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ขอสงวนและขอจํากัดความรับผิด

เนื้อหาบทวิเคราะห คําแนะนํา หรือความคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้เปนความคิดเห็นของผูนําเสนอเนื้อหา
ดังกลาวเทาน้ัน มิไดเปนการแสดงวาสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เห็นพองดวยกับความคิดเห็นน้ัน ที่สําคัญ 
คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุใดๆ ลวนมคีวามเส่ียง การตัดสินใจกระทาํการใดๆ โดยอาศัยเน้ือหาดังกลาว ผูลงทนุ
ตองเปนผูรับความเสี่ยงดวยตนเองทั้งหมด 

สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

e-magazine
Thai Investors’ watch 

เจาของ 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บรรณาธิการ 
นายภูวนารถ ณ สงขลา
คณะทํางาน 
คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการ Thai Investors Academy 
คณะกรรมการดานพิทักษสิทธิ 
ฝายศิลป-พิสูจนอักษร 
น.ส.สมัญญาวีย วิริยสุนทร
น.ส.วรรณา กระดิษฐ
น.ส.ณฐมน บวรเลิศคณา

สํานักงาน สมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย
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

รายนามคณะกรรมการ
ปบริหาร 2562-63
นายเกงกลา  รักเผาพันธุ นายกสมาคมฯ
นายจํานงค วัฒนเกส อุปนายกฯ
นางสาวสิริพร  สงบธรรม เลขาธิการ
  ประชาสัมพันธ
นางสาวเยาวลักษณ อรามทวีทอง เหรัญญิก
นายธวัช  อานันโทไทย กรรมการ
นางทองอุไร ลิ้มปติ กรรมการ
นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต กรรมการ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ กรรมการ
นายสุพจน  แกวมณี กรรมการ
นางรัมภา รมโพธิ์ กรรมการ
นายยิ่งยง นิลเสนา กรรมการ
นายอดิเรก  พิพัฒนปทมา กรรมการ

ht
tp

://
w
w
w
.fa

ce
bo

ok
.c
om

w
w
w
.th

aii
nv

es
to

rs
.c
om

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดแถลง
ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจําไตรมาส 2 ป 2563 
(มี.ค.-มิ.ย.) วา เศรษฐกิจในไตรมาสที่ผานมาจีดีพีติดลบ 12.2% 

แนนอนวาสาเหตุสําคัญยอมมาจากปจจัยลบที่รับรูกันมาโดยตลอดแลว นั่นคือ 
การที่เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการถดถอยของเศรษฐกิจที่ซบเซาทั่วโลก 
โดยจะเห็นไดจากตัวเลขจีดีพีของแทบทุกประเทศติดลบเฉล่ีย 10% ยกเวนจีนที่
ยังขยายตัว 3.2% และเวียดนามขยายตัว 0.4%. 

ทั้งหมดเปนผลจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหมีการล็อกดาวน ปดสถาน
ประกอบการตางๆ ตามมาตรการการเฝาระวังโควิด-19 ไมใหมีการแพรระบาด 
รวมทัง้การสงออกทีติ่ดลบ 10% ทาํใหจีดีพหีดตัวลงมาก การลงทนุรวมในไตรมาส
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 การปรับประมาณการจีดีพีในปน้ี 
อยูภายใตเง่ือนไขที่วาหากมีการระบาดของโควิด-19 ในรอบ 2 จะตองสามารถ
ควบคุมไดไมมีการระบาดในวงกวาง สหรฐัอเมรกิาไมมขียายการทาํสงครามการคา
ออกไป จนกระทบตอการเกิดหนี้เสีย หรือเอ็นพีแอล หรือกระทบตอภาคการเงิน
หรือสถาบันการเงิน ภัยแลงไมขยายตัวไปมากกวานี้ รวมทั้งการขยายตัวเศรษฐกิจ
โลกอยูที่ 4.5% ราคานํ้ามัน 40 เหรียญตอบารเรล คาเงินบาทอยูที่ 31 บาทตอ
เหรียญสหรัฐ

ถือเปนเงื่อนไขที่ไมงายเทาไรนัก เนื่องจากวาหลายเงื่อนไขนั้น เปนสิ่งที่ไมอยู
ภายใตการควบคุมหรือกํากับดูแลได อาทิ สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน 
ซึ่งนักวิเคราะหจํานวนมากยังหวงวาย่ิงใกลเวลาเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงน้ีมากเทาไหร 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 
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เงื่อนไขที่เศรษฐกิจจะฟน
โดย : ภูวนารถ ณ สงขลา
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นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทย (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 รวมทัง้อนุมัติใหมกีารเดินทางจาก
ตางประเทศเขามาในประเทศไดอยางจํากัด ดัชนีของตลาด
และอุตสาหกรรมตางๆ ไดเริ่มฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป 
การฟนตัวที่แข็งแกรงที่สุดจะอยูในภาคผลิตภัณฑสําหรับผู
บริโภค และอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และตอนนี้
ถือวาอยูในระดับที่สูงกวากอนโควิด-19 และภาคอื่นๆ ไมวา
จะเปน เทคโนโลยีดิจิทัล, โลจิสติกส และบริการสุขภาพ 
ตางก็มีศักยภาพสูงในโลกของนิวนอรมัล

ขณะเดียวกันยังพบวาปริมาณบริษัทที่จะเขามาระดมทุน
ในตลาดหุนไทย (ไอพีโอ) เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากที่
เคยถูกเล่ือนออกไปในชวงการระบาดโควิด-19 ทีร่นุแรง โดย
ขณะน้ีมีการระดมทนุในตลาดสูงถึง 3 พนัลานดอลลารสหรฐั 
เทียบไดกับระดับของหลายปที่ผานมา และตอนนี้ก็ยังมีหลัก
ทรัพยถึง 30 ตัวที่กําลังรอเปดตัวอยู

