว่า
อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาพรวม แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

แน่นอนว่า หลายประเด็นยังอาจจะเป็นจุดอ่อน เช่น การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การ
นับคะแนนโหวต รวมไปถึงการยอมรับของบรรดาผู้ลงทุนของไทยมีมากน้อยเพียงใด

แต่หากต้องการเป็น Smart Investors การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับ
เทคโนโลยี ย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นมิใช่หรือ 

การรับมือความเปลี่ยนแปลง
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
   นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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