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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดแถลง
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจําไตรมาส 2 ป 2563
(มี.ค.-มิ.ย.) วา เศรษฐกิจในไตรมาสที่ผานมาจีดีพีติดลบ 12.2%
แนนอนวาสาเหตุสําคัญยอมมาจากปจจัยลบที่รับรูกันมาโดยตลอดแลว นั่นคือ
การที่เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการถดถอยของเศรษฐกิจที่ซบเซาทั่วโลก
โดยจะเห็นไดจากตัวเลขจีดีพีของแทบทุกประเทศติดลบเฉลี่ย 10% ยกเวนจีนที่
ยังขยายตัว 3.2% และเวียดนามขยายตัว 0.4%.
ทั้งหมดเปนผลจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหมีการล็อกดาวน ปดสถาน
ประกอบการตางๆ ตามมาตรการการเฝาระวังโควิด-19 ไมใหมีการแพรระบาด
รวมทัง้ การสงออกทีต่ ดิ ลบ 10% ทําใหจดี พี หี ดตัวลงมาก การลงทุนรวมในไตรมาส
กอนลดลง 8% การบริโภคเอกชนลดลง 6.6%
สภาพัฒน ประเมินวาสําหรับเศรษฐกิจไทยครึ่งปแรกติดลบ 6.9% การ
ลงทุนรวมลดลง 7.2% การลงทุนรวมลงลง 10.2% ขณะที่การลงทุนภาค
รัฐเพิ่มขึ้น 1.2% การสงออกครึ่งปแรกลดลง 17.8% ดวยเหตุนี้ สภาพัฒน
จึงไดมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในปนี้ของไทยลงอีกครั้ง โดยคาดวาจะ
ติดลบ -7.8% ถึง -7.3% โดยมีคากลางที่ -7.5% จากเดิมที่คาดวาจะอยูใน
ชวง -5% ถึง -6% หรือมีคากลางที่ -5.5%
ประเด็นสําคัญที่ยังคงตองระมัดระวังก็คือ การปรับประมาณการจีดีพีในปนี้
อยูภายใตเงื่อนไขที่วาหากมีการระบาดของโควิด-19 ในรอบ 2 จะตองสามารถ
ควบคุมไดไมมกี ารระบาดในวงกวาง สหรัฐอเมริกาไมมขี ยายการทําสงครามการคา
ออกไป จนกระทบตอการเกิดหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล หรือกระทบตอภาคการเงิน
หรือสถาบันการเงิน ภัยแลงไมขยายตัวไปมากกวานี้ รวมทั้งการขยายตัวเศรษฐกิจ
โลกอยูที่ 4.5% ราคานํ้ามัน 40 เหรียญตอบารเรล คาเงินบาทอยูที่ 31 บาทตอ
เหรียญสหรัฐ
ถือเปนเงื่อนไขที่ไมงายเทาไรนัก เนื่องจากวาหลายเงื่อนไขนั้น เปนสิ่งที่ไมอยู
ภายใตการควบคุมหรือกํากับดูแลได อาทิ สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน
ซึ่งนักวิเคราะหจํานวนมากยังหวงวายิ่งใกลเวลาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้มากเทาไหร โอกาสที่สงครามการคาจะปะทุเพิ่มขึ้น
ก็จะยิ่งมีมากขึ้นไปดวย
สวนการฟนฟูเศรษฐกิจของไทยเอง หากดูตัวเลขที่มีผูวางงานราว 750,000
แสนคน คิดเปนอัตราวางงาน 1.95% เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวจากชวงปกติ โดยมี
สาเหตุมาจากการปดกิจการในชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสาขา
โรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งแรงงานถูกเลิกจางมากที่สุด 18.3% รองลงมา คือสาขา
คาปลีกคาสง 14.6% สงผลใหจํานวนผูวางงานสะสมในปจจุบันอยูที่ประมาณ 2
ลานกวาคน
หากผูคนยังวางงาน รายไดลด การกระตุนเศรษฐกิจก็จะยังคงเปนโจทยที่
ยากตอไป
ขอสงวนและขอจํากัดความรับผิด
เนื้อหาบทวิเคราะห คําแนะนํา หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เปนความคิดเห็นของผูนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวเทานั้น มิไดเปนการแสดงวาสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เห็นพองดวยกับความคิดเห็นนั้น ที่สําคัญ
คําแนะนําเกีย่ วกับการลงทุนใดๆ ลวนมีความเสีย่ ง การตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยอาศัยเนือ้ หาดังกลาว ผูล งทุน
ตองเปนผูรับความเสี่ยงดวยตนเองทั้งหมด
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เงื่อนไขที่เศรษฐกิจจะฟน

สํานักงาน สมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
เลขที่ 93 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2247-7486-88,
0-2009-9494 โทรสาร 0-2247-7480
www.thaiinvestors.com
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ตลาดหลักทรัพยมั่นใจหุนไทยแกรง
FETCO ชี้ปจจัยการเมืองฉุดเชื่อมั่น

นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เปดเผยในงาน Thailand
Focus 2020 : Resiliency to Move Forward วา แมการ
แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 จะสงผลลบตอเศรษฐกิจโลก
แตตลาดทุนไทยยังถือวาแข็งแกรงและทนทานตอวิกฤต
โดยสะทอนใหเห็นจากไตรมาสแรกที่ผานมา ดัชนีตลาดหุน
ไทยปรับลดลงรุนแรง 37% ในเดือนมี.ค.-เม.ย. และปรับตัว
กลับมาในปลายเดือนมิ.ย. แตะระดับใกลกอนวิกฤตในเวลา
เพียงไมกี่เดือน
ขณะที่ประเทศไทยกําลังผอนคลายในธุรกิจตางๆ ใหกลับ
มาประกอบการไดเชนเดิม รวมทัง้ อนุมตั ใิ หมกี ารเดินทางจาก
ตางประเทศเขามาในประเทศไดอยางจํากัด ดัชนีของตลาด
และอุตสาหกรรมตางๆ ไดเริ่มฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป
การฟนตัวที่แข็งแกรงที่สุดจะอยูในภาคผลิตภัณฑสําหรับผู
บริโภค และอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และตอนนี้
ถือวาอยูในระดับที่สูงกวากอนโควิด-19 และภาคอื่นๆ ไมวา
จะเปน เทคโนโลยีดิจิทัล, โลจิสติกส และบริการสุขภาพ
ตางก็มีศักยภาพสูงในโลกของนิวนอรมัล
ขณะเดียวกันยังพบวาปริมาณบริษัทที่จะเขามาระดมทุน
ในตลาดหุนไทย (ไอพีโอ) เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากที่
เคยถูกเลือ่ นออกไปในชวงการระบาดโควิด-19 ทีร่ นุ แรง โดย
ขณะนีม้ กี ารระดมทุนในตลาดสูงถึง 3 พันลานดอลลารสหรัฐ
เทียบไดกับระดับของหลายปที่ผานมา และตอนนี้ก็ยังมีหลัก
ทรัพยถึง 30 ตัวที่กําลังรอเปดตัวอยู
ขณะที่ ภ าครั ฐ เองในช ว งที่ ผ  า นมาได อ อกมาตรการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดดี ทําใหบรรดานัก
ลงทุนในประเทศกลับมาคึกคัก เห็นไดจากการซื้อขายของ
นักลงทุนรายยอย ที่เพิ่มขึ้นมาถึงระดับ 2,000 ลานดอลลาร
ตอวันในปนี้ ขณะที่ในครึ่งปแรกที่ผานมา พบวา มีบัญชีซื้อ
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ขายรายยอยเปดใหมเพิ่มขึ้นถึง 190,000 บัญชี เพิ่มขึ้น
จากปกอนถึง 34%
อยางไรก็ดี จากทิศทางการปรับตัวของบริษัทจด
ทะเบียนทั่วโลก กับวิถีนิวนอรมัลจะเปนผลดีตอบริษัท
ในกลุมเอสเอ็มอีและสตารตอัพ และจะสงผลใหการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยดิจิทัล เกิดขึ้นไดในอนาคต
อันใกลนี้ อยางไรก็ดี ตลาดหลักทรัพยฯ มั่นใจวาบริษัท
จดทะเบียนของไทยตางก็พรอมทีจ่ ะปรับตัวสูน วิ นอรมลั
ยกระดับเพื่อใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น และทําให
ทั่วโลกเห็นถึงโอกาสของประเทศไทย ทามกลางความ
ทาทายที่หลากหลาย รวมทั้งความแปลกใหมที่จะเกิด
ขึ้นดวย
ดานนายไพบูลย นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปดเผยวา ดัชนีความเชื่อมั่น
นักลงทุน ในอีก 3 เดือนขางหนา (ต.ค. 2563) ลดลง
16% มาอยูที่ระดับ 85.26 อยูในเกณฑทรงตัวเหมือน
เดือนกอน (ชวงคาดัชนี 80-119) นักลงทุนคาดหวัง
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเปนปจจัยหนุนมาก
ที่สุด รองลงมาคือการฟนตัวของภาคธุรกิจทองเที่ยว
และนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคืบหนาของการผลิต
วัคซีนปองกันโควิด-19 ขณะที่ปจจัยฉุดความเชื่อมั่น
นักลงทุนมากที่สุด ไดแก สถานการณทางการเมืองใน
ประเทศ รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน สําหรับ
หมวดธุรกิจที่นาสนใจมากที่สุด คือหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม (FOOD) หมวดธุรกิจที่ไมนาสนใจมากที่สุด
คือหมวดธนาคาร (BANK)
สําหรับปจจัยทางเศรษฐกิจทีต่ อ งติดตามจากนี้ ไดแก
การรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งของ
ไทยและทั่วโลกที่อาจแยกวาคาดการณ การประกาศ
เศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2563 ความตึงเครียดทางการ
เมืองระหวางจีนกับสหรัฐ รวมถึงการระบาดรอบสอง
ของโควิด-19 ในหลายๆ ประเทศ สวนปจจัยในประเทศ
ที่นาติดตาม ไดแก ความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกกระทรวง
การคลังสหรัฐขึ้นบัญชีดําประเทศที่ตองจับตาเรื่องการ
แทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่ผานมากําลัง
ทยอยหมดลง และผลจากการผอนคลายธุรกิจระยะ
ที่ 6 ที่จะเริ่มเปดใหชาวตางชาติบางกลุมเขาประเทศ
ไทยได
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ผลประกอบการบจ.ครึ่งปแรกลดลง
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19
นายแมนพงศ เสนาณรงค รองผูจ ดั การ หัวหนาสายงาน
ผูอ อกหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปดเผย
วา บริษัทจดทะเบียน (บจ.)
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย จํานวน 691
บริษัท หรือคิดเปน 95.4%
จากทั้ ง หมด 724 บริ ษั ท
(ไมรวมกองทุนรวมอสังหา
ริ ม ทรั พ ย กองทุ น รวม
โครงสรางพื้นฐาน บริษัทใน
กลุ  ม ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก
ถอน หรือ NC และบริษัท
ที่แกไขการดําเนินงานไมได
ตามกําหนด หรือ NPG) นํา
สงผลการดําเนินงานงวดครึ่งแรกของป 2563 และไตรมาส
2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 พบวา บจ. ที่รายงานผล
กําไรสุทธิมีจํานวน 456 บริษัท สัดสวนคิดเปน 66.0% ของ
บจ. ที่นําสงงบการเงินทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน บจ. ใน SET ในครึ่งแรกของป 2563
มียอดขายรวม 5,026,268 ลานบาท ลดลง 13.3% โดยมีกาํ ไร
จากการดําเนินงานหลัก (Core operating profit) 273,267
ลานบาท ลดลง 43.8% และมีกําไรสุทธิ 187,901 ลานบาท
ลดลง 58.7% จากชวงเดียวกันของปกอน การลดลงของ
รายไดทําใหดัชนีชี้วัดความสามารถการทํากําไรลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอ น โดยมีอตั รากําไรขัน้ ตน (Gross profit
margin) ลดลงจาก 21.3% เปน 20.5% มีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานหลัก (Core profit margin) ลดลงจาก 8.4% เปน
5.4% และมีอัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลงจาก
7.8% เปน 3.7%
ทั้งนี้ หากไมรวมหมวดธุรกิจพลังงานและปโตรเคมีภัณฑ
บจ. มียอดขายลดลง 5.6% มีกําไรจากการดําเนินงานหลัก
ลดลง 13.3% และมีกาํ ไรสุทธิลดลง 41.2% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจาก 27.8% เปน
28.5% มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานหลักลดลงจาก 8.3%
เปน 7.6% และมีอัตรากําไรสุทธิลดลงจาก 9.7% เปน
6.0% ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจปรับตัวไดคอนขางดี
โดยเฉพาะการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ส ง ผลให อั ต รากํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานหลั ก ลดลงเพี ย ง
เล็กนอยเมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลงในภาพรวม
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ผลการดําเนินงานในไตรมาส 2/2563 บจ. มียอดขาย
รวม 2,263,438 ลานบาท ลดลง 22.3% มีกําไรจากการ
ดําเนินงานหลัก 143,901 ลานบาท ลดลง 33.1% และ
มีกําไรสุทธิ 107,256 ลานบาท ลดลง 47.3% จากชวง
เดียวกันของปกอน
สําหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิน้ ไตรมาส 2/2563
บจ. ไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทําใหอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุน (ไมรวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับสูงขึ้นมาอยูที่
1.57 เทา เทียบกับชวงเดียวกันในปกอนที่ 1.35 เทา
ดานผลการดําเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (mai) มียอดขายรวม 82,540 ลานบาท ลดลง
7.9% มีกําไรจากการดําเนินงานหลัก 3,068 ลานบาท
ลดลง 8.4% และมีกําไรสุทธิ 1,086 ลานบาท ลดลง
73.0% จากชวงเดียวกันในปกอน
นายประพันธ เจริญประวัติ ผูจัดการ ตลาดหลัก
ทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)
เปดเผยวา ภาพรวมผล
การดําเนินงานครึง่ ปแรก
บจ. สวนใหญไดรับผล
กระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรค
โควิ ด -19 จากการป ด
ชัว่ คราวของชองทางการ
จัดจําหนาย การชะลอคํา
สั่งซื้อ การเลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายควบคุมการ
แพร ร ะบาด ส ง ผลให
ยอดขายรวมในครึ่งปแรกลดลง อยางไรก็ตาม กลุมบจ.
สามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายไดดีขึ้น ทําใหยังคง
รักษาอัตราความสามารถในการทํากําไรไวได และพบ 3
กลุมอุตสาหกรรมที่ยังคงรักษาการเติบโตของกําไรสุทธิ
คือ กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุมสินคา
อุตสาหกรรม และกลุมเทคโนโลยี
สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2563 บจ. mai
มียอดขายรวม 38,413 ลานบาท ลดลง 14.2% กําไร
จากการดําเนินงาน (Operating Profit) 1,396 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 12.2% ขณะที่กําไรสุทธิรวมอยูที่ 338 ลานบาท
ลดลง 84.9% จากชวงเดียวกันของปกอน
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ประโยชนของ KAM กับนักลงทุน
โดย : พรรณี วรวุฒิจงสถิต
กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

