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ประคองเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19

กนง.ลดดอกเบี้ยเหลือ
ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์
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ข้อสงวนและข้อจ�ากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห์ ค�าแนะน�า หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้น�าเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวเท่าน้ัน มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เห็นพ้องด้วยกับความคิดเห็นน้ัน ที่ส�าคัญ  
ค�าแนะน�าเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ล้วนมีความเส่ียง การตัดสินใจกระท�าการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าว ผูล้งทนุ
ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองทั้งหมด 
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ในเดือนพฤษภาคมทีผ่่านมา เรือ่งของบรษิทั การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากว่าจะต้องฟื้นฟูอย่างไร เพื่อให้กิจการสายการ
บินที่ถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติ กลับมายืนได้ในทางธุรกิจอย่างแข็งแรง
ด้วยตนเอง

เพราะต้องยอมรับว่า การบินไทยน้ัน มีปัญหาในเรื่องของผลการ
ด�าเนินงานท่ีขาดทุนมาก่อนหน้าที่จะมีกรณีการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 แล้ว

ย่ิงมาเจอกับการไม่สามารถทีจ่ะท�าธรุกิจได้ในช่วงทีท่ัว่โลกป้องกันการแพร่
ระบาดด้วยการหยุดบิน ห้ามบินเข้าประเทศต่างๆ รวมทั้งจ�านวนผู้โดยสารก็ 
ลดลงอย่างมากมาย เพราะมาตรการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศ ท�าให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่สามารถด�าเนินการได้

การบินไทยซึง่เป็นกจิการทีป่ว่ยอยู่ก่อนแล้ว จงึมอีาการทีค่่อนข้างจะหนกั 
มากขึ้น และกลายเป็นปัญหาว่า สุดท้ายแล้วจะแก้ไขวิกฤตการณ์ทางธุรกิจ 
ของ บมจ.การบินไทย ได้อย่างไร

ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ตัดสินใจหลักๆ ด้วยกัน 2 ประการคือ ประการแรกลด
สัดส่วนการถือหุ้นในการบินไทยของกระทรวงการคลังลงให้ต�่ากว่า 50% 
เพื่อที่การบินไทยจะได้สิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมองว่าความ
เป็นรัฐวิสาหกิจไม่เพียงท�าให้กิจการมีปัญหาและประสบกับภาวะขาดทุน 

แต่ยังเป็นปัญหาในกรณีที่ต้องการผ่าตัดองค์กรในทุกๆ ด้านเพื่อเยียวยา
แก้ไข ก็จะท�าได้ยากหากยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ จึงต้องให้กระทรวงการคลัง
ขายหุน้ออกไป และท�าให้การบนิไทยในวันน้ีไม่ได้มสีถานะเป็นรฐัวิสาหกิจแล้ว

อีกประการก็คือ การย่ืนศาลล้มละลายกลาง เพือ่ขอฟ้ืนฟกิูจการการบนิ 
ไทย ซึง่จากน้ีก็ต้องรอดูความชดัเจนว่า สุดท้ายแล้ว ใครจะเป็นคณะกรรมการ
ท�าแผนฟื้นฟู และในแผนฟื้นฟูนั้นจะมีหน้าตาออกมาอย่างไร มีความชัดเจน
พอที่จะสร้างความมั่นใจให้ได้หรือไม่ว่าการบินไทยจะฟื้นฟูได้จริงๆ 

เพราะต้องไม่ลมืว่า ในการฟื้นฟูกจิการทีผ่่านมาของธุรกจิทีป่ระสบปัญหา 
ไม่ได้หมายความวา่ทุกรายจะต้องฟื้นฟูกิจการได้ส�าเร็จ จากข้อมูลพบว่า 
กิจการ ที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูแต่ไม่ประสบความส�าเร็จมีสูงถึง 30-40%

ส่ิงที่น่ากังวลก็คือ ในขณะที่ความชัดเจนต่างๆ ยังไม่มี แต่กลับมีการ
เก็งก�าไรหุ้นการบินไทยกันอย่างไม่น่าเชื่อ ท�าให้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ 
โบรกเกอร์ นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ต้องออกมาเตือนว่า ความไม่ชัดเจนว่า
สุดท้ายแล้วการฟื้นฟูการบินไทยจะส�าเร็จหรือไม่นั้น ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยง
ที่สูงหากตัดสินใจที่จะลงทุน

อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนเพิ่มก็คือ ในการฟื้นฟูการบินไทยครั้งนี้ ทั้งการ
เขียนแผนฟื้นฟู และคณะกรรมการที่จะเข้ามาบริหารแผนฟูฟื้น จะต้องไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเมือง 
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การฟื้นฟูการบินไทย
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเริ่มทรงตัว 
แต่เชื่อมั่นผู้บริโภคต�า่สุดในรอบ 21 ปี

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธรุกิจ 
ตลาดทุนไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุน ประจ�า 
เดือนพฤษภาคม 2563 ว่าดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุนในอีก 
3 เดอืนข้างหน้าคอืเดอืนกรกฎาคม 2563 อยู่ในเกณฑ์ 
“ทรงตัว” (Neutral) ดัชนีเพ่ิมข้ึน 42% มาอยู่ท่ีระดับ 80.40 
จาก 56.70 จากการส�ารวจครั้งก่อน หลังจากปรับตัวลงอยู ่
ในเกณฑ์ซบเซาติดต่อกันสามเดือน

โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ 
เป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือ การเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศและการฟ้ืนตัวของภาคท่องเทีย่ว รวม
ถึงการค้นพบวัคซีนป้องกัน COVID-19 

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็น
ปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือการ
เจรญิเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการไหลเข้า-ออก
ของเงินทุน รวมถึงความกังวลหาก COVID-19 เกิดการ
แพร่ระบาดรอบสอง” โดยหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด 
คือหมวดอาหารและเครื่องด่ืม (FOOD) หมวดธุรกิจที่ไม่
น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
(TOURISM)

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในระยะส้ันดัชนีมี 
โอกาสแกว่งตัว แต่แนวโน้มทีดั่ชนีจะปรบัตัวลงแรงมีจ�ากัด 
โดยอาจมีแรงขายท�าก�าไรออกมาบ้าง เพราะดัชนีปรับตัว
ขึ้นมาถึง 30 % จากระดับต�่าสุดในปีน้ีที่ 969 จุด คาดปี
น้ีมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีหุ้นไทยที่ 1,400 จุด โดยขึ้นอยู ่

กับมาตรการดูแลสถานการณ์โควิด-19 
ภายในประเทศ ไม่ให้เกิดการระบาดใน
รอบ 2 จนถึงขัน้ต้องมีการล็อกดาวน์เกิด
ขึ้นอีก และ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
และการดูแลบริษัทขนาดกลาง และ 
ขนาดเล็กทีป่ระสบภาวะล้มละลาย เพือ่ 
ไม่ให้กดดันให้เศรษฐกิจปรับตัวลงลึก
มากกว่าที่เป็นอยู ่ ซึ่งคาดการณ์ว ่า
เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะติดลบ 6-7%

นอกจากน้ีทางสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย จะมีการหารือร่วมกันเพื่อเสนอข้อ 
คิดเห็นต่อรัฐบาลในการจัดมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ โดยจะเสนอ
แนะให้มีกระตุ้นให้คนที่มีก�าลังซื้อที่ไม่
ได้รบัผลกระทบโควิด-19 ออกมาจับจ่าย 