ขณะที่ภาครัฐเองในชวงที่ผ านมาไดออกมาตรการ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจ ประกอบกับประเทศไทยสามารถ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดดี ทําใหบรรดานัก
ลงทุนในประเทศกลับมาคึกคัก เห็นไดจากการซื้อขายของ
นักลงทุนรายยอย ที่เพิ่มขึ้นมาถึงระดับ 2,000 ลานดอลลาร
ตอวันในปนี้ ขณะที่ในครึ่งปแรกที่ผานมา พบวา มีบัญชีซื้อ

ตลาดหลักทรัพยมั่นใจหุนไทยแกรง
FETCO ชี้ปจจัยการเมืองฉุดเชื่อมั่น

ขายรายยอยเปดใหมเพิ่มขึ้นถึง 190,000 บัญชี เพิ่มขึ้น
จากปกอนถึง 34%

อยางไรก็ดี จากทิศทางการปรับตัวของบริษัทจด
ทะเบียนทั่วโลก กับวิถีนิวนอรมัลจะเปนผลดีตอบริษัท
ในกลุมเอสเอ็มอีและสตารตอัพ และจะสงผลใหการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยดิจิทัล เกิดขึ้นไดในอนาคต
อันใกลนี้ อยางไรก็ดี ตลาดหลักทรัพยฯ มั่นใจวาบริษัท
จดทะเบยีนของไทยตางก็พรอมทีจ่ะปรบัตัวสูนิวนอรมัล 
ยกระดับเพื่อใหมีความแข็งแกรงมากย่ิงขึ้น และทําให
ทั่วโลกเห็นถึงโอกาสของประเทศไทย ทามกลางความ
ทาทายที่หลากหลาย รวมทั้งความแปลกใหมที่จะเกิด
ขึ้นดวย

ดานนายไพบูลย นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปดเผยวา ดัชนีความเชื่อม่ัน
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 ขณะที่ปจจัยฉุดความเชื่อม่ัน
นักลงทุนมากที่สุด ไดแก สถานการณทางการเมืองใน
ประเทศ รองลงมาคือ การถดถอยของเศรษฐกิจใน
ประเทศและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน สําหรับ
หมวดธุรกิจที่นาสนใจมากที่สุด คือหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืม (FOOD) หมวดธุรกิจที่ไมนาสนใจมากที่สุด 
คือหมวดธนาคาร (BANK)

สําหรบัปจจัยทางเศรษฐกิจทีต่องติดตามจากน้ี ไดแก 
การรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งของ
ไทยและทั่วโลกที่อาจแยกวาคาดการณ การประกาศ
เศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2563 ความตึงเครียดทางการ
เมืองระหวางจีนกับสหรัฐ รวมถึงการระบาดรอบสอง
ของโควิด-19 ในหลายๆ ประเทศ สวนปจจัยในประเทศ
ที่นาติดตาม ไดแก ความเส่ียงที่ไทยอาจถูกกระทรวง
การคลังสหรัฐขึ้นบัญชีดําประเทศที่ตองจับตาเรื่องการ
แทรกแซงอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
ผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่ผานมากําลัง
ทยอยหมดลง และผลจากการผอนคลายธุรกิจระยะ
ที่ 6 ที่จะเริ่มเปดใหชาวตางชาติบางกลุมเขาประเทศ
ไทยได 
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ผลประกอบการบจ.ครึ่งปแรกลดลง
ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19

นายแมนพงศ เสนาณรงค รองผูจัดการ หวัหนาสายงาน
ผูออกหลักทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เปดเผย
วา บริษัทจดทะเบียน (บจ.) 
ในตลาดหลักทรัพย แห ง
ประเทศไทย จํานวน 691
บริษัท หรือคิดเปน 95.4% 
จากทั้งหมด 724 บริษัท 
(ไมรวมกองทุนรวมอสังหา
ริ มทรั พย   กองทุ น ร วม
โครงสรางพื้นฐาน บริษัทใน
กลุมที่เขาขายอาจถูกเพิก
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 
มยีอดขายรวม 5,026,268 ลานบาท ลดลง 13.3% โดยมกํีาไร
จากการดําเนินงานหลัก (Core operating profit) 273,267 
ลานบาท ลดลง 43.8% และมีกําไรสุทธิ 187,901 ลานบาท 
ลดลง 58.7% จากชวงเดียวกันของปกอน การลดลงของ
รายไดทําใหดัชนีชี้วัดความสามารถการทํากําไรลดลงจาก
ชวงเดียวกันของปกอน โดยมอีตัรากําไรขัน้ตน (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%

ทั้งน้ี หากไมรวมหมวดธุรกิจพลังงานและปโตรเคมีภัณฑ 
บจ. มียอดขายลดลง 5.6% มีกําไรจากการดําเนินงานหลัก
ลดลง 13.3% และมีกําไรสุทธลิดลง 41.2% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มข้ึนจาก 27.8% เปน 
28.5% มีอัตรากําไรจากการดําเนินงานหลักลดลงจาก 8.3% 
เปน 7.6% และมีอัตรากําไรสุทธิลดลงจาก 9.7% เปน 
6.0% ซึ่งจะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจปรับตัวไดคอนขางดี 
โดยเฉพาะการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สงผลใหอัตรากําไรจากการดําเนินงานหลักลดลงเพียง
เล็กนอยเมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลงในภาพรวม

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

สําหรบัฐานะการเงินของกิจการ ณ ส้ินไตรมาส 2/2563 
บจ. ไทยมีหน้ีสินเพิ่มขึ้นตอเน่ือง ทําใหอัตราสวนหน้ีสิน
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
การดําเนินงานครึง่ปแรก 
บจ. สวนใหญไดรับผล
กระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรค
โควิด-19 จากการปด
ชัว่คราวของชองทางการ
จัดจําหนาย การชะลอคํา
สั่งซื้อ การเลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายควบคุมการ
แพรระบาด สงผลให

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

หัวขอน้ีผูเขียนไดเคยเขียนไวในวารสารน้ีเมื่อ 27 ตุลาคม 
2560 วันเวลาก็ลวงเลยมาแลวเกือบสามปเต็ม ยังคงมีนักลงทนุ
หรือแมแตสมาชิกชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทยดวยกันเอง ก็ยังคงมีความสงสัยวา ใน
รายงานผูสอบบญัชทีีใ่หความเหน็ตองบการเงิน วรรคทีเ่ปนหวัขอ
เรือ่งสําคัญในการตรวจสอบ หรอื Key Audit Matters (KAM) 
นั้น ผูตรวจสอบบัญชีกําลังพูดเรื่องอะไร 

และวรรคนี้มีประโยชนตอนักลงทุนอยางไร 
วันน้ีจึงขอมาเลาใหมสําหรับผูอานใหมและทบทวนผูอาน

เกาถึงประโยชนของ KAM ที่นักลงทุน ตองใหความสนใจและ
วิเคราะห สังเคราะหตอไป เพื่อใหมั่นใจในกิจการที่จะไปลงทุน

KAM เปนเรื่องที่ผูสอบบัญชีตองการสื่อสารใหผูอานงบการ
เงินไดรูวา มีเรื่องอะไรที่มีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญตอการ
แสดงขอมูลในงบการเงินที่อาจขัดตอขอเท็จจริง โดยเฉพาะ
เก่ียวกับเรื่องที่เปนการใชดุลยพินิจของผูบริหาร ถาใชถูกก็ถูก 
ใชผิดก็ผิด ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการคาดการณในเรื่องตางๆ ที่
เปนเพยีงการประมาณการทีอ่าจมีความไมแนนอนเกิดขึน้ได เชน
การสํารองสินคารบัคืน ขอสมมุติฐานในการพจิารณาการดอยคา
ของสินทรพัย การสํารองหน้ีสงสัยจะสูญซึง่ตองใชเทคนิคในการ
วดัมูลคาเครื่องมือทางการเงนิ เปนตน หรือมีเหตุการณสําคัญๆ 
ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น ๆ  ที่มีนัยสําคัญ หรือเรื่องที่ผูสอบบัญชี
ตองใชความพยายามอยางมากในการตรวจสอบ หรือกรณีมี
ระบบการควบคุมภายในที่บกพรองอยางมีนัยสําคัญ 

โดยผูสอบบัญชีตองหยิบยกเรื่อง
เหลาน้ันมาบอกเลา เพื่อเนนเรื่องที่
อาจมีความเส่ียงอยางมีนัยสําคัญตอ
การแสดงขอมูลในงบการเงิน 

โดยสวนใหญขอมูลเหลาน้ันมักจะ
เปดเผยอยูในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินอยูแลว และจากความสําคัญน้ัน 
ๆ ผูสอบบัญชีจะอธิบายวาตองตรวจ

สอบอยางไร ใชดุลยพินิจอยางไร เพื่อใหมั่นใจไดวา ไดรับทราบขอมูล 
หลักฐานทีเ่พยีงพอ เหมาะสมตอการตัดสินใจแสดงความเหน็ตองบการ
เงินแลว ซึ่งการที่ผูสอบบัญชีระบุเรื่องดังกลาวใน KAM เทากับบอก
ใหรูถึงความใสใจ การทํางานหนักดวยความเปนมืออาชีพของผูสอบ
บัญชีตอเรื่องดังกลาว ในการพิจารณาถึงความเส่ียงที่อาจมีนัยสําคัญ
ตอการจัดทํางบการเงิน โดยผูสอบบัญชีไดใชวิธีการตรวจสอบเพื่อให
มั่นใจไดในระดับที่สามารถแสดงความเห็นไดอยางไมมีเงื่อนไข 

เพราะหากเรื่องดังกลาวมีนัยสําคัญที่เปนไปในทางรายแรง
ตอการแสดงความเห็น เรื่องน้ันจะกลายเปนเรื่องท่ีเปนเงื่อนไขใน
การแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขของผูสอบบัญชี น่ันคือเรื่องน้ัน
ก็จะไมอยูใน KAM แตจะกลายเปนเหตุแหงการแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไข หรือไมแสดงความเห็นตองบการเงิน

เรื่องของ KAM ความจริงมีมานานแลว สําหรับผูสอบบัญชีที่ตรวจ
สอบเก่ียวกับการใชดุลยพนิิจของผูบรหิาร ซึง่ผูสอบบญัชจีะส่ือสารเรือ่ง
เหลาน้ีใหคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ เพยีงแตปจจุบนัน้ีมาตรฐาน
การสอบบัญชีกําหนดใหตองเปดเผยไวในรายงานผูสอบบัญชีในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียในสาธารณะ (PAEs) ซึ่ง KAM จะเปน
ประโยชนตอผูใชงบการเงินทกุภาคสวน ไมเพยีงแตกับนักลงทนุเทาน้ัน 
ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ก็สามารถใชขอมูลจาก KAM เพื่อวิเคราะหงบ
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทําใหเกิดความเชื่อม่ันตอ
งบการเงินน้ัน ๆ จนนําไปสูการตัดสินใจในการทําธุรกรรมทางธุรกิจได
เปนอยางดี 