หัวขอนี้ผูเขียนไดเคยเขียนไวในวารสารนี้เมื่อ 27 ตุลาคม
2560 วันเวลาก็ลว งเลยมาแลวเกือบสามปเต็ม ยังคงมีนกั ลงทุน
หรือแมแตสมาชิกชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทยดวยกันเอง ก็ยังคงมีความสงสัยวา ใน
รายงานผูส อบบัญชีทใี่ หความเห็นตองบการเงิน วรรคทีเ่ ปนหัวขอ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบ หรือ Key Audit Matters (KAM)
นั้น ผูตรวจสอบบัญชีกําลังพูดเรื่องอะไร
และวรรคนี้มีประโยชนตอนักลงทุนอยางไร
วันนี้จึงขอมาเลาใหมสําหรับผูอานใหมและทบทวนผูอาน
เกาถึงประโยชนของ KAM ที่นักลงทุน ตองใหความสนใจและ
วิเคราะห สังเคราะหตอไป เพื่อใหมั่นใจในกิจการที่จะไปลงทุน
KAM เปนเรื่องที่ผูสอบบัญชีตองการสื่อสารใหผูอานงบการ
เงินไดรูวา มีเรื่องอะไรที่มีความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญตอการ
แสดงขอมูลในงบการเงินที่อาจขัดตอขอเท็จจริง โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเรื่องที่เปนการใชดุลยพินิจของผูบริหาร ถาใชถูกก็ถูก
ใชผิดก็ผิด ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการคาดการณในเรื่องตางๆ ที่
เปนเพียงการประมาณการทีอ่ าจมีความไมแนนอนเกิดขึน้ ได เชน
การสํารองสินคารับคืน ขอสมมุตฐิ านในการพิจารณาการดอยคา
ของสินทรัพย การสํารองหนีส้ งสัยจะสูญซึง่ ตองใชเทคนิคในการ
วัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน เปนตน หรือมีเหตุการณสําคัญๆ
ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น ๆ ที่มีนัยสําคัญ หรือเรื่องที่ผูสอบบัญชี
ตองใชความพยายามอยางมากในการตรวจสอบ หรือกรณีมี
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรองอยางมีนัยสําคัญ
โดยผูสอบบัญชีตองหยิบยกเรื่อง
เหลานั้นมาบอกเลา เพื่อเนนเรื่องที่
อาจมีความเสีย่ งอยางมีนยั สําคัญตอ
การแสดงขอมูลในงบการเงิน
โดยสวนใหญขอมูลเหลานั้นมักจะ
เปดเผยอยูใ นหมายเหตุประกอบงบการ
เงินอยูแลว และจากความสําคัญนั้น
ๆ ผูสอบบัญชีจะอธิบายวาตองตรวจ
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สอบอยางไร ใชดุลยพินิจอยางไร เพื่อใหมั่นใจไดวา ไดรับทราบขอมูล
หลักฐานทีเ่ พียงพอ เหมาะสมตอการตัดสินใจแสดงความเห็นตองบการ
เงินแลว ซึ่งการที่ผูสอบบัญชีระบุเรื่องดังกลาวใน KAM เทากับบอก
ใหรูถึงความใสใจ การทํางานหนักดวยความเปนมืออาชีพของผูสอบ
บัญชีตอเรื่องดังกลาว ในการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจมีนัยสําคัญ
ตอการจัดทํางบการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดใชวิธีการตรวจสอบเพื่อให
มั่นใจไดในระดับที่สามารถแสดงความเห็นไดอยางไมมีเงื่อนไข
เพราะหากเรื่ อ งดั ง กล า วมี นั ย สํ า คั ญ ที่ เ ป น ไปในทางร า ยแรง
ตอการแสดงความเห็น เรื่องนั้นจะกลายเปนเรื่องที่เปนเงื่อนไขใน
การแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขของผูสอบบัญชี นั่นคือเรื่องนั้น
ก็จะไมอยูใน KAM แตจะกลายเปนเหตุแหงการแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไข หรือไมแสดงความเห็นตองบการเงิน
เรื่องของ KAM ความจริงมีมานานแลว สําหรับผูสอบบัญชีที่ตรวจ
สอบเกีย่ วกับการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหาร ซึง่ ผูส อบบัญชีจะสือ่ สารเรือ่ ง
เหลานีใ้ หคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพียงแตปจ จุบนั นีม้ าตรฐาน
การสอบบัญชีกําหนดใหตองเปดเผยไวในรายงานผูสอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียในสาธารณะ (PAEs) ซึ่ง KAM จะเปน
ประโยชนตอ ผูใ ชงบการเงินทุกภาคสวน ไมเพียงแตกบั นักลงทุนเทานัน้
ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ก็สามารถใชขอมูลจาก KAM เพื่อวิเคราะหงบ
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอ
งบการเงินนั้น ๆ จนนําไปสูการตัดสินใจในการทําธุรกรรมทางธุรกิจได
เปนอยางดี
บทความฉบับนี้จึงเปนการตอบคําถามวา มี KAM นากลัวขนาดไหน
ก็ตอบวา ไมนากลัวเลย ถาเราเขาใจวัตถุประสงคของการมี KAM สวน
การสื่อสารขอความใน KAM จะทําใหผูอานเขาใจไดมากนอยเพียงใด
ก็ขึ้นกับประสบการณ ความรู ความสามารถ ความเปนมืออาชีพของ
ผูสอบบัญชีทานนั้น ๆ และก็ไมไดมีกฎกติกาวาทุกการประมาณการ
ของผูบริหารจะตองเกิด KAM เสมอไป อีกทั้งก็ไมมีขอกําหนดวา
ในรายงานผูสอบบัญชีตองมีเรื่อง KAM กี่เรื่อง
ทั้งนี้ผูใชงบการเงินตองเขาใจวา เรื่องใน KAM ผูสอบบัญชีไดตรวจ
สอบและพอใจแลว แมจะไมมีขอความวาขาพเจาพอใจก็ตาม เพราะถา
เรื่องของ KAM เปนเรื่องรายแรง เรื่องนั้นจะไมอยูในวรรค KAM แลว
แตจะกลายไปเปนเงื่อนใขในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีใน
รายงานผูสอบบัญชี ดังนั้นจะวาไปแลวอยู
ในวรรค KAM ยังดีกวาอยูในวรรคแสดง
ความเห็น
หากนั ก ลงทุ น เข า ใจการสื่ อ สาร KAM
อยางแทจริง ก็จะสามารถวิเคราะหถึงความ
เสี่ยงของกิจการนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นคะ
1 กันยายน 2563
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สรรพากรใหผอนชําระภาษีบุคคลฯได
สวนภาษีที่ดินฯ ไมตองกังวลเบี้ยปรับ
นางสมหมาย ศิริอดุ มเศรษฐ ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรการ
จัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร
เปดเผยวา ในวันที่ 31 ส.ค. 2563 เปนวันทีส่ นิ้ สุดการขยายเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90
ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินไดนิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สําหรับ
เงินไดในป 2562 ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการ
ยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพ
คลองทางการเงินใหประชาชนและผูประกอบการ
ทั้งนี้ กรณีบุคคลธรรมดาหากมีภาษีตองชําระตั้งแต 3,000
บาทขึ้นไป ขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมมีดอกเบี้ย แต
ตองมีภาษีที่ชําระไมตํ่ากวา 3,000 บาท สําหรับผูประกอบการ
นิตบิ คุ คล กรมสรรพากรสนับสนุนผูเ สียภาษีทดี่ ไี ดตอ ยอดธุรกิจ
อยางมั่นคงเติบโตตอไป สามารถติดตอธนาคารกรุงไทย (KTB)
ไดออกแคมเปญ “สินเชื่อ SME เพื่อชําระภาษี” หรือธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
(ธพว.) เพื่อขอ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”
“โดยธนาคารดังกลาวไดสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชําระภาษี
เพิ่มโอกาสตอยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคลองทางการเงิน
ผูประกอบธุรกิจ SME ใหแข็งแกรง สงเสริมใหธุรกิจเติบโต
ยิง่ ๆ ขึน้ ไปในอนาคต ทัง้ นี้ มีบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) สนับสนุนวงเงินคํ้าประกันพิเศษในครั้งนี้”
กรมสรรพากรสนับสนุนใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และผูประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 โดย