ใช้สอย และ ท่องเที่ยวในประเทศ โดยอาจฟื้นมาตรการ
ช้อปช่วยชาติ มาตรการกระตุ้นเที่ยวไทย เป็นต้น ซึ่ง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเป็นแพก็เก็จใหญ่ เหมอืน
กับมาตรการเยียวยา จึงจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย
ผลส�ารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษยน 2563 พบ
ว่าปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
โดยรวมอยู่ในระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์นับต้ังแต่
ท�าการส�ารวจในรอบ 21 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลา 
คม 2541 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติ
โควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักทั่วโลก ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัวอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
ผู้บริโภคห่วงใยเกี่ยวกับภาวะว่างงานสูง 

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขณะน้ีเข้าสู ่
ภาวะถดถอยทางเทคนิค โดยเศรษฐกิจจะติดลบ 3 
ไตรมาสติดต่อกัน และจะเริม่เป็นบวกไตรมาส 4 ประมาณ 
บวก 1-2% จากการรสีตาร์ทของภาคธรุกิจและ มาตรการ
เยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ 400,000 ล้าน
บาท ทีจ่ะเริม่เหน็เม็ดเงินในระบบชดัเจนในช่วงต้นเดือน
สิงหาคม และจะท�าให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 
น้อยลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ว่าจะติดลบ 8.8% เป็น
ติดลบ 3.5-5.5% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว 
ดีขึ้นจนเห็นได้ชัดประมาณไตรมาส 2 ปี 2564 
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ตลาดหลักทรัพย์เผยไตรมาสแรก 
นักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเพิ่ม

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.) กล่าวว่า การที่รัฐบาล
เริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์เฟส 2 เพื่อให้ภาคธุรกิจกลับ
มาเปิดกิจการได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและจ�าเป็น ซึ่ง
โจทย์ส�าคัญ คือ การเปิดกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป และ
ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดรอบ 2 เพื่อให้เศรษฐกิจ
กลับมาเดินหน้าได้ 

“ตลาดหุน้ทัว่โลกยังไม่ปกติ ดังน้ัน นักลงทนุต้องติดตาม
เหตุการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดูผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นและต้องติดตามดูว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 
รอบใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีจะเป็นส่ิงที่ดีมากส�าหรับประเทศ 
ไทย” นายภากร กล่าว 

ส่วนภาพรวมการซื้อขายหุ้นส้ินเดือนเมษายน 2563 
ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวจากจุดต�่าสุดในเดือนมีนาคม 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก โดยเดือนเมษายน 
SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อนซึ่งสูง
เป็นอันดับ 2 ในเอเชีย โดยกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม 
ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index 

นายภากร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบว่าไตรมาสแรกปีนี้
มีนักลงทุนบุคคลเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นสูงถึง 59,000 บัญชี 
เพราะนักลงทุนมองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเหมาะสม 
เน่ืองจากต้นทนุปรบัลงมา 30-40% เป็นต้นทนุทีดี่ และบาง 
ภาคธุรกิจฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว ราคาหุ้นบางตัวรีบาวน์ขึ้นมา
ถึงระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 และความผนัผวน
ก็ลดลงมาก ขณะทีค่วามสามารถในการท�าก�าไรยังดี เป็นจุด
ที่นักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนระยะยาว 

“ขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นสัญญาณบริษัทจดทะเบียนใหม่
เริ่มกลับมาด�าเนินขั้นตอนเพื่อกระจายหุ้นต่อประชาชน 

(IPO) โดยคาดว่า IPO จะกลับมาในช่วงไตรมาส 3 ปีน้ี หลัง
จากสถานการณ์โควิด-19 ชัดเจน” 

นายภากร กล่าวว่า ส�าหรับกรณีที่มีบริษัทจดทะเบียน
บางแห่งเล่ือนการจ่ายเงินปันผล และมีปัญหาเรื่องการ
จ่ายคืนหุ้นกู้น้ัน ยอมรับว่าในภาวะที่เกิดวิกฤติบริษัทจด
ทะเบียนบางแห่งอาจหาสภาพคล่องได้ยาก เพราะธุรกิจที่
เคยคาดว่าจะท�าก�าไรได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท�าให้บาง
บริษัทอาจยกเลิกหรือเลื่อนการจ่ายเงินปันผล เพื่อเก็บเงิน
ดงักล่าวไว้เป็นสภาพคล่องในอนาคตขึ้นอยู่กบัแต่ละบริษทั 
ส่วนบรษัิททีมี่ปัญหาเรือ่งการจ่ายเงินต้น หรอืดอกเบีย้หุน้กู้ 
ทาง ตลท. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีการต้ังกองทุนเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี 
(BSF) ขึ้นมา และมีการปล่อยสินเช่ือดอกเบี้ยต�่า และลด
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียน และ
บริษัทที่เกิดปัญหา 

ส่วนการที ่ตลท.ปรบัเกณฑ์การก�าหนดราคาเสนอซือ้ขาย
สูงสุดและต�่าสุด (ซิลลิ่ง ฟลอร์) และช็อตเซล ที่จะหมด 
อายุวันที ่30 มถุินายน 2563 น้ัน นายภากร กล่าวว่า ขณะน้ี 
ทางตลท.ก�าลังพิจารณาข้อดี และ ข้อเสียของมาตรการดัง
กล่าว และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกส่วน เพราะหาก
จะต่ออายุการใช้งานมาตรการดังกล่าวต้องขออนุญาตจาก
ทาง ก.ล.ต. เนื่องจากในขณะนั้น ก.ล.ต. อนุญาตให้ใช้ใน
สถานการณ์ผดิปกติ แต่สถานการณ์หุน้ไทยปัจจุบนัยังไม่ได้
กลับมาสู่ภาวะปกติ แต่ความผันผวนน้อยลง สิ่งส�าคัญ คือ 
ต้องดูแลไม่ให้ตลาดหลักทรพัย์ผนัผวนมากเกินไป ด้วยเหตุ
น้ีจึงต้องดูความพร้อมของทกุภาคส่วน และพจิารณาอกีครัง้ 
ซึ่งจะมีการประกาศก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

นายภากร ยังกล่าวถึงการใช้โปรแกรมเทรดด้ิงในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการใช้โปรแกรม
เทรดดิ้งเพิ่มขึ้น โดย 15- 20% ของมูลค่าการซื้อขายมา
จากโปรแกรมเทรดด้ิง ซึ่ง ตลท. ต้องการเพิ่มนักลงทุน 
ทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะโปรแกรมเทรดด้ิง แต่ถ้านักลงทุน
รายย่อยต้องการใช้โปรแกรมเทรดด้ิงสามารถพดูคุยกับทาง
บริษัทหลักทรัพย์ได้ 
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มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID-19
ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
  กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมสรรพากร 
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้มีการแถลงข่าว เรื่อง สรรพากร
ช่วยบุคคลและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
ผ่านมาตรการภาษีต่าง ๆ มูลค่ากว่าแสนล้าน มาตรการดังกล่าว 
มีทั้ง การ “เลื่อน” “เร่ง” “ลด” และ “แรงจูงใจ” ซึ่งผู้เขียนจะ
ขอน�ามาเล่าย่อ ๆ ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน

กรณ ี“เล่ือน” “ลด” ฟังแล้วผูเ้สียภาษีดีใจ แต่พอเจอค�าว่า “เร่ง” 
“แรงจูงใจ” ฟังแล้วรูสึ้กหวาดเสียว จะมาเร่งเก็บภาษีหรอืมแีรงจูงใจ
มาตรวจภาษีหรืออย่างไร แต่ที่จริงแล้ว สองค�านี้ไม่ใช่ความหมาย
อย่างที่คิด แต่เป็นเรื่องที่เป็นผลดีกับผู้เสียภาษีและสังคมรอบ
ข้างค่ะ เรามาดูกันว่า แต่ละกรณีที่ท่านอธิบดีกล่าวไว้ มีอะไรบ้าง