บทความฉบับนี้จึงเปนการตอบคําถามวา มี KAM นากลัวขนาดไหน 
ก็ตอบวา ไมนากลัวเลย ถาเราเขาใจวัตถุประสงคของการมี KAM สวน
การส่ือสารขอความใน KAM จะทําใหผูอานเขาใจไดมากนอยเพียงใด 
ก็ขึ้นกับประสบการณ ความรู ความสามารถ ความเปนมืออาชีพของ
ผูสอบบัญชีทานน้ัน ๆ และก็ไมไดมีกฎกติกาวาทุกการประมาณการ
ของผูบริหารจะตองเกิด KAM เสมอไป อีกทั้งก็ไมมีขอกําหนดวา 
ในรายงานผูสอบบัญชีตองมีเรื่อง KAM กี่เรื่อง 

ทั้งนี้ผูใชงบการเงินตองเขาใจวา เรื่องใน KAM ผูสอบบัญชีไดตรวจ
สอบและพอใจแลว แมจะไมมีขอความวาขาพเจาพอใจก็ตาม เพราะถา
เรื่องของ KAM เปนเรื่องรายแรง เรื่องนั้นจะไมอยูในวรรค KAM แลว 
แตจะกลายไปเปนเง่ือนใขในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีใน

รายงานผูสอบบัญชี ดังน้ันจะวาไปแลวอยู
ในวรรค KAM ยังดีกวาอยูในวรรคแสดง
ความเห็น 

หากนักลงทุนเขาใจการส่ือสาร KAM 
อยางแทจริง ก็จะสามารถวิเคราะหถึงความ
เส่ียงของกิจการน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นคะ   

1 กันยายน 2563
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นางสมหมาย ศริิอดุมเศรษฐ ที่ปรึกษาดานยทุธศาสตรการ
จัดเก็บภาษี (กลุมธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร 
เปดเผยวา ในวันที ่31 ส.ค. 2563 เปนวันทีส้ิ่นสุดการขยายเวลา
การย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 
ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินไดนิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สําหรับ
เงินไดในป 2562 ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการ
ย่ืนแบบแสดงรายการ และชําระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพ
คลองทางการเงินใหประชาชนและผูประกอบการ

ทั้งนี้ กรณีบุคคลธรรมดาหากมีภาษีตองชําระตั้งแต 3,000 
บาทขึ้นไป ขอผอนชําระภาษีได 3 งวด โดยไมมีดอกเบี้ย แต
ตองมีภาษีที่ชําระไมตํ่ากวา 3,000 บาท สําหรับผูประกอบการ
นิติบคุคล กรมสรรพากรสนับสนุนผูเสียภาษีทีดี่ไดตอยอดธรุกิจ
อยางมั่นคงเติบโตตอไป สามารถติดตอธนาคารกรุงไทย (KTB) 
ไดออกแคมเปญ “สินเชื่อ SME เพื่อชําระภาษี” หรือธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) เพื่อขอ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”

“โดยธนาคารดังกลาวไดสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชําระภาษี 
เพิ่มโอกาสตอยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคลองทางการเงิน
ผูประกอบธุรกิจ SME ใหแข็งแกรง สงเสริมใหธุรกิจเติบโต
ย่ิงๆ ขึน้ไปในอนาคต ทัง้น้ี มบีรรษัทประกันสินเชือ่อตุสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) สนับสนุนวงเงินคํ้าประกันพิเศษในครั้งนี้”

กรมสรรพากรสนับสนุนใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
และผูประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2563 โดย
ใชชองทางการย่ืนแบบผานออนไลนไดที่เว็บไซตกรมสรรพากร 
www.rd.go.th และชําระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส การยื่นแบบฯ 
เกินระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด จะทาํใหผูเสียภาษีมภีาระตอง
รบัผดิชาํระคาปรบัไมเกิน 2,000 บาท หากมภีาษีตองชาํระ ตอง
เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ตอเดือนหรือเศษของเดือนดวย

ดานนายลวรณ แสงสนิท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปดเผยวา 
ขอชีแ้จงทาํความเขาใจเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็และการชําระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับปภาษี 2563 เพื่อลดความกังวล
ของประชาชนวาจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากไมมา
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในสิ้นเดือนส.ค. 2563

ทั้งนี้ การเรียกเก็บและการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด ไดแก การสง
ใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางไปยังเจาของ
ที่ดินและส่ิงปลูกสราง ในกรณีที่ตรวจสอบใบประเมินดังกลาว
แลวพบวาถูกตอง ผูเสียภาษีคอยไปชําระภาษี

ซึง่สามารถดําเนินการไดหลายชองทาง เชน สําหรบักรงุเทพ
มหานครสามารถชําระที่เคานเตอรธนาคาร หรือผาน QR 
code ของระบบ Online Banking ในทายใบประเมิน หรือที่
สํานักงานเขตทั้ง 50 แหง สวนในตางจังหวัดสามารถชําระไดที่
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามชองทางอื่น
ที่กําหนด

อยางไรก็ดี ในกรณีที่ประชาชนไมไดรับใบประเมินเรียกเก็บ
ภาษี หรือทองถ่ินขยายหรือเล่ือนกําหนดเวลาในการชําระภาษี
ออกไป ประชาชนก็จะไมตองเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งใน
ขณะน้ี มอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนหน่ึงไดขยายกําหนด
เวลาชาํระภาษีออกไปจากส้ินเดือนส.ค. 2563 แลว และยังมีอกี
หลายแหงรวมทัง้กรงุเทพมหานครอยูระหวางการพจิารณาขยาย
กําหนดเวลาชําระภาษีดังกลาว

“ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถติดตามขอมูล
ขาวสารในเรื่องการขยายระยะเวลาชําระภาษีไดที่กองรายได 
กรุงเทพมหานคร โทร. 02-221-2141 ถึง 69 และในสวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอบถามไดที่กองคลังในแตละ
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล” 

สรรพากรใหผอนชําระภาษีบุคคลฯได
สวนภาษีที่ดินฯ ไมตองกังวลเบี้ยปรับ
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ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนาม 
“สัญญาวาจางทีป่รกึษาโครงการศึกษาแนวทางการใหความชวยเหลือ
แกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบกลุม (Class 
Action)” ระหวางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย กับคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแนวทางใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกแกผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายจากการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใน
การดําเนินคดีแบบกลุมใหมีประสิทธิภาพและสามารถเยียวยาความ
เสียหายไดอยางเปนรูปธรรม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กลาววา 
สํานักงาน ก.ล.ต. มีภารกิจและบทบาทในการพัฒนาและกํากับดูแล
ตลาดทนุ ตลอดจนบงัคับใชกฎหมาย และการใหความคุมครองผูลงทนุ
อยางตอเน่ือง รวมทัง้รวมผลักดันใหมกีารยกรางกฎหมายทีร่องรบัการ
ดําเนินคดีแบบกลุมในชวงปลายป 2558 เพื่อใหผูลงทุนมีชองทาง
การเยียวยาความเสียหายจากผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะชวยลดภาระการดําเนิน
การและคาใชจายในการดําเนินคดี และตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562 
ไดมีการกําหนดนโยบายดานการยกระดับการคุมครองและสงเสริม
สิทธิผูลงทุนที่เนนการสนับสนุนบทบาทของสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทยและการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Class Action แกผูลงทุน 

“แตปจจุบันการดําเนินคดีแบบกลุมยังมีจํานวนนอย สํานักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จึงไดประสานความรวม
มือเพื่อหาแนวทางสงเสริมการดําเนินคดีแบบกลุมใหเปนรูปธรรม 
ในการน้ีขอขอบคุณหนวยงานที่กลาวขางตน รวมถึงคณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปนสวนสําคัญในโครงการศึกษาฯ ซึ่ง
ผลการศึกษาจะชวยเพิ่มการรับรูเก่ียวกับการดําเนินคดีแบบกลุมให
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและประชาชนในวงกวางอีกดวย”  

นายภากร ปตธวัชชัย กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กลาววา ตลาดหลักทรัพยฯ มีบทบาทสําคัญในการ
พฒันาตลาดทนุของประเทศไทย และทาํหนาทีสํ่าคัญในการกํากับดูแล

การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action)
บทบาท TIA ที่ ก.ล.ต.-ตลท.สนับสนุน
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การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปน
ธรรมกับผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ ทุกราย (Market Integrity) 
โดยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและคุมครองประโยชน
ผูลงทุน เพื่อใหผูลงทุนเกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยฯ การดําเนินโครงการศึกษาแนวทางการใหความ
ชวยเหลือแกผูลงทุนในตลาดหลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบ
กลุม (Class Action) ถือเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการเพิ่มชองทาง
และเครื่องมือที่จะคุมครองผูลงทุนใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

“โดยตลาดหลักทรพัยฯ มุงหวังทีจ่ะผลักดันและสงเสรมิใหการ
บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งจะเปน
สวนหน่ึงในการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุน
ไทย และชวยพัฒนาตลาดทุนไทยใหเติบโตไดอยางยั่งยืน”

นายเกงกลา รกัเผาพนัธ นายกสมาคมสงเสรมิผูลงทุนไทย 
กลาววา ในฐานะทีเ่ปนองคกรตัวแทนผูถือหุนรายบคุคล สมาคมฯ
จึงขอทําหนาที่ในการขับเคล่ือน เรื่องแนวการทางใหความ
ชวยเหลือ และอาํนวยความสะดวกแกผูลงทนุทีไ่ดรบัความเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยในการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) ซึ่งถือวา
เปนเรื่องใหมสําหรับตลาดทุนไทย แมกฎหมายมีผลใชบังคับมา
เปนระยะเวลาหนึ่งแลวก็ตาม 

“สมาคมฯ มั่นใจในการทําหนาที่น้ีและเชื่อมั่นวาจะชวยสราง

การรับรู การต่ืนตัว และการปกปองสิทธิของนักลงทุนใหขยาย
เปนวงกวางขึ้นได”

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย  คณบดี คณะนิติศาสตร  
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย กลาววา “คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มีความยินดีที่เปนสวนหน่ึงของการบริการวิชาการ
สูสังคมเพื่อชวยเหลือใหผูลงทุนที่ไดรับความเสียหายสามารถ
ดําเนินคดีแบบกลุม อันเปนพันธกิจของคณะนิติศาสตรที่จะ
แสวงหาคําตอบตอปญหาใหแกสังคม โดยเฉพาะในวงวิชาการ
และวงวิชาชีพกฎหมาย 

“ดิฉันมั่นใจวาความเชี่ยวชาญของคณาจารยและนักวิจัยจาก
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะชวยเติมเต็มองค
ความรูดานน้ีใหสมบูรณ ผสานกับบทเรียนจากประสบการณใน
ภาคปฏิบัติของผูเชี่ยวชาญตาง ๆ ซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการวิจัยน้ีเปนนวัตกรรมทางนิติศาสตร ที่ยังประโยชน
มหาศาลตอสังคมตอไป”