ใชชองทางการยื่นแบบผานออนไลนไดที่เว็บไซตกรมสรรพากร
www.rd.go.th และชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส การยื่นแบบฯ
เกินระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด จะทําใหผเู สียภาษีมภี าระตอง
รับผิดชําระคาปรับไมเกิน 2,000 บาท หากมีภาษีตอ งชําระ ตอง
เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ตอเดือนหรือเศษของเดือนดวย
ดานนายลวรณ แสงสนิท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
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การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปดเผยวา
ขอชีแ้ จงทําความเขาใจเกีย่ วกับการเรียกเก็บและการชําระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับปภาษี 2563 เพื่อลดความกังวล
ของประชาชนวาจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากไมมา
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในสิ้นเดือนส.ค. 2563
ทั้งนี้ การเรียกเก็บและการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ไดแก การสง
ใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไปยังเจาของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในกรณีที่ตรวจสอบใบประเมินดังกลาว
แลวพบวาถูกตอง ผูเสียภาษีคอยไปชําระภาษี
ซึง่ สามารถดําเนินการไดหลายชองทาง เชน สําหรับกรุงเทพ
มหานครสามารถชําระที่เคานเตอรธนาคาร หรือผาน QR
code ของระบบ Online Banking ในทายใบประเมิน หรือที่
สํานักงานเขตทั้ง 50 แหง สวนในตางจังหวัดสามารถชําระไดที่
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามชองทางอื่น
ที่กําหนด
อยางไรก็ดี ในกรณีที่ประชาชนไมไดรับใบประเมินเรียกเก็บ
ภาษี หรือทองถิ่นขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาในการชําระภาษี
ออกไป ประชาชนก็จะไมตองเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งใน
ขณะนี้ มีองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวนหนึง่ ไดขยายกําหนด
เวลาชําระภาษีออกไปจากสิน้ เดือนส.ค. 2563 แลว และยังมีอกี
หลายแหงรวมทัง้ กรุงเทพมหานครอยูร ะหวางการพิจารณาขยาย
กําหนดเวลาชําระภาษีดังกลาว
“ประชาชนในกรุ ง เทพมหานครสามารถติ ด ตามข อ มู ล
ขาวสารในเรื่องการขยายระยะเวลาชําระภาษีไดที่กองรายได
กรุงเทพมหานคร โทร. 02-221-2141 ถึง 69 และในสวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอบถามไดที่กองคลังในแตละ
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล”
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การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)
บทบาท TIA ที่ ก.ล.ต.-ตลท.สนับสนุน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม
“สัญญาวาจางทีป่ รึกษาโครงการศึกษาแนวทางการใหความชวยเหลือ
แกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบกลุม (Class
Action)” ระหวางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย กับคณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวทางใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใน
การดําเนินคดีแบบกลุมใหมีประสิทธิภาพและสามารถเยียวยาความ
เสียหายไดอยางเปนรูปธรรม
นางสาวรื่ น วดี สุ ว รรณมงคล เลขาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กลาววา
สํานักงาน ก.ล.ต. มีภารกิจและบทบาทในการพัฒนาและกํากับดูแล
ตลาดทุน ตลอดจนบังคับใชกฎหมาย และการใหความคุม ครองผูล งทุน
อยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ รวมผลักดันใหมกี ารยกรางกฎหมายทีร่ องรับการ
ดําเนินคดีแบบกลุมในชวงปลายป 2558 เพื่อใหผูลงทุนมีชองทาง
การเยียวยาความเสียหายจากผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
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วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะชวยลดภาระการดําเนิน
การและคาใชจายในการดําเนินคดี และตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562
ไดมีการกําหนดนโยบายดานการยกระดับการคุมครองและสงเสริม
สิทธิผูลงทุนที่เนนการสนับสนุนบทบาทของสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทยและการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Class Action แกผูลงทุน
“แตปจจุบันการดําเนินคดีแบบกลุมยังมีจํานวนนอย สํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จึงไดประสานความรวม
มือเพื่อหาแนวทางสงเสริมการดําเนินคดีแบบกลุมใหเปนรูปธรรม
ในการนี้ขอขอบคุณหนวยงานที่กลาวขางตน รวมถึงคณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปนสวนสําคัญในโครงการศึกษาฯ ซึ่ง
ผลการศึกษาจะชวยเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับการดําเนินคดีแบบกลุมให
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนในวงกวางอีกดวย”
นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กลาววา ตลาดหลักทรัพยฯ มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย และทําหนาทีส่ าํ คัญในการกํากับดูแล
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การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปน
ธรรมกับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทุกราย (Market Integrity)
โดยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและคุมครองประโยชน
ผูลงทุน เพื่อใหผูลงทุนเกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ การดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการใหความ
ชวยเหลือแกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบ
กลุม (Class Action) ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการเพิ่มชองทาง
และเครื่องมือที่จะคุมครองผูลงทุนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
“โดยตลาดหลักทรัพยฯ มุง หวังทีจ่ ะผลักดันและสงเสริมใหการ
บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเปน
สวนหนึ่งในการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุน
ไทย และชวยพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน”
นายเกงกลา รักเผาพันธ นายกสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
กลาววา ในฐานะทีเ่ ปนองคกรตัวแทนผูถ อื หุน รายบุคคล สมาคมฯ
จึ ง ขอทํ า หน า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ น เรื่ อ งแนวการทางให ค วาม
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกแกผลู งทุนทีไ่ ดรบั ความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ซึ่งถือวา
เปนเรื่องใหมสําหรับตลาดทุนไทย แมกฎหมายมีผลใชบังคับมา
เปนระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม
“สมาคมฯ มั่นใจในการทําหนาที่นี้และเชื่อมั่นวาจะชวยสราง