กรณี “เล่ือน” กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการย่ืนแบบแสดง
รายการ การน�าส่ง และการช�าระภาษีอากร เพื่อให้เงินหรือสภาพ
คล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น การ
เล่ือนก็เพื่อลดความเส่ียง และมีความคล่องตัวในการท�างานเพิ่ม
ขึ้น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านภายใต้
แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย 
มี 4 เลื่อน ได้แก่

-- เล่ือนการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด. 90, 91, 93 และ 95) จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น 
วันที่ 31 สิงหาคม 2563

-- เล่ือนการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลส้ินปี  
2562 (ภ.ง.ด. 50 และ 55) ที่ต้องช�าระภายในเดือนเมษายน-
สิงหาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

-- เล่ือนการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 
2563 (ภ.ง.ด. 51) ทีต้่องช�าระภายในเดือนเมษายน-กันยายน 2563 
เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 

-- เล่ือนการย่ืนแบบแสดงรายการฯ ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่ต้องช�าระภายในวันที่ 15 หรือ 23 ของเดือนพฤษภา 
คม-กันยายน 2563 ออกไปเป็นภายในสิ้นเดือนนั้นๆ

กรณ ี“ลด” ได้มกีารลดอตัราภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่ายรวมถึงการ
ลดภาระภาษีเงินได้จากการหกัค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ให้สามารถหกัเป็น
ค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น กรณี “ลด” มี 3 เรื่อง ได้แก่

-- ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 ให้เหลือ
ในอัตราร้อยละ 1.5 ส�าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินต้ังแต่วันที่ 
1 เมษายน–30 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งบุคคล
ธรรมดา และนิติบคุคลมีสภาพคล่องเพิม่ขึน้ (หมายเหตุของผูเ้ขยีน 
กรณนีีผู้เ้สยีภาษชีอบมาก แต่จะใหร้ักสรรพากรมากขึ้น กค็ือให้ลด
อตัราถาวรไปเลยค่ะ และน่าจะให้มีการลดการหกั ณ ทีจ่่ายส�าหรบั
เงินได้พึงประเมินทุกประเภท) 

-- ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีอัตราร้อยละ 3 ให้เหลือ
ในอัตราร้อยละ 2 ส�าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563–31 ธันวาคม 2564 ที่จ่ายผ่านระบบ e–With-
holding Tax เพื่อช่วยสนับสนุนการช�าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–Payment) 

-- ลดภาระภาษีเงินได้นิติบคุคลส�าหรบัรายจ่ายดอกเบีย้ทีเ่กิดขึน้
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2563 สามารถหักรายจ่ายได้ 
1.5 เท่า ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่มี
รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน 
ตามมาตรการสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ของภาครฐัทีช่่วยเหลือผูป้ระกอบ
การที่ได้รับผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ 
COVID-19 

กรณ ี“เร่ง” กรมสรรพากรผลักดันมาตรการเร่งคืนภาษีประชาชน 
และผู้ประกอบการให้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มเงินหรือสภาพคล่องให้อยู่
ในมือประชาชนและผู้ประกอบการ อย่างรวดเร็ว 

-- เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วกว่าร้อยละ 95 จาก
ผู้ขอคืน ทั้งหมดประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นภาษีที่คืนประมาณ 
28,000 ล้านบาท 

-- เร่งคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล กว่า 27,185 ล้านบาท ในช่วง 7 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562–เมษายน 2563) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.7 จากปีก่อนนี้

(หมายเหตุของผู้เขียน กรณีนี้ผู้เสียภาษีก็ดีใจ ได้คืนเร็ว แต่
จะดีใจมากถึงมากที่สุด หากสามารถมีนโยบายคืนให้อัติโนมัติโดย
ไม่ต้องท�าการตรวจสอบ เพราะมีคนอื่นหักไว้ น�าไปให้สรรพากร
ก่อนแล้ว เม่ือส้ินปีใช้ไม่หมด ก็ควรได้คืนโดยเร็ว ส่วนการตรวจ
สอบก็ไปตรวจกรณีมีข้อบ่งชี้การเล่ียงภาษีหรือหนีภาษี หรือกรณี
ผิดปกติ เป็นต้น หากท�าเป็นกรณีปกติในชีวิตประจ�าวัน ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องเร่งร้อนรีบด่วน)
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กรณี “แรงจูงใจ” กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้
ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชน ผู้ประกอบ
การ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่

-- แรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการคงการจ้างงานในช่วงสถานการณ์
ที่การแพร่ระบาด ของ COVID-19 โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้
ไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีการจ้าง แรงงานไม่เกิน 200 คน 
สามารถหักรายจ่ายได้ 3 เท่า ส�าหรับรายจ่ายค่าจ้างในช่วง เดือน
เมษายน–กรกฎาคม 2563 

-- แรงจูงใจให้เจ้าหน้ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับลูกหน้ีที่ไม่
สามารถช�าระหนี้ได้เนื่องจาก ผลกระทบของ COVID-19 โดยการ 
ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ทั้งเจ้าหนี้
และลูกหนี้

-- แรงจูงใจให้มีการน�าเข้า ยา เวชภัณฑ์ ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษา COVID-19 มาเพื่อบริจาคให้แก่สถานพยาบาล หน่วย
งานของรัฐ ฯลฯ โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้แก่ผู้น�าเข้า

-- แรงจูงใจให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยการเพิ่มวงเงินหัก
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ตามที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกนิ 
25,000 บาท แต่เม่ือรวมกับค่าเบีย้ประกันชวิีตและเงินฝากประเภท 
สงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

-- แรงจูงใจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการแพร่ระบาด ของ COVID-19 โดยการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับค่าตอบแทน ที่ได้รับจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากน้ีท่านอธิบดีได้กล่าวว่ามาตรการเหล่าน้ีเป็นเพียง
ระยะสั้น ในระยะต่อไปจะเร่งน�าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นทั้งในช่วง
เวลาที่ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไปจนถึงเมื่อสถานการณ์
เป็นปกติแล้วเพื่อให้เกิด Digital Transformation ในทุกภาคส่วน 
โดยจัดท�าระบบ Tax From Home ให้การยื่นแบบ แสดงรายการ
ภาษี การช�าระภาษี การคืนภาษี และการจดทะเบียนต่างๆ เป็น
อิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ ซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกและลด
ต้นทนุของผูเ้สียภาษี และยังท�าให้การด�าเนินการทางภาษีเป็นเรือ่ง
ที่ง่ายขึ้น นอกจากน้ี กรมสรรพากรมุ่งเน้นการออกนโยบายภาษี
ที่ตรงกลุ่ม ให้บริการที่ตรงใจ และสร้างความเป็นธรรมในการจัด
เก็บภาษี และเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน “เราไม่ทิ้งกัน” 
ท่านทิ้งท้ายไว้เช่นนี้ 

ข้อความข้างต้นรวมถึงกรณี 4 เลื่อน 3 ลด 2 เร่ง และ 5 แรง
จูงใจน้ีคัดลอกเน้ือหามาจากหนังสือแถลงข่าวกรมสรรพากร เลขที ่
ข่าว ปชส.34/2563 ซึ่งท่านจะหาอ่านได้ในเวบไซต์กรมสรรพากร 