ทั้งนี้ กฎหมายการดําเนินคดีแบบกลุม หรือ Class Action มี
ผลบังคับใชมาตั้งแตป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการไดรบัการปฏิบติัทีไ่มถูกตองตามกฎหมาย และ
มคีวามเสียหายทีค่ลายคลึงกัน สามารถรวมกลุมในการดําเนินคดี
แพง เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และประหยัดตนทุน 
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ครม.ไฟเขียวกระทรวงการคลัง
กูเงินเพิ่มอีก 2.14 แสนลานบาท

นางแพตรเิซีย มงคลวานิช ผูอาํนวยการสํานักงานบรหิาร
หน้ีสาธารณะ (สบน.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ไดเห็นชอบปรับปรุงแผนการบริหาร
หน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยให
กระทรวงการคลังกูเงินปงบประมาณ 2563 เพิม่อกี 2.14 แสน
ลานบาท ซึ่งเปนการกูในกรณีรายจายสูงกวารายได เพราะมี
การคาดวารายไดปนี้ จะจัดเก็บไดตํ่ากวา 9% ของเปาหมาย
ที่ตั้งไว หรือ กวา 3 แสนลานบาท

ดังน้ัน เงินคงคลังอาจจะมีไมเพียงพอในการใชจายของ
ประเทศ ซึ่งลาสุดไดรับรายงานวาเงินคงคลังเหลือนอยมาก 
เน่ืองจากไมมีรายได เพราะมีการเล่ือนการย่ืนแบบชําระภาษี
เงินได ทําใหคลังคาดวาจะเริ่มมีเงินเขาในชวงเดือน ก.ย. จึง
จําเปนตองใหคลังใหเปดวงเงินกูดังกลาว โดย สบน.จะประเดิม
กูสวนแรก 5 หม่ืนลานบาท โดยการออกเปนพันธบัตรออม
ทรัพยขายใหประชาชนทั่วไปในเดือน ก.ย.

“วงเงินกู 2.14 แสนลานบาททีเ่พิม่ขึน้ เปนคนละสวนการกู
เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 2563 จํานวน 4.69 แสนลาน
บาท ซึ่งมีการกูไปจนเต็มหมดแลว และการกูเงินเพื่อมาใช
จายกรณีที่รายจายมากกวารายไดในป 2563 ไมไดทําเปนครั้ง
แรกของประเทศ โดยเคยกูเงินลักษณะน้ีในปที่ไทยจะวิกฤต
แฮมเบอรเกอรมาแลว เน่ืองจากตอนน้ันรายจายมากกวา
รายไดที่เก็บไดเชนกัน”

นางแพตริเซีย กลาววา ตามกฎหมาย คลังสามารถกูเงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณได 20% ของวงเงินงบ
ประมาณรายจาย บวกกับอีก 80% ของตนเงินชําระเงินกู ซึ่ง
ในป 2563 จะสามารถกูได 6.38 แสนลานบาท ซึง่การกูเงินเพือ่
ชดเชยขาดดุล และการกูกรณรีายจายมากกวารายได ดังกลาว 
ถือวาเปนการกูเต็มจํานวนตามกรอบที่กฎหมายกําหนดไว

อกีทัง้การกูเงินเพิม่กรณรีายจายมากกวารายได ไมไดสงผล
ใหสัดสวนหน้ีสาธารณะมีปญหา โดยลาสุดอยูที ่45.83% ของ
จีดีพ ีและคาดวาส้ินปงบประมาณน้ีจะอยูที ่51-52% ของจีดีพี 
และส้ินปงบประมาณ 2564 อยูที ่57-58% ของจีดีพ ีสวนการกู
เงินตาม พ.ร.ก.กูเงิน 1 ลานลานบาท ขณะน้ีคลังกูไปแลว 3.18 
แสนลานบาท สวนที่เหลือคาดวาจะกูในปงบประมาณ 2564 

ตามความตองการใชเงินของรัฐบาลในแตละโครงการ
สําหรับวงเงินประเดิมกูสวนแรก 5 หมื่นลานบาท จะ

ทาํการจําหนายพนัธบตัรออมทรพัย 2 รุน 2 อายุ 2 ชองทาง
คือ 1.รุนวอลเล็ต สบม. ครัง้ที ่2 วงเงินจําหนาย 5,000 ลาน
บาท รุนอายุ 4 ป อตัราดอกเบีย้คงที ่1.70% ตอป จําหนาย
ผานวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชนัเปาตัง รายละไมเกิน 
5 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 25 ส.ค.–11 ก.ย.2563

2. รุนกาวไปดวยกัน (Moving Forward) วงเงินจําหนาย 
45,000 ลานบาท รุนอายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 
2.22% ตอป จําหนายผาน 4 ธนาคารตัวแทนจําหนาย โดย
เปดการจาํหนายเปน 2 ชวง คือ ชวงที่ 1 วนัที่ 26 ส.ค.–3 
ก.ย. 2563 ใหบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ไมเกิน 10 
ลานบาทตอราย และชวงที่ 2 วันที่ 4–11 ก.ย.จําหนาย
เปนการทั่วไป

ทัง้น้ี กระทรวงการคลัง ชีแ้จงวา เพือ่เตรยีมการรองรบั
การใชจายของรัฐบาลในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2564 
และเพือ่ใหการดําเนินมาตรการกระตุนและฟนฟเูศรษฐกิจ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง กระทรวงการคลัง
จึงจําเปนตองขออนุมัติกรอบการกูเงินเพื่อรองรับกรณี
รายจายสูงกวารายได วงเงิน 214,093 ลานบาท ซึง่กระทรวง
การคลังจะพิจารณากูเงินตามความจําเปนเทานั้น