e-magazine ÇÒÃÊÒÃ TIA à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

การรับรู การตื่นตัว และการปกปองสิทธิของนักลงทุนใหขยาย
เปนวงกวางขึ้นได”
ผศ.ดร.ปารี ณ า ศรี ว นิ ช ย คณบดี คณะนิ ติ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา “คณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีความยินดีที่เปนสวนหนึ่งของการบริการวิชาการ
สูสังคมเพื่อชวยเหลือใหผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายสามารถ
ดําเนินคดีแบบกลุม อันเปนพันธกิจของคณะนิติศาสตรที่จะ
แสวงหาคําตอบตอปญหาใหแกสังคม โดยเฉพาะในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพกฎหมาย
“ดิฉันมั่นใจวาความเชี่ยวชาญของคณาจารยและนักวิจัยจาก
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะชวยเติมเต็มองค
ความรูดานนี้ใหสมบูรณ ผสานกับบทเรียนจากประสบการณใน
ภาคปฏิบัติของผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวิ จั ย นี้ เ ป น นวั ต กรรมทางนิ ติ ศ าสตร ที่ ยั ง ประโยชน
มหาศาลตอสังคมตอไป”
ทั้งนี้ กฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุม หรือ Class Action มี
ผลบังคับใชมาตั้งแตป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการไดรบั การปฏิบตั ทิ ไี่ มถกู ตองตามกฎหมาย และ
มีความเสียหายทีค่ ลายคลึงกัน สามารถรวมกลุม ในการดําเนินคดี
แพง เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และประหยัดตนทุน
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ครม.ไฟเขียวกระทรวงการคลัง
กูเงินเพิ่มอีก 2.14 แสนลานบาท
นางแพตริเซีย มงคลวานิช ผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (สบน.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ไดเห็นชอบปรับปรุงแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยให
กระทรวงการคลังกูเ งินปงบประมาณ 2563 เพิม่ อีก 2.14 แสน
ลานบาท ซึ่งเปนการกูในกรณีรายจายสูงกวารายได เพราะมี
การคาดวารายไดปนี้ จะจัดเก็บไดตํ่ากวา 9% ของเปาหมาย
ที่ตั้งไว หรือ กวา 3 แสนลานบาท
ดังนั้น เงินคงคลังอาจจะมีไมเพียงพอในการใชจายของ
ประเทศ ซึ่งลาสุดไดรับรายงานวาเงินคงคลังเหลือนอยมาก
เนื่องจากไมมีรายได เพราะมีการเลื่อนการยื่นแบบชําระภาษี
เงินได ทําใหคลังคาดวาจะเริ่มมีเงินเขาในชวงเดือน ก.ย. จึง
จําเปนตองใหคลังใหเปดวงเงินกูด งั กลาว โดย สบน.จะประเดิม
กูสวนแรก 5 หมื่นลานบาท โดยการออกเปนพันธบัตรออม
ทรัพยขายใหประชาชนทั่วไปในเดือน ก.ย.
“วงเงินกู 2.14 แสนลานบาททีเ่ พิม่ ขึน้ เปนคนละสวนการกู
เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 2563 จํานวน 4.69 แสนลาน
บาท ซึ่งมีการกูไปจนเต็มหมดแลว และการกูเงินเพื่อมาใช
จายกรณีที่รายจายมากกวารายไดในป 2563 ไมไดทําเปนครั้ง
แรกของประเทศ โดยเคยกูเงินลักษณะนี้ในปที่ไทยจะวิกฤต
แฮมเบอรเกอรมาแลว เนื่องจากตอนนั้นรายจายมากกวา
รายไดที่เก็บไดเชนกัน”
นางแพตริเซีย กลาววา ตามกฎหมาย คลังสามารถกูเงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได 20% ของวงเงินงบ
ประมาณรายจาย บวกกับอีก 80% ของตนเงินชําระเงินกู ซึ่ง
ในป 2563 จะสามารถกูไ ด 6.38 แสนลานบาท ซึง่ การกูเ งินเพือ่
ชดเชยขาดดุล และการกูก รณีรายจายมากกวารายได ดังกลาว
ถือวาเปนการกูเต็มจํานวนตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว
อีกทัง้ การกูเ งินเพิม่ กรณีรายจายมากกวารายได ไมไดสง ผล
ใหสดั สวนหนีส้ าธารณะมีปญ
 หา โดยลาสุดอยูท ี่ 45.83% ของ
จีดพี ี และคาดวาสิน้ ปงบประมาณนีจ้ ะอยูท ี่ 51-52% ของจีดพี ี
และสิน้ ปงบประมาณ 2564 อยูท ี่ 57-58% ของจีดพี ี สวนการกู
เงินตาม พ.ร.ก.กูเ งิน 1 ลานลานบาท ขณะนีค้ ลังกูไ ปแลว 3.18
แสนลานบาท สวนที่เหลือคาดวาจะกูในปงบประมาณ 2564
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ตามความตองการใชเงินของรัฐบาลในแตละโครงการ
สําหรับวงเงินประเดิมกูสวนแรก 5 หมื่นลานบาท จะ
ทําการจําหนายพันธบัตรออมทรัพย 2 รุน 2 อายุ 2 ชองทาง
คือ 1.รุน วอลเล็ต สบม. ครัง้ ที่ 2 วงเงินจําหนาย 5,000 ลาน
บาท รุน อายุ 4 ป อัตราดอกเบีย้ คงที่ 1.70% ตอป จําหนาย
ผานวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเปาตัง รายละไมเกิน
5 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 25 ส.ค.–11 ก.ย.2563
2. รุน กาวไปดวยกัน (Moving Forward) วงเงินจําหนาย
45,000 ลานบาท รุนอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
2.22% ตอป จําหนายผาน 4 ธนาคารตัวแทนจําหนาย โดย
เปดการจําหนายเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.–3
ก.ย. 2563 ใหบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ไมเกิน 10
ลานบาทตอราย และชวงที่ 2 วันที่ 4–11 ก.ย.จําหนาย
เปนการทั่วไป
ทัง้ นี้ กระทรวงการคลัง ชีแ้ จงวา เพือ่ เตรียมการรองรับ
การใชจายของรัฐบาลในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2564
และเพือ่ ใหการดําเนินมาตรการกระตุน และฟน ฟูเศรษฐกิจ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง กระทรวงการคลัง
จึงจําเปนตองขออนุมัติกรอบการกูเงินเพื่อรองรับกรณี
รายจายสูงกวารายได วงเงิน 214,093 ลานบาท ซึง่ กระทรวง
การคลังจะพิจารณากูเงินตามความจําเปนเทานั้น
อยางไรก็ตาม ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปจจุบัน
ยังอยูในระดับที่เพียงพอตอการใชจายของรัฐบาล โดย
สถานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ค.2563 อยูที่ระดับ
282,141 ลานบาท และคาดวา ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เงินคงคลังจะอยูใ นระดับทีเ่ พียงพอทีจ่ ะรองรับการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ และดําเนิน
มาตรการที่จําเปนในการฟนฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะ
ตอไป
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ธปท.ชี้กระตุนเศรษฐกิจยังจําเปน
เดินหนาโครงการชวยเหลือลูกหนี้
นายวิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ธปท.) เปดเผยวา ในภาวะวิกฤตคนที่มีความสามารถ
ในการกระตุ  น เศรษฐกิ จ คื อ ภาครั ฐ ดั ง นั้ น สั ด ส ว นหนี้
สาธารณะตอจีดีพีที่ใกลระดับ 60% ไมใชเรื่องที่นากังวล
ถาการใชจายเงินกูนําไปใชกับโครงการที่ดี โครงการที่มี
ประสิทธิผลตอการกระตุนการจางงาน สงเสริมโครงสราง
พืน้ ฐานสอดคลองวิถชี วี ติ ใหม (นิวนอรมอล) ในสถานการณ
โควิด-19 ที่ภาคเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ บทบาทการคลัง
ก็สามารถเพิ่มไดอีก
ทั้งนี้ เรื่องสําคัญ ตองพิจารณาวาเงินกูที่ไดมาจะนําไป
ใชกับโครงการอะไร ซึ่งควรจะเนนใหเกิดการจางงาน ใชใน
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจหลังจากชวง
วิถีชีวิตใหม (New Normal) และตองเปนโครงการที่ชวย
ใหภาคธุรกิจขยายตัว
“ไม อ ยากให เ ราไปติ ด กั บ เกณฑ อ ย า งที่ ใ ช ใ นภาวะ
เศรษฐกิจปกติ เชน การกอหนี้ตองไมเกิน 60% ของจีดีพี
เพราะขณะนี้เศรษฐกิจหดตัว เปนเรื่องที่เปนกันทั่วโลก เรา
ก็ตองทบทวนตามสถานการณ ไมอยากใหยึดตัวเลขเปน
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หลัก บทบาทภาคการคลังยังมีความจําเปน เพื่อรักษาระดับไม
ใหเศรษฐกิจไหลลงแรงกวานี้”
อยางไรก็ตาม นอกจากการเพิ่มบทบาทการใชจายภาครัฐ
มีประเด็นที่ตองคิดอยางจริงจังถึงเรื่องความสามารถในการ
หารายไดในอนาคต ซึ่งมีหลายเรื่องที่ทําได เชน เรื่องของฐาน
ภาษีทรัพยสินซึ่งปจจุบันมีการเก็บในสัดสวนที่นอยมาก การ
เพิม่ ประสิทธิภาพฐานภาษี ซึง่ หลายประเทศมีการหารายไดจาก
ทรัพยสินของภาครัฐ
นอกจากนี้ ตองลดบทบาทของภาครัฐในระยะยาว รายจาย
ภาครัฐบางประเภทจะตองมีการปรับลดลง โดยเฉพาะรายจาย
ประจํา จะตองปรับใหเหมาะสม สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจะตองนําไปใชในการลงทุนเพื่อปรับตัว
เขากับยุคดิจิทัลมากขึ้น
นายวิรไท กลาววา ตองสรางความเขาใจใหถูกตอง บทบาท
รัฐ และการใชนโยบายการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจเปน
เรื่องจําเปน หากตองทําเพิ่มจากเกณฑที่วางเปนนโยบายที่
สอดคลองกับบริบทกับสถานการณหากโควิดกระทบเศรษฐกิจ
กวางและยาวขึ้น
“คลังเปนภาคเดียวที่จะกระตุนเศรษฐกิจไมใหไหลลงแรง
เกณฑ กรอบบางอยางตั้งในภาวะปกติ แตเมื่อจะใชการคลัง
เพิ่มขึ้น ก็ตองทําควบคูกับแผนการหารายไดในอนาคต ที่ได
จากหลากหลายวิธี”
ทั้งนี้ ธปท. ไดรวมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานชาติ และสถาสบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดทํา โครงการ
DR BIZ การเงินรวมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง (โครงการดีอารบิส)
เพื่อชวยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจาหนี้สถาบันการเงินหลายราย
ใหไดรบั การบรรเทาภาระหนีแ้ ละใหมกี ลไกในการจัดการหนีก้ บั
สถาบันการเงินทุกแหงไดอยางบูรณาการ ซึง่ โครงการดังกลาว
ชวยลดเวลาใหสามารถดําเนินการไดเร็วขึ้น ผานแนวทางการ
แกไขหนี้ที่เจาหนี้ไดตกลงรวมกันในรูปแบบมาตรฐาน
และการกําหนดบทบาทของเจาหนี้หลักในการดูแลลูกหนี้
และประสานกับเจาหนี้อื่น ทําใหการตัดสินใจแกไขหนี้ทําได
รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ใหธุรกิจของลูกหนี้สามารถฟนตัวไดตาม
ศักยภาพของตัวเอง รวมทัง้ ปรับตัวใหทนั กับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหภาคธุรกิจที่มี่ความสําคัญ
ตอการจางงานและเศรษฐกิจของประเทศสามารถฟนตัวไดใน
ระยะตอไป
ทั้งนี้ ธปท. ไดใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางหนี้
ซึ่งที่ผานมาไดมีการออกหลายมาตรการเพื่อเปนแรงจูงใจให
สถาบันการเงินออกโครงการเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ โดยเฉพาะ
การเรงปรับโครงสรางหนี้กอนที่จะเปนหนี้เสีย ซึ่งถือเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะจะชวยสถาบันการเงินใหไมตองมีภาระในการ
ตั้งสํารองหนี้สูงขึ้น โดยมีการแกเกณฑหลายอยางเพื่อเรงให
มีการปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับปญหาของแตละผู
ประกอบการ
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กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.5%
แมเศรษฐกิจยังหดตัวแตมีแววฟน