การน�ามาสรุปอีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่าน ผู้เสียภาษีทุกคนได้รับรู้ว่า 
ในอกีมมุมองหน่ึงของกรมสรรพากร ก็ได้มีการช่วยเหลือผูเ้สียภาษี 
ทุกคน ไม่ใช่คิดจัดเก็บอย่างเดียว จริง ๆ  แล้ว การลดโน่นนี่แยะ ๆ   
โดยเฉพาะถ้าบอกว่าเป็นแสนล้าน น่ันหมายความว่า เงินรายได ้
แผ่นดินก็หายไปเช่นเดียวกัน ส่วนการเล่ือนการช�าระก็เป็นเพยีงการ 
ชะลอการจ่าย แต่สรรพากรยังได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ดี เพียง
แต่ในสถานการณ์สาหัสเช่นนี้ รายได้ลด หรือไม่มีเลย เงินภาษีก็
จะหายจากระบบตามไปด้วย 

ที่ถูกต้องก็คือ ควรส่งเสริม อ�านวยความสะดวกผู้เสียภาษี
ทุกวิถีทาง เพื่อให้ทุกคนมีรายได้ มีก�าไร เพื่อจะได้มีการส่งเงิน
ภาษีให้สรรพากรได้ มิใช่เพียงแต่ว่าเกิดเหตุเภทภัยใดขึ้นมา ก็
แก้ปัญหากันไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้น ๆ

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร จะให้
ความสนใจอย่างแท้จรงิต่อข้อเรยีกร้องของภาคเอกชนทกุภาคส่วน 
ทีไ่ด้มกีารน�าเสนอการปฏิรปูระบบภาษีตามประมวลรษัฎากรมาเป็น
เวลากว่าสิบปี เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นธรรม ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก 
ไม่ต้องตีความ มีการขจัดความเหลื่อมล�้าระหว่างผู้เสียภาษี มีการ
เน้นให้เหน็ถึงสิทธแิละหน้าทีข่องผูเ้สียภาษี จะได้อะไร จะเสียอะไร 
ช่วยชาติได้อย่างไร มีประโยชน์สมดุลกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ หาก
เป็นเช่นนั้นก็จะท�าให้ผู้เสียภาษีเข้าใจ สรรพากรก็จะเข้าถึงผู้เสีย
ภาษีได้มากขึ้น ท�าให้ผู้เสียภาษีเต็มใจเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็ต้องพฒันาทรพัยากรของกรมสรรพากรให้รองรบักับยุค
ดจิทิัล ต้องรวดเร็ว ทันใจ ฉบัไว เข้าใจธรุกิจ มชี่องทางท�าให้ผู้เสยี
ภาษเีข้าถึงสรรพกรได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน 

ผูเ้ขยีนไม่ใช่และไม่เคยเป็นเจ้าหน้าทีส่รรพากร แต่เข้าใจในภาระ 
หน้าทีข่องกรมสรรพากร เข้าใจกฎหมายทีผู่เ้สียภาษีต้องปฏิบติัตาม 
และเหน็ว่าด้วยหลักการแท้จรงิแล้ว สรรพากรมีความยุติธรรมตรง
ที ่ไม่มรีายได้ ก็ไม่ต้องเสียภาษี หรอืถ้าเป็นคน เงินไม่มาก็ยังไม่ต้อง
เสียภาษี ถ้าเรารู้เราก็เสียภาษีถูกต้อง ไม่ต้องกลัวการถูกตรวจ ไม่
ต้องจ่ายค่าปรบัสูง ๆ  แต่ถ้าไม่รูไ้ม่เข้าใจในกฎหมาย ทัง้ผูต้รวจภาษี
และผู้เสียภาษี ก็จะน�ามาซึ่งความขัดแย้งในมุมมองต่าง ๆ อย่าง 
น่าเสียดาย จึงคิดว่าถึงเวลาที่ต้องมีการปฏิรูปประมวลรัษฎากรให้
ทันยุคสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

31 พฤษภาคม 2563
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นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขา 
นุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) แถลงผลการประชมุ กนง.ครัง้
ที่ 3/2563 ว่า คณะกรรมการฯ มีมติ 
4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อย
ละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดย
ให้มีผลทันที 

ทั้งนี้ ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมนิว่าเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการ
ควบคุมการระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี 
แนวโน้มติดลบกว่าที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบาง 
มากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 

กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
จะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสานกับ
มาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ
ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่กรรมการ 3 ท่าน เห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งน้ีและเร่งรัดประสิทธิผลของ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว 

คณะกรรมการฯ โดยรวมเหน็ว่าควรผลักดันให้สถาบนัการเงินเร่ง 
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี โดยเฉพาะครัวเรือนและธุรกิจ 
SMEs ให้เกิดผลในวงกว้างมากขึ้น และเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่าน
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้าเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้
ตรงจุดและทันการณ์ 

“กนง.จะติดตามความเส่ียงด้านเศรษฐกิจต่างประเทศและการ
ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศ การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
และโอกาสที่การระบาดในประเทศอาจกลับมา รวมทั้งประสิทธิผล
ของมาตรการการคลังและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ ซึ่งจะ
มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยระยะต่อไป”

กนง.ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.50 
ต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ 
ประคองเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19

ด้านตลาดการเงินมีเสถียรภาพ หลังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ออกมาตรการดูแล รวมทั้งจัดต้ังกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของ
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF) อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรับลดลงและอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ที่ซื้อขายในตลาดรอง
ผันผวนน้อยลง ตลาดตราสารหนี้กลับมาท�าหน้าที่ได้เป็นปกติมากขึ้น  
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ให้ติดตามสถานการณ์ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในตราสารหน้ี ด้านสินเชื่อ
ขยายตัวโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนสินเชื่อเพื่ออุปโภค
บริโภคชะลอลงบ้าง สภาพคล่องในระบบการเงินในภาพรวมยังอยู่ใน 
ระดับสูง อย่างไรก็ดี ต้องดูแลให้สภาพคล่องกระจายตัวไปสู่ภาคธรุกิจ 
และครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อตัราดอกเบีย้ 
เงินกู้ธนาคารพาณชิย์ (ธพ.) ปรบัลดลงหลังการปรบัลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายที่ผ่านมาและการปรับลดอัตราเงินน�าส่งกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF fee) เป็นการชั่วคราว 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ 
และเงินสกุลภูมิภาค คณะกรรมการฯ กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่
อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์ตลาดการเงินและตลาดอัตราแลก
เปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ ธนาคาร
พาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองที่เข้มแข็ง แต่ในระยะข้าง
หน้ายังต้องติดตามความเส่ียงทีอ่าจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพ
ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการผิดนัดช�าระ
หน้ีของธุรกิจและครัวเรือนหลังมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง
ของภาครัฐทยอยส้ินสุดลง คณะกรรมการฯ เห็นว่าสถาบันการเงิน 
จึงต้องเร่งด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี รวมถึงเร่งรัด
การให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ได้ออกมาก่อนหน้าและให้ ธปท. 
ร่วมกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เก่ียวข้องเตรียมแนวทางรองรับความ
เส่ียงทีเ่พิม่ขึน้หากความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหน้ีด้อยลงกว่า
คาด รวมถึงดูแลสภาพคล่องและกลไกการท�างานของระบบสถาบัน
การเงินให้มีเสถียรภาพและสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

“คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน และปัจจัยเส่ียง
ต่าง ๆ ทั้งจากเศรษฐกิจต่างประเทศ ผลกระทบจากการระบาดของ 
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โควิด-19 รวมถึงความเพียงพอของมาตรการการคลังและ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อ เพื่อประกอบการด�าเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้เครือ่งมือนโยบายการ
เงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจ�าเป็น”