อยางไรก็ตาม ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปจจุบัน
ยังอยูในระดับที่เพียงพอตอการใชจายของรัฐบาล โดย
สถานะเงินคงคลัง ณ ส้ินเดือน ก.ค.2563 อยูที่ระดับ 
282,141 ลานบาท และคาดวา ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เงินคงคลังจะอยูในระดับทีเ่พยีงพอทีจ่ะรองรบัการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ และดําเนิน
มาตรการที่จําเปนในการฟนฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะ
ตอไป 
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ธปท.ชี้กระตุนเศรษฐกิจยังจําเปน
เดินหนาโครงการชวยเหลือลูกหนี้

นายวิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ธปท.) เปดเผยวา ในภาวะวิกฤตคนที่มีความสามารถ
ในการกระตุนเศรษฐกิจคือ ภาครัฐ ดังน้ันสัดสวนหน้ี
สาธารณะตอจีดีพีที่ใกลระดับ 60% ไมใชเรื่องที่นากังวล 
ถาการใชจายเงินกูนําไปใชกับโครงการที่ดี โครงการที่มี
ประสิทธิผลตอการกระตุนการจางงาน สงเสริมโครงสราง
พืน้ฐานสอดคลองวิถีชวิีตใหม (นิวนอรมอล) ในสถานการณ
โควิด-19 ที่ภาคเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ บทบาทการคลัง
ก็สามารถเพิ่มไดอีก

ทั้งนี้ เรื่องสําคัญ ตองพิจารณาวาเงินกูที่ไดมาจะนําไป
ใชกับโครงการอะไร ซึ่งควรจะเนนใหเกิดการจางงาน ใชใน
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจหลังจากชวง
วิถีชีวิตใหม (New Normal) และตองเปนโครงการที่ชวย
ใหภาคธุรกิจขยายตัว

“ไมอยากใหเราไปติดกับเกณฑอยางที่ใช ในภาวะ
เศรษฐกิจปกติ เชน การกอหนี้ตองไมเกิน 60% ของจีดีพี
เพราะขณะนี้เศรษฐกิจหดตัว เปนเรื่องที่เปนกันทั่วโลก เรา
ก็ตองทบทวนตามสถานการณ ไมอยากใหยึดตัวเลขเปน

หลัก บทบาทภาคการคลังยังมีความจําเปน เพื่อรักษาระดับไม
ใหเศรษฐกิจไหลลงแรงกวานี้”

อยางไรก็ตาม นอกจากการเพิ่มบทบาทการใชจายภาครัฐ 
มีประเด็นที่ตองคิดอยางจริงจังถึงเรื่องความสามารถในการ
หารายไดในอนาคต ซึ่งมีหลายเรื่องที่ทําได เชน เรื่องของฐาน
ภาษีทรัพยสินซึ่งปจจุบันมีการเก็บในสัดสวนที่นอยมาก การ
เพิม่ประสิทธภิาพฐานภาษี ซึง่หลายประเทศมกีารหารายไดจาก
ทรัพยสินของภาครัฐ

นอกจากนี้ ตองลดบทบาทของภาครัฐในระยะยาว รายจาย
ภาครัฐบางประเภทจะตองมีการปรับลดลง โดยเฉพาะรายจาย
ประจํา จะตองปรับใหเหมาะสม สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และจะตองนําไปใชในการลงทุนเพื่อปรับตัว
เขากับยุคดิจิทัลมากขึ้น

นายวิรไท กลาววา ตองสรางความเขาใจใหถูกตอง บทบาท
รัฐ และการใชนโยบายการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจเปน
เรื่องจําเปน หากตองทําเพิ่มจากเกณฑที่วางเปนนโยบายที่
สอดคลองกับบริบทกับสถานการณหากโควิดกระทบเศรษฐกิจ
กวางและยาวขึ้น

“คลังเปนภาคเดียวที่จะกระตุนเศรษฐกิจไมใหไหลลงแรง 
เกณฑ กรอบบางอยางต้ังในภาวะปกติ แตเม่ือจะใชการคลัง
เพิ่มขึ้น ก็ตองทําควบคูกับแผนการหารายไดในอนาคต ที่ได
จากหลากหลายวิธี”

ทั้งนี้ ธปท. ไดรวมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคาร
นานชาติ และสถาสบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั จัดทาํ โครงการ 
DR BIZ การเงินรวมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง (โครงการดีอารบิส) 
เพื่อชวยเหลือลูกหน้ีธุรกิจที่มีเจาหน้ีสถาบันการเงินหลายราย
ใหไดรบัการบรรเทาภาระหน้ีและใหมีกลไกในการจัดการหน้ีกับ
สถาบนัการเงินทกุแหงไดอยางบรูณาการ ซึง่โครงการดังกลาว
ชวยลดเวลาใหสามารถดําเนินการไดเร็วขึ้น ผานแนวทางการ
แกไขหนี้ที่เจาหนี้ไดตกลงรวมกันในรูปแบบมาตรฐาน

และการกําหนดบทบาทของเจาหน้ีหลักในการดูแลลูกหน้ี
และประสานกับเจาหน้ีอื่น ทําใหการตัดสินใจแกไขหน้ีทําได
รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ใหธุรกิจของลูกหนี้สามารถฟนตัวไดตาม
ศักยภาพของตัวเอง รวมทัง้ปรบัตัวใหทนักับสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหภาคธุรกิจที่ม่ีความสําคัญ
ตอการจางงานและเศรษฐกิจของประเทศสามารถฟนตัวไดใน
ระยะตอไป