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) กลาววา ที่ประชุมคณะ กนง.
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.50% ตอป โดยเห็นวาอัตรา
ดอกเบี้ ย นโยบายหลั ง จากนี้ ไ ม ใ ช พ ระเอกอี ก ต อ ไป
เพราะอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันไดลดตํ่ามามากเมื่อ
เทียบกับในอดีต ตํ่าเปนประวัติการณ และถือวาเปน
ระดับตํ่าที่สุดในภูมิภาค โดยทิศทางของเศรษฐกิจหลัง
จากนีจ้ ะขึน้ อยูก บั การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การดูแล
เศรษฐกิจใหเกิดการฟน ตัว เนนเรือ่ งการจางงาน จําเปน
ตองประสานนโยบายทั้งมาตรการดานการคลัง ควบคู
กับมาตรการดานการเงินทีต่ อ งผอนคลายตอเนือ่ ง โดย
ในสวนนโยบายการเงินยืนยันวายังมีกระสุนเพียงพอ
และพรอมที่จะนําออกมาใชตามความจําเปน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการ กนง. ไดมกี ารหารือกันภายหลัง
จากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศ
ไดดําเนินนโยบายใสสภาพคลองลงไปในระบบ สงผล
ใหราคาสินทรัพยและทองคําปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปญหา
สภาพคลองจํานวนมากในระบบการเงินโลกนี้ถือเปน
ความเสี่ยง ทําใหมีเงินทุนไหลเขามากดดันคาเงินบาท
คณะกรรมการ กนง. เห็นวาจําเปนตองติดตามดูแล
ทิศทางอัตราแลกเปลีย่ นอยางใกลชดิ เพือ่ ไมใหเงินบาท
แข็งคาจนกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่
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ครึ่งหลังของปนี้ดุลบัญชีเดินสะพัด คาดวาจะยังเกิน
ดุล แตเปนการเกินดุลที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับในอดีต
เปนไปตามปจจัยเรื่องราคานํ้ามันและการทองเที่ยวที่
ยังไมฟนตัว ดังนั้นแรงกดดันคาเงินบาทจากดุลบัญชี
เดินสะพัดจึงลดลง
นายทิตนันทิ์ กลาววา คณะกรรมการ กนง. ประเมิน
วาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมทยอยฟนตัวตามการผอน
คลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศ และการทยอยฟ  น ตั ว ของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก แตยังตองระมัดระวังความเสี่ยงจาก
โอกาสในการเกิดการระบาดระลอกที่ 2 โดยคาดวา
จะใชเวลาไมตาํ่ กวา 2 ปทกี่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
จะกลับสูระดับกอนการแพรระบาด แตการฟนตัวจะ
แตกตางกันมากระหวางภาคเศรษฐกิจ
“กนง. เห็นสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ในไตรมาส 2/2563 ดีขึ้นกวาที่ประมาณการไวเดิมแต
ก็ยังหดตัวอยู” นายทิตนันทิ์ กลาว
นอกจากนี้ คณะกรรมการ กนง. เห็นวามาตรการ
ภาครัฐในระยะขางหนา จําเปนตองสนับสนุนการจาง
งาน สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และการฟน
ตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งมาตรการดานการ
คลังที่ตรงจุดและทันการณ นโยบายการเงินที่ผอน
คลายตอเนือ่ ง มาตรการดานการเงินและสินเชือ่ ทีช่ ว ย
เสริมสภาพคลอง รวมถึงนโยบายดานอุปทานเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การปรับ
รูปแบบการทําธุรกิจ และการพัฒนาทักษะแรงงานให
สอดคลองบริบทใหมหลังการแพรระบาดของโควิด-19
คลี่คลายลง
“กนง. เห็นวานโยบายการเงินทีผ่ อ นคลายมากตัง้ แต
ตนป มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการ
การเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ชวยบรรเทาผล
กระทบทีเ่ กิดขึน้ และจะสนับสนุนการฟน ตัวของเศรษฐกิจ
ไดหลังจากการระบาดคลี่คลาย เอื้อใหอัตราเงินเฟอ
กลับสูก รอบเปาหมาย และลดความเสีย่ งตอเสถียรภาพ
ระบบการเงิน การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้
จะชวยผลักดันใหสถาบันการเงินเรงปรับโครงสรางหนี้
ทั้ ง หนี้ ค รั ว เรื อ นและหนี้ ธุ ร กิ จ ให เ กิ ด ผลในวงกว า ง
มากขึ้น และเรงรัดการใหสินเชื่อผานโครงการตาง ๆ
เพื่อแกปญหาสภาพคลองใหตรงจุดและทันการณ”
นายทิตนันทิ์ กลาว
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รัฐมนตรีคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทย
ป 64 จีดีพีจะกลับมาขบายตัว 4-5%