ทัง้น้ีนับต้ังแต่ต้นปี 2563 กนง.ได้ปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลงแล้ว 
2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกปรับลดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในการ
ประชุม กนง. ครั้งที่ 1 ของปี โดยได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 
0.25% จาก 1.25% เหลือเพียง 1% เนื่องจาก กนง.ประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่าประมาณการ
เดิมและต�่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้น

ส�าหรับการลดดอกเบี้ยครั้งที่สองเป็นการลดแบบฉุกเฉินใน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) นัดพิเศษวันที ่
20 มีนาคม 2563 เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการ
ท�างานของตลาดการเงินของประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็น
ว่า การระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้ารนุแรงกว่าทีค่าด 
ไว้เดิม รวมทั้งจะใช้เวลาอีกระยะหน่ึงกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ การ
ระบาดที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลให้กับตลาดเงินและตลาดทุน
ทัว่โลก ซึง่ทีผ่่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและกลไกการ
ท�างานของตลาดการเงินไทย แม้ว่าระบบการเงินไทยโดยรวมยังมี
เสถียรภาพ จึงมมีติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอตัราดอกเบีย้นโยบายร้อย
ละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยให้
มีผลในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ด้าน นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้
อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความเส่ียงสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย 
ว่า ไตรมาส 1 ปี 2563 ระบบธนาคาร
พาณิชย์มีก�าไรสุทธิ 52,900 ล้านบาท 
ลดลง 7.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากการระบาดของโควิด-19 
และมาจากการกันส�ารองเพิม่ขึน้ โดยระบบธนาคารพาณชิย์มเีงิน
กองทุนทั้งสิ้น 283,600 ล้านบาท หรืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อ 
สินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 18.7% ซึ่งอยู่ในระดับสูงสามารถ
รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ได้ 

ขณะที่ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อไตรมาส 1 
ปี 2563 ขยายตัวที่ 4.1% ซึ่งสวนทางกับอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่ติดลบ 1.8% โดยสินเชื่อ
ธรุกิจขนาดใหญ่ขยายตัวที ่5.3% ตามความต้องการ
ใช้สินเชือ่ของธรุกิจขนาดใหญ่ในหลายประเภทธรุกิจ
ที่ส่วนหน่ึงกลับมาใช้สินเชื่อแทนการระดมทุนผ่าน
ตราสารหน้ีในภาวะที่ตลาดการเงินมีความผันผวน 
สวนทางกับสินเชื่อธุรกิจ SME หดตัวเล็กน้อยที่  

0.2% สินเชือ่อปุโภคบรโิภค ขยายตัว 5.6 % ชะลอลงจากไตรมาส 
ก่อน ตามยอดซื้อที่อยู่อาศัยและรถยนต์ที่ลดลง ขณะที่สินเชื่อ 
บัตรเครดิตชะลอตัวลงมากตามการหดตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แต่สินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตได้ค่อนข้างสูงที่ 10.9% 
โดยเฉพาะสินเชื่อรถแลกเงินที่คนมีความจ�าเป็นต้องกู้เงิน หรือ
หมุนเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

ด้านคุณภาพสินเชื่อด้อยลงจากส้ินปี 2562 จากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวและการเปล่ียนแปลงเกณฑ์การจัดชั้น
ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 โดยอ็นพีแอลต่อสินเชื่อรวมที ่
3.05% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ 2.98 % 

ทัง้นี ้นางจันทวรรณ สุจรติกุล ผูช่้วย 
ผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์
องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกมาตรการช่วย
เหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรค COVID-19 มาอย่างต่อเน่ือง ใน

ขณะที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของ
ตนเอง เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลและติดตามความคืบหน้า
ของมาตรการต่าง ๆ  ธปท. จึงได้จัดท�าเว็บไซต์ BOT COVID-19 
ขึ้น ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและ
มาตรการช่วยเหลือต่างๆ  ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถค้นหา เปรียบเทียบ และศึกษาเง่ือนไขของมาตรการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ

รวมทั้งยังมีข้อมูลช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน และ 
ข้อควรรู้เก่ียวกับการท�าธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางSocial Distancing โดยเว็บไซต์ BOT  
COVID-19 จะน�าเสนอข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้รายย่อย 2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 

3. มาตรการด้านตลาดตราสารหน้ี 4. ข้อมูลความคืบหน้า
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (Soft Loan) ของ ธปท. และการให ้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน และ 5. ข้อมูลอื่น ๆ 
อาทิ บทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ Infographic และช่อง
ทางติดต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 

โดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ BOT COVID-19 ได้ที่ 
www.bot.or.th/covid19 
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นายดอน นาครทรรพ ผู้อ�านวยการ
อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผย 
รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษา 
ยน 2563 โดยระบวุ่า เครือ่งยนต์ขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจทุกตัวดับลง ยกเว้นการใช้จ่าย
ภาครฐั โดยการท่องเทีย่ว -100% เน่ืองจาก
ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศจาก
มาตรการล็อคดาวน์ที่เข้มงวดของหลายประเทศรวมทั้ง
ไทย การส่งออกไม่รวมทองค�าติดลบ 15.9% ตามอปุสงค์
ของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่ติดลบมาก
ที่สุด แต่หากรวมการส่งออกทองค�าซึ่งเดือนเมษายนมี
การส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์ จะท�าให้การส่งออกรวม 
-3.3% โดยที่การบริโภคของภาคเอกชน -15.1% การ
ลงทนุภาคเอกชน -6.1% ขณะทีค่วามต้องการภายในและ
ต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ภาคการผลิต -17.2% ท�าให้
การน�าเข้าสินค้าในทุกหมวดหดตัวสูงตาม เช่นเดียวกับ
รายได้ภาคเกษตรที่ลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง ขณะที่
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต�่าสุดเป็นประวัติการณ์

อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นตัวขับเครื่อง
เดียว โดยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจ�าโดย
ไม่รวมเงินโอนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ขยายตัว 7.99% 
ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลขยายตัว 28.9% และ
รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ขยายตัว 14.1% ส่วนดุล
บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 0.7% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ธปท.เผยเครื่องยนต์เศรษฐกิจดับทุกตัว 
กังวลตัวเลขผู้ว่างงานเพิ่มก้าวกระโดด 

ติดลบมากขึ้น -2.99% 
นายดอน กล่าวว่า แม้เสถียรภาพ

ของเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู ่ใน
เกณฑ์ดี แต่ก็ถือว่ามีความเปราะ
บาง โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่ 
ยอมรับว่ามีความน่ากังวล ซึ่งใน
เดือนเมษายนมีจ�านวนผู้ขอรับสิทธิ ์
ว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
เมื่ อ เ ที ยบ กับ เ ดื อนมี น าคมที่ 
170,144 ราย เป็น 215,652 ราย
ในเดือนเมษายน โดย 16% ถูก
เลิกจ้าง ขณะที่สถานประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากเดือน
มีนาคม 445 แห่ง เป็น 2,406 แห่ง 

ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามมาตรการ 
ช่วยเหลือแรงงานกลุ่มดังกล่าว ขณะที่แนวโน้ม

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม ยังมีแนวโน้ม
หดตัวในระดับสูง แต่จะดีขึ้นเล็กน้อย
จากมาตรการคลายล็อคดาวน์ รวมทั้ง
การโอนเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่มี
จ�านวนผู้ได้รับเงินมากขึ้น

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�านวย
การส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) 
กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยเริ่มได้รับผลกระ

ทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ต้ังแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2563 หรือต้ังแต ่
วันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่เริ่มล็อคดาวน์ ดังนั้นตัวเลข
เศรษฐกิจไตรมาสแรกที่ออกมาจึงได้รับผลกระทบเล็ก
น้อย หรือติดลบไม่มาก โดยตัวเลขจะชัดเจนขึ้นใน 
ไตรมาสสองที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ส่วน
ไตรมาสสาม และส่ี คาดว่าจะดีขึน้ หากภาครฐัสามารถ
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีขึ้น ท�าให้ธุรกิจ
สามารถกลับมาด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ

ส่วนทิศทางการเติบโตทางศรษฐกิจของไทยน้ัน จะ
สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแบบ V-Shape หรือจะ
ฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แบบ U–Shape ยังเร็วไป 
ทีจ่ะตอบตอนน้ี ส่ิงส�าคัญ คือ ต้องประคับประคองภาค
ธุรกิจและประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ และให้
ล้มน้อยที่สุด เมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ภาคธุรกิจ
และประชาชนจะพร้อมหนุนและเป็นฟันเฟืองให้ 
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ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลงต�่าสุดในรอบ 11 ปี 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยดัชนีความเชื่อม่ันภาค
อุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2563 ว่า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 
75.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 88.0 ในเดือนมีนาคม 
2563 ต�่าสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 
โดยเป็นการปรับตัวลดลงทุกขนาดของอุตสาหกรรมทั้ง
ขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจาก
มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคระบาดของภาครัฐ  
ส่งผลให้การใช้จ่ายและการบรโิภคลดลงโดยเฉพาะสินค้า
คงทน ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายชะลอการผลิต การ
ลงทุน และลดการจ้างงาน อีกทั้งยังประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง เน่ืองจากขาดเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ โดย
เฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
นอกจากน้ี ปัญหาภัยแล้งทีม่คีวามรนุแรงส่งผลกระทบต่อ
รายได้และก�าลังซื้อภาคเกษตร

ส�าหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลด
ลงอยู่ที่ระดับ 88.8 โดยลดลงจาก 96.0 ในเดือนมีนาคม 
2563 โดยค่าดชันีฯ ต�่าที่สุดตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2552 
เน่ืองจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการประกอบ
กิจการในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง จากปัญหา
เศรษฐกิจโลกและเศรฐกิจในประเทศชะลอตัวลงภายหลัง
จากการระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น และยัง
ไม่แน่ชัดว่าวิกฤติโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อใด

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์ โฆษกกลุ่มอตุสาหกรรม
ยานยนต์และรองประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ 
ไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 
2563 ตกต�า่อย่างมาก ผลิตได้ 24,711 คัน ลดลงจากช่วง

เดียวกันปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 83.55 จากการผลิต 
เพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 81.76 และผลิตเพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศลดลงร้อยละ 85.35 และลดลงจากเดือน
มีนาคม 2563 ร้อยละ 83.17 เนื่องจากผู้ประกอบการใน 
อตุสาหกรรมยานยนต์ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท�าให้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปิด
ท�าการ ส่วนจ�านวนรถยนต์ทีผ่ลิตเดือนมกราคม-เมษายน 
2563 มีจ�านวนทั้งส้ิน 478,393 คัน ลดลงจากเดือน
มกราคม-เมษายน 2562 ร้อยละ 32.78 

“ยอดผลิตรถยนต์เดือนเมษายน 2563 ท�าได้เพียง 
24,711 คัน นับเป็นยอดผลิตที่ต�่าเทียบได้กับการผลิต
ในช่วงปี 2531-2532 ที่มียอดผลิตปีละ 300,000 คัน 
อย่างไรก็ตาม การผลิตรถยนต์ในภาพรวมตลอดปีน้ี  
ยังไม่แน่ใจว่าจะท�าได้ 1 ล้านคันตามเป้าหมายที่ต้ังไว ้
หรือไม่” นายสุรพงษ์ กล่าว 

ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนเมษายน 
2563 ท�าได้ 30,109 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่าน
มาคิดเป็นร้อยละ 65.02 และลดลงจากเดือนมีนาคม 
2563 คิดเป็นร้อยละ 49.91 ยอดขายภายในประเทศ
ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ท�าให้ประชาชนอยู่บ้านและไม่อยากใช้เงิน เพราะรายได้
และความเชื่อม่ันลดลง ส่วนรถจักรยานยนต์มียอดขาย 
78,873 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 34.49 
และลดลงจากเดือนมนีาคม 2563 ร้อยละ 46.25 ส�าหรบั
ยอดขายรถยนต์ในช่วง 4 เดือนแรกปีน้ี (ม.ค.-เม.ย.) รวม 
230,173 คัน ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อย
ละ 34.17 
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นายธิติ ตันติกุลานันท ์ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาด
ทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยถึงทิศทางตลาดตราสาร
หนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการออกใหม่ของ
หุ้นกู้ระยะยาวภาคเอกชนลดลง โดยลดลงถึง 41% จาก 
310,000 ล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มา
อยู่ที่ 180,000 ล้านบาท เป็นผลจากผู้ออกหุ้นกู้หลาย
รายตัดสินใจเลื่อนหรือชะลอการออกหุ้นกู้ เพื่อรอสภาพ 
ตลาดที่ดีขึ้น บางรายหันไปใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์แทนในช่วงที่การออกหุ ้นกู ้มีความท้าทาย 
เน่ืองจากความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันที่ลด
ลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากผู้ลงทุนประเภท บลจ. 
ที่มีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น 

ในขณะที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา จะสังเกตได้ว่า
เน้นการลงทุนไปยังหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตดีมากขึ้น ถึง
แม้ว่าจะได้ผลตอบแทนที่น้อยลง ส่งผลให้หุ้นกู้ที่ไม่มี
อนัดับความน่าเชือ่ถือหรอืส�าหรบัหุน้กู้อนัดับความน่าเชือ่
ถือต�่า แม้ว่าผู้ออกหุ้นกู้จะยอมให้อัตราผลตอบแทนใน
ระดับสูง แต่ก็มียอดซื้อที่ไม่สูงตามเป้าหมาย ส�าหรับใน
ปี 2563 น้ี ธนาคารกสิกรไทยยังคาดว่าจะมีหุน้กู้ระยะยาว
ภาคเอกชนออกใหม่จ�านวนประมาณ 900,000 ล้านบาท 
ลดลงจากระดับเกินกว่า 1 ล้านล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่ง
ถอืเป็นการลดลงครั้งแรกตัง้แต่ป ี2558 โดยสาเหตหุลกั 

มาจากแผนการลงทุนของผู้ออก
หุ้นกู้ที่เล่ือนหรือยกเลิกไป ท�าให้
การระดมทนุผ่านตราสารหน้ีชะลอ
ออกไปด้วย ขณะที่ผู้ออกหุ้นกู้ใน
บางอตุสาหกรรม อาท ิภาคการท่อง
เที่ยว ภาคอสังหาริมทรัพย์ อาจ 
ยังไม่ได้รบัการตอบรบัจากผูล้งทนุ 

ในส่วนของความเส่ียง ปี 2563 
มีหุ้นกู้ระยะยาวภาคเอกชนที่ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนสูงถึงประมาณ 
600,000 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นกู้
ของธนาคารพาณชิย์ทีค่รบก�าหนด
กว่า 100,000 ล้านบาท) ในส่วนนี ้
มีหุ ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 
ระดับ BBB+ ลงมา จ�านวน 180,000 