ทั้งน้ี ธปท. ไดใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางหน้ี 
ซึ่งที่ผานมาไดมีการออกหลายมาตรการเพื่อเปนแรงจูงใจให
สถาบันการเงินออกโครงการเพื่อชวยเหลือลูกหน้ี โดยเฉพาะ
การเรงปรับโครงสรางหนี้กอนที่จะเปนหนี้เสีย ซึ่งถือเปนเรื่อง
สําคัญ เพราะจะชวยสถาบันการเงินใหไมตองมีภาระในการ
ต้ังสํารองหน้ีสูงขึ้น โดยมีการแกเกณฑหลายอยางเพื่อเรงให
มีการปรับโครงสรางหน้ีใหสอดคลองกับปญหาของแตละผู
ประกอบการ 
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นายทตินันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) กลาววา ที่ประชุมคณะ กนง. 
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2563 มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.50% ตอป โดยเห็นวาอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายหลังจากน้ีไมใชพระเอกอีกตอไป 
เพราะอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันไดลดต่ํามามากเม่ือ
เทียบกับในอดีต ต่ําเปนประวัติการณ และถือวาเปน
ระดับตํ่าที่สุดในภูมิภาค โดยทิศทางของเศรษฐกิจหลัง
จากน้ีจะขึน้อยูกับการปรบัโครงสรางเศรษฐกิจ การดูแล
เศรษฐกิจใหเกิดการฟนตัว เนนเรือ่งการจางงาน จําเปน
ตองประสานนโยบายทั้งมาตรการดานการคลัง ควบคู
กับมาตรการดานการเงินทีต่องผอนคลายตอเน่ือง โดย
ในสวนนโยบายการเงินยืนยันวายังมีกระสุนเพียงพอ 
และพรอมที่จะนําออกมาใชตามความจําเปน

ทัง้น้ี คณะกรรมการ กนง. ไดมกีารหารอืกันภายหลัง
จากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศ
ไดดําเนินนโยบายใสสภาพคลองลงไปในระบบ สงผล
ใหราคาสินทรัพยและทองคําปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งปญหา
สภาพคลองจํานวนมากในระบบการเงินโลกน้ีถือเปน
ความเสี่ยง ทําใหมีเงินทุนไหลเขามากดดันคาเงินบาท 
คณะกรรมการ กนง. เห็นวาจําเปนตองติดตามดูแล
ทศิทางอตัราแลกเปล่ียนอยางใกลชดิ เพือ่ไมใหเงินบาท
แข็งคาจนกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่

ครึ่งหลังของปน้ีดุลบัญชีเดินสะพัด คาดวาจะยังเกิน
ดุล แตเปนการเกินดุลที่ต่ํามากเม่ือเทียบกับในอดีต 
เปนไปตามปจจัยเรื่องราคาน้ํามันและการทองเที่ยวที่
ยังไมฟนตัว ดังน้ันแรงกดดันคาเงินบาทจากดุลบัญชี
เดินสะพัดจึงลดลง

นายทตินันทิ ์กลาววา คณะกรรมการ กนง. ประเมนิ
วาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมทยอยฟนตัวตามการผอน
คลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศ และการทยอยฟ นตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก แตยังตองระมัดระวังความเสี่ยงจาก
โอกาสในการเกิดการระบาดระลอกที่ 2 โดยคาดวา
จะใชเวลาไมต่ํากวา 2 ปทีกิ่จกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
จะกลับสูระดับกอนการแพรระบาด แตการฟนตัวจะ
แตกตางกันมากระหวางภาคเศรษฐกิจ

“กนง. เห็นสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ในไตรมาส 2/2563 ดีขึ้นกวาที่ประมาณการไวเดิมแต
ก็ยังหดตัวอยู” นายทิตนันทิ์ กลาว

นอกจากน้ี คณะกรรมการ กนง. เห็นวามาตรการ
ภาครัฐในระยะขางหนา จําเปนตองสนับสนุนการจาง
งาน สงเสริมการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และการฟน
ตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ทั้งมาตรการดานการ
คลังที่ตรงจุดและทันการณ นโยบายการเงินที่ผอน
คลายตอเน่ือง มาตรการดานการเงินและสินเชือ่ทีช่วย
เสริมสภาพคลอง รวมถึงนโยบายดานอุปทานเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การปรับ
รูปแบบการทําธุรกิจ และการพัฒนาทักษะแรงงานให
สอดคลองบรบิทใหมหลังการแพรระบาดของโควิด-19 
คลี่คลายลง

“กนง. เหน็วานโยบายการเงินทีผ่อนคลายมากต้ังแต
ตนป มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการ
การเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ชวยบรรเทาผล
กระทบทีเ่กิดขึน้ และจะสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ไดหลังจากการระบาดคล่ีคลาย เอื้อใหอัตราเงินเฟอ
กลับสูกรอบเปาหมาย และลดความเส่ียงตอเสถียรภาพ
ระบบการเงิน การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งน้ี 
จะชวยผลักดันใหสถาบันการเงนิเรงปรับโครงสรางหนี้
ทั้งหน้ีครัวเรือนและหน้ีธุรกิจใหเกิดผลในวงกวาง
มากขึ้น และเรงรัดการใหสินเชื่อผานโครงการตาง ๆ 
เพื่อแกปญหาสภาพคลองใหตรงจุดและทันการณ” 
นายทิตนันทิ์ กลาว 

กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายไวที่ 0