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “Navigating through global uncertainties: Thailand’s opportunities for transformation”
ในงาน “Thailand Focus 2020 : Resiliency to Move
Forward” วา ผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเลวรายที่สุดที่
เขามากระทบเศรษฐกิจไทยไดผา นพนไปแลว โดยเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาส 2/2563 เปนชวงที่มีการเติบโตตํ่าที่สุด และ
เชื่อวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟนตัวไดอยางชัดเจนอีกครั้ง
ในป 2564 คาดวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะ
กลับมาขยายตัวไดในระดับ 4-5%
ทั้งนี้ ดวยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกรง ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสทีผ่ า นมาแมประสบปญหา แตกไ็ มหดตัวมาก
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเดียวกัน และแนวโนม
เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นการฟนตัวกลับมาอยางคอยเปนคอย
ไปหลังจากสถานการณคลี่คลายลง
“การรับมือกับสถานการณโควิด-19 เปนเรื่องที่มีความ
เสี่ยงอยู เชื่อวาการควบคุมวิกฤตการระบาดนั้น ผูสราง
นโยบายระดั บ ประเทศจะต อ งมองไปข า งหน า รวมทั้ ง
ประเมินสถานการณดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะ
ไมมีใครสามารถจะยืนยันไดวาวัคซีนจะสามารถนําออกมา
ใชไดเมือ่ ใด ดังนัน้ จนกวาจะถึงวันนัน้ เศรษฐกิจโลกก็นาจะ
อยูในระดับที่ตํ่ากวาระดับกอนเกิดการระบาดของโควิด-19
ดังนั้น เราจึงไดแตยอมรับและเตรียมพรอมกับความเสี่ยง
ที่มองไมเห็น” นายปรีดี กลาว

e-magazine ÇÒÃÊÒÃ TIA à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

นายปรีดี กลาววา หัวใจสําคัญ
การเติบโตและฟน ตัวอยางมัน่ คง
ของเศรษฐกิจก็คือการคงไวซึ่ง
วิ นั ย ทางการเงิ น การคลั ง การ
เผชิ ญ หน า กั บ โควิ ด -19 ทํ า ให
งบประมาณที่ จ ะใช จ  า ยมี ข  อ
จํากัด จึงตองใชจายอยางชาญ
ฉลาดและมีประสิทธิภาพอยาง
ยิ่ง ซึ่งรัฐบาลไดเดินหนาปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบดาน
ความยั่งยืนทางดานการเงินการ
คลั ง อย า งเคร ง ครั ด แม จ ะมี
การจัดสรรงบประมาณดานการ
ฟ  น ฟู เ ศรษฐกิ จ สู ง เป น ประวั ติ
การณ แต ส ถานะการเงิ น การ
คลั ง ของประเทศไทยยั ง คง
แข็งแกรง ขณะนี้ประเทศไทยมี
หนี้ ส าธารณะต อ จี ดี พี ตํ่ า กว า
60% แมจะมีการกูเงิน 1 ลาน
ลานบาทก็ตาม
“แมจะมีขอกําจัดดานงบประมาณ แตก็สามารถที่จะใช
กลยุทธในการกูย มื ภาครัฐมาเปนทางออกได เราอาจจะตอง
หันไปพึ่งการกูยืมเมื่อจําเปน” นายปรีดี กลาว
สําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ ภาครัฐ
จะเรงผลักดันนโยบายตาง ๆ ออกมาอยางชัดเจน และ
เรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณมากขึ้น เพื่อเรงการ
ฟ  น ตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทย โดยเฉพาะโครงการลงทุ น
โครงสรางพื้นฐาน ที่จะเปนปจจัยหลักในการชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ พรอมกับการสงเสริมภาคทองเที่ยวใหกลับมา
ฟ  น ตั ว ขึ้ น ซึ่ ง กระทรวงการคลั ง จะมี ม าตรการเพิ่ ม เติ ม
ออกมาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหกลับมา
ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงมุงเนนการเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแขงขัน โดยจะทําใหภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได และมียุทธศาสตร
การดําเนินนโยบายที่เนนการสรางประสิทธิภาพและยก
ระดับใหประเทศไทยกาวหนามากขึ้น โดยการนําเทคโนโลยี
ใหมเขามาใช โดยจะตองไดรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากหนวยงานตาง ๆ ผานความรวมมือกันของภาครัฐ
และเอกชน ทําใหประเทศมีความนาสนใจที่จะสามารถ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติเขามาได และผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการคาไปสูประเทศอื่น
ในภูมิภาค
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อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน รุนที่ 31 ประจําป 2563
สมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย เปดหลักสูตร อบรมอาสาพิทกั ษสทิ ธิผถู อื หุน รุน ที่ 31 ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 15-16 สิงหาคม
2563 ณ โรงแรม โกลดออรคิด กรุงเทพฯ โดยมี คุณภูวนารถ ณ สงขลา ประธานชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน เปนประธาน
มอบวุฒิบัตรใหกับผูผานการอบรมฯ
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การเปดเผยขอมูล