ล้านบาท ซึ่งบางรายอาจมีความยากล�าบากในการ
ออกทดแทน (Rollover) หุ้นกู้ที่ครบก�าหนดไถ่ถอน 
หรือแม้แต่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง
กว่าน้ี แต่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากโควิด-19 ก็อาจเผชิญกับความท้าทาย
ในการออกทดแทนหรอืออกหุน้กู้ใหม่เน่ืองจากความ
ต้องการในตลาดมีไม่มากพอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด
ก็ตาม ความเส่ียงในการผิดนัดช�าระหน้ีก็จะมากขึ้น 
โดยในช่วงน้ี จะเห็นได้ว่ามีผู้ออกหุ้นกู้บางรายที่ขอ
เลื่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นกู้แล้ว  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น ่าสนใจคือ แม้ว ่า
สถานการณ์โดยรวมปรับตัวดีขึ้นบ้าง และความ
ต้องการลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้น แต่ต้นทุนของการ
ออกหุ้นกู้น้ันไม่ได้ปรับลดลงตาม แต่มาอยู่ในระดับ 
ที่เรียกว่า New Normal ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที ่
เพิ่มมากขึ้นและส่งผ่านมายังส่วนต่างอัตราผล
ตอบแทน (Credit Spread) ที่เพิ่มขึ้น 0.20–1.75 % 
เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 โดย Credit Spread 
ที่สูงขึ้นน้ันข้ึนอยู่กับรุ่นอายุ อันดับความน่าเชื่อถือ 
รวมถึงอุตสาหกรรมของผู้ออก ว่ามีโอกาสได้รับผล 
กระทบจากเศรษฐกิจถดถอยหรือจากโควิด-19 มาก
น้อยเพียงใด 

กสิกรไทยมองตราสารหนี้ยังผันผวน 
4 เดือนแรกเอกชนออกหุ้นกู้ลดลง41% 



13e-magazine วารสาร TIA เดือนพฤษภาคม2563

THAI INVESTORS ASSOCIATION
www.thaiinvestors.com

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค ์ รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผูอ้อกหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย เปิดเผยว่า หลักทรพัย์จดทะเบยีนจ�านวน 671 หลัก
ทรัพย์ จากทั้งหมด 690 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย ์
ทีข่อผ่อนผนัส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี2563 กองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท
ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัท
ที่แก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�า
ส่งผลการด�าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2563 พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงานผลก�าไรสุทธ ิ
มีจ�านวน 470 หลักทรัพย์ คิดเป็น 70.0% ของหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด

โดยผลการด�าเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 หลัก
ทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 2.68 ล้านล้านบาท 
ลดลง 4.3% โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก (Core 
operating profit) 124,929 ล้านบาท ลดลง 52.6% และ
มีก�าไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลดลง 60.5% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ปัจจัยข้างต้นท�าให้ดัชนีชี้วัดความ
สามารถการท�าก�าไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในทางเดียวกัน โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit 
margin) ลดลงจาก 22.2% เป็น 18.9% มีอัตราก�าไร
จากการด�าเนินงานหลัก (Core profit margin) ลดลง
จาก 9.4% เป็น 4.7% และมีอตัราก�าไรสุทธ ิ(Net profit 
margin) ลดลงจาก 8.9% เป็น 3.7%

จากผลประกอบการที่อ่อนตัวลง บริษัทจดทะเบียน
จึงมีการจัดหาสภาพคล่องส�ารองมากขึ้น มีการใช้หน้ี
สินเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง ท�าให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (ไม่
รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.53 เท่า 
ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 สูงขึ้นจาก 1.27 เท่า ณ สิ้น
ไตรมาส 1 ปี 2562

หมวดธุรกิจที่มีผลการด�าเนินงานเติบโตได้ดี คือ 
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ที่ได้ผลบวกทั้งด้าน
ยอดขายและอัตราก�าไรที่สูงขึ้น เช่น อาหารสด และ
ปศุสัตว์ รวมถึงเครื่องด่ืม และหมวดธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย์ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อส่วนบุคคล และหมวด
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้ผลบวกจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

นายประพนัธ์ เจรญิประวัต ิผูจั้ดการ ตลาดหลักทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บจ. ใน mai จ�านวน 153 
บริษัท จากทั้งหมด 169 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรง
งวด บริษัทที่ส่งงบไม่ทันตามก�าหนด และบริษัทที่ขอ
ผ่อนผนัการน�าส่งงบการเงินจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019) น�าส่งผลการด�าเนิน
งานงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2563 
โดยมียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง1.56% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม 33,348 ล้านบาท  
ลดลง 0.84% โดยมอีตัราก�าไรขัน้ต้นลดลงจาก 21.42% 
มาอยู่ที่ 20.85% ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Operating 
Profit) 1,455 ล้านบาท ลดลง 27.51% ส่งผลให้มีก�าไร
สุทธิรวม 717 ล้านบาท ลดลง 58.58% อย่างไรก็ดี  
บจ. ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 102 บริษัท คิดเป็น 
67% ของบริษัทที่น�าส่งผลการด�าเนินงานทั้งหมด

“ผลการด�าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 ของ บจ. 
mai ปรบัตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว จากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19  ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถใน
การท�าก�าไรลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการ
เติบโตทั้งยอดขายและก�าไรสุทธิ คือกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร” นายประพันธ์กล่าว  

งบไตรมาส 1 บริษัทจดทะเบียน ก�าไรลดลงทั้งใน SET และ mai 
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นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อานวยการส�านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงความ
กังวลว่าสหรัฐฯและจีนอาจกลับมามีความขัดแย้งทางการ
ค้ากันอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ให้ 
สัมภาษณ์ว่า สหรัฐฯ อาจยกเลิกข้อตกลงเศรษฐกิจการค้า
ระยะแรกกับจีน หากจีนไม่ท�าตามข้อตกลงการซื้อสินค้า
และบริการจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 200,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 2 ปี (วันที่ 1 ม.ค. 2563–31 ธ.ค. 
2564) โดยสหรัฐฯ พร้อมจะกลับมาใช้มาตรการกับจีนเพิ่ม
เติม โดยอ้างเหตุการพบความเชือ่มโยงระหว่างจีนและการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ก�าลังสร้างความเสียหายต่อ
ประชากรและเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง

ทั้งน้ี การที่สหรัฐฯ เร่งผลักดันให้จีนซื้อสินค้าอาจเกิด
จากความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนหดตัวครั้งแรกในรอบ 33 ปี 
จะเป็นอปุสรรคต่อการน�าเข้าสินค้าสหรฐัฯ ตามทีจี่นตกลงไว้ 
นอกจากน้ี กลุ่มผู้ผลิตน�้ามันของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ
จากอุปสงค์ที่ลดลง เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารกดดันให้จีนซื้อสินค้าพลังงาน
จากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ภายหลังจากจีนมีการน�าเข้าน�้ามันดิบ 
จากซาอดีุอาระเบยีและรสัเซยีเพิม่ข้ึนประมาณร้อยละ 19– 
20 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ขณะที่น�าเข้าน�้ามันดิบจาก
สหรัฐฯ น้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม นับต้ังแต่วันลงนามข้อตกลงฯ 15 มกราคม 
2563 จนีทยอยด�าเนนิการตามข้อเรียกร้องของสหรัฐ อาทิ 
ด้านการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร จีนยกเลิกข้อจ�ากัดการ 
น�าเข้าและเพิ่มความสะดวกการน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ
หลายรายการ เช่น สัตว์ปีกและสินค้าสัตวปีก อาหารสัตว์ 
โปรตนีจากสตัว์ ผลติภณัฑ์นม นมผงทารก และมนัฝรั่งสด

และจากข้อมูลการค้าสหรัฐฯ-จีน ไตรมาสแรกของปี 
2563 จีนน�าเข้าจากสหรัฐฯกลุ่มสินค้าภายใต้ ข้อตกลงฯ 
เป็นมูลค่ารวม 19,995 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ  
3.1 เทยีบกับไตรมาสแรกของปีก่อน จากกลุ่มอตุสาหกรรม
และสินค้ากลุ่มพลังงานที่ชะลอตัวลงร้อยละ 17.0 และ 
69.1 ตามล�าดับ ซึง่คาดว่าเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ท�าให้ภาคการผลิตและเศรษฐกิจจีนชะงักงันช่วง
ต้นปี ขณะที่จีนน�าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 104.3 และมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สินค้าที่เติบโตสูง อาทิ เน้ือและ เครื่องในสุกร สัตว์ปีก  
ข้าวฟ่าง ฝ้าย อย่างไรก็ตาม จีนมีการน�าเข้าสินค้าภายใต ้
ข้อตกลงฯ เพียงร้อยละ 11.8 ซึ่งไม่ถึง 1 ใน 4 ของมูลค่าที ่
จีนตกลงจะน�าเข้าทั้งปี 169,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
อาจเป็นอกีสาเหตุหน่ึงท�าให้สหรฐัฯเร่งผลักดันให้จีนน�าเข้า 

พาณิชย์ติดตามสงครามการค้ารอบใหม่
หลังสหรัฐขู่ยกเลิกข้อตกลงเฟส1กับจีน

เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ 
ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรก ก�าหนด

ให้มีการจัดต้ังส�านักงานประเมินและระงับข้อพิพาท 2 
ฝ่าย ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงที่สามารถหารือและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินการตามข้อตกลงฯ ได้

ส่วนการใช้มาตรการกับจีนเพิ่มเติม โดยอ้างเหตุความ
เชื่อมโยงระหว่างจีนกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 น้ัน 
ขณะน้ีทางการสหรัฐฯอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่มา
ของการแพร่ระบาดเพิ่มเติมและพิจารณามาตรการที่อาจ
น�ามาใช้กับจีน เช่น การคว�า่บาตร การยกเลิกการจ่ายคืนหน้ี 
ที่กู้ยืมจากจีนในรูปพันธบัตร และนโยบายทางการค้าใหม่
เพิ่มเติมจากเดิม นอกจากน้ี ประธานาธิบดีทรัมป์ อาจใช้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เร่งผลักดันการโยก
ย้ายห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนมากขึ้น

นอกจากน้ี ท่ามกลางสงครามการค้าปีทีผ่่านมา แม้ว่าการ
ส่งออกจากไทยไปจีนจะหดตัวร้อยละ 3.8 แต่การส่งออก 
ไปสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวดีที่ร้อยละ 11.8 และไทย ยังมี
โอกาสในทั้ง 2 ตลาด ด้วยความสามารถในการทดแทน
สินค้าทีส่หรฐัฯ และจีนขึน้ภาษีระหว่างกัน โดยปี 2562 ไทย 
มีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.35 จาก
ร้อยละ 1.26 ในปี 2561 สินค้าที่เติบโตดีในตลาดสหรัฐฯ
อาทิ อาหารทะเล แช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 1.0 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 15.9 รถยนต์และ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 6.9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 6.6 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
เครื่องครัว และ ของใช้ในบ้านเรือน ขยายตัวร้อยละ 32.8 
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ขยายตัวร้อยละ 93.1 

รวมทัง้มส่ีวนแบ่งใน ตลาดจีนเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 2.23 จาก 
ร้อยละ 2.10 ในปี 2561 สินค้าที่เติบโตดีในตลาดจีน อาทิ 
กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ขยายตัวร้อยละ 69.7 เครื่องด่ืม 
ขยายตัวร้อยละ 23.4 เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ขยายตัวร้อย
ละ 21.0 และ เครื่องส�าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 
ขยายตัวร้อยละ 34.8 ทั้งนี้ ในภาพรวมถือว่าผู้ประกอบการ
ไทยสามารถปรับตัวรองรับสงครามการค้าได้ในระดับหน่ึง 
แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์และท่าทรีะหว่างสหรฐัฯ และ
จีนอย่างใกล้ชิด 
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จากบรรยากาศและสถานการณ์ในปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งรูปแบบและการตัดสินใจ
ในการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการหาความรู้ หาข้อมูล ติดตามข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง
การใช้สิทธิในการรับฟังข้อมูลผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากในอดีต
ไปมากพอสมควร

ดังนั้น การตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อพิทักษ์สิทธิและรักษาประโยชน์ในการ
เข้าไปลงทุน จึงต้องถือเป็นส่ิงที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องถือเป็นความส�าคัญที่ไม่อาจจะหลีกเล่ียงได้
ในเวลานี้

อย่างกรณกีารประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ หรือ E-meeting ซึ่งเพราะสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด–19 เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น ซึ่งเท่าที่ได้รับฟังข้อมูลจากผู้ลงทุน 
และจากอาสาพทิกัษ์สิทธผิูถื้อหุน้ ของทางสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย พบว่า มีการเปล่ียนแปลง
ที่ท�าให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนไทยต้องปรับตัว

ซึ่งแน่นอนว่า บนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ย่อมจะต้องมีทั้งส่วนที่พึงพอใจ และส่วนที่ไม่
พึงพอใจ หรืออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
กับทุกฝ่ายมากขึ้น ดังน้ันในส่วนของผู้ลงทุนไทยทุกคน ตรงน้ีถือเป็นการบ้านส�าคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะ

เพราะขณะนี้ ทาง ก.ล.ต. ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นการออกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างในเรื่อง
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมูลที่เพียงพอ ไม่เป็นการสร้างภาระมากเกินควร 

และหลักเกณฑ์การชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเพื่อเพิ่มความสะดวก
กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมให้ได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาและสามารถ
ลงคะแนนได้ตามเจตนาที่แท้จริง

ซ่ึงต้องยอมรบัว่า ท่ีผ่านมายังไม่มีหลักเกณฑ์กลางในการก�าหนดวิธีการเสนอวาระของผู้
ถือหุน้ รวมท้ังการทีจ่ะให้ผู้ถือหุน้มอบฉนัทะให้กับใครกรณีทีไ่ม่ได้ไปเข้าประชมุด้วยตนเอง 

ดงันัน้การที ่ก.ล.ต. จงึมแีนวคดิทีต้่องการจะออกหลกัเกณฑ์ในเรื่องดงักล่าว เพื่อให้เกดิการ 
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมีการเปิดรับฟังความคิดจากผู้ลงทุน จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้
ลงทุนจะได้ใช้เป็นโอกาสในการสะท้อนความคิดเห็นหรือมุมมองไปให้กับ ทาง ก.ล.ต. เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบแนวทางในการพิจารณา

โดย ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ไว้ทีเ่ว็บไซต์ ก.ล.ต. เรือ่ง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ที่ลิงก์ ttps://www.sec.or.th/TH/Pages/
PB_Detail.aspx?SECID=623 และเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้
ผูถื้อหุน้มอบฉันทะ ทีลิ่งก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=624 

ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทาง email: corpo-
rat@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563   

ดังน้ัน คงต้องถือโอกาสเชิญชวนผู้ลงทุนทุกคน ว่าน่าจะเข้าไปให้ข้อมูลกันมาก เพื่อที่จะ
ได้หาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนเอง ร่วมมือกันเข้าไปแสดงความ 
คิดเห็นด้วยนะครับ 

ความคิดเห็นท่ีจ�าเป็น
โดย : เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์
  นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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