โดย : เกงกลา รักเผาพันธุ
นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ในเรื่องของการพิทักษสิทธิของผูลงทุน ก็คือเรื่องการเปดเผยขอมูล
เพราะการตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรือไมลงทุนใดๆ ตองเปนการตัดสินใจโดยมีขอมูลที่มาก
เพียงพอ
จึงจะเห็นไดวานับตั้งแตสมาคมฯ ไดดําเนินการทําโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผูถือหุนของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่อยูในตลาดหลักทรัพย หรือที่เรียกวา โครงการ AGM
Checklist ภายใตการสนับสนุนและเห็นพองของทั้ง กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ มาตั้งแต
ป 2549 นั้น หลักเกณฑในทุกหมวดของการทํา Checklist จะตองมีเรื่องของการเปดเผย
ขอมูลดวย
ในหมวดของหนังสือเชิญประชุม หลักการก็คือการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนมากเพียงพอ ทั้ง
ผานเอกสาร ผานเว็บไชตของตลาดหลักทรัพย ผานเว็บไซตของบริษัท ขณะที่ในวันประชุมผูถือ
หุน การเปดเผยขอมูลผานการตอบคําถามในทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั ก็ยงิ่ เปนสิง่ สําคัญ
เพราะผูล งทุนสามารถสอบถามเรือ่ งตางๆทีม่ ผี ลตอความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนได นอก
เหนือจากขอมูลที่มีในเอกสาร
รวมทั้งในหมวดของการรายงานผลการประชุมผูถือหุน ก็คือการสรุปขอมูลและเปดเผยใหกับ
ผูลงทุนทั้งหมดไดรับทราบ ไมวาจะไดไปเขารวมประชุม หรือไมไดไปเขารวมประชุมก็ตาม
นี่คือ ประโยชนสําคัญประการหนึ่งของการทํา AGM Checklist ที่สมาคมฯ ใหความสําคัญ
มาโดยตอเนื่องนั่นเอง
ปญหาทีพ่ งึ ตระหนักก็คอื การเปดเผยขอมูลทีถ่ อื วาเปนสิง่ ทีม่ ปี ระโยชนอยางยิง่ นัน้ ผูล งทุน
สามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกเปดเผยเหลานั้นไดหรือไม
กรณีที่มีการเปดเผยขอมูลออกมาแลว ผูลงทุนบางสวนที่อาจจะยังไมเห็นความสําคัญ ไม
ไดเขาไปศึกษาขอมูลเหลานั้น แมเปนสิ่งที่นาเสียดาย แตเทาที่ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ทางชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนของสมาคมฯ ก็ไดขอมูลวามีผูลงทุนไมนอยที่ศึกษาขอมูล
ในหนังสือเชิญประชุมมาลวงหนา โดยเฉพาะในบางเรื่องที่สนใจ อาทิ งบการเงินเกี่ยวกับการ
ขาดทุน-กําไรของบริษัท เรื่องการจายเงินปนผล เปนตน
แตประเด็นที่อยากสื่อสารในเรื่องนี้คือกรณีที่ผูลงทุนไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เปดเผย ซึ่ง
มีทั้งกรณีที่การเปดเผยจํากัดไววาแคประกาศไวที่บริษัทก็ได ซึ่งเมื่อเปนเชนนั้นโอกาสที่ผูลงทุน
จะเขาไปศึกษาขอมูลก็ไมสะดวก ซึ่งในยุคของการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต จริงๆแลวควรที่
จะเปดเผยผานทั้งเว็บไซตของบริษัท และเว็บไซตหองขาวของทางตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะชวย
ใหผูลงทุนเขาถึงขอมูลที่ถูกเปดเผยงายขึ้นสะดวกขึ้น
หรืออยางกรณีการออกหนังสือเชิญชวนซื้อหุนตางๆ การเปดเผยขอมูลเปนจํานวน 1,000 –
3,000 หนา หากมองประโยชนของการเขาถึงขอมูลของผูลงทุน ตองยอมรับวา ยังถูกจํากัดดวย
ปริมาณขอมูลที่มากจนทําใหผูลงทุนไมไดศึกษาอยางที่ควรจะเปน
ในอนาคตบทบาทของ Big Data จะเพิ่มมากขึ้น การเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูลงทุนได
ประโยชนและเขาถึงไดสะดวก จึงเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
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รุนที่

“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”

ชีวิตยังตองวางแผนการลงทุนก็ยอมตองวางแผน ดวยเชนกัน

ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาชีพ และผูสนใจงาน “จิตอาสา”
มาฝกฝนตนเองเปน “นักลงทุนคุณภาพ” ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรู
เพิ่มมิตร ตางอาชีพ ตางวัย ในสนามการลงทุน
และเตรียมตัว เตรียมพรอม ในการทำหนาที่...

“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”
เมื1อฤดูกาล AGM มาถึง...

เงื1อนไขการเขาอบรม:
1. สมัครเขาสัมภาษณอบรมอาสาฯ โดยความสมัครใจ บนพื้นฐานของผูมีจิตอาสา
2. ผานการสัมภาษณของคณะกรรมการชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
3. ชำระคาบำรุงสมาคมฯ รายสามป เปนจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
4. สมาชิกสมาคมฯ สมัครเขาอบรมอาสาฯ โดยไมมีคาใชจาย
5. เมื1อผานการอบรม ขึ้นทะเบียนเปนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนไดรับสิทธิในการพัฒนาตนเอง
เพื1อเตรียมพรอมของการเปนนักลงทุนคุณภาพ และทำหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณนิตยา แกวเมือง โทร. 097 141 7992
คุณธีรประภา อยูรวมใจ โทร. 084 128 0586
email: nitta_km32@hotmail.com
www.thaiinvestors.com Facebook: @tia.Society
QR code สมัคร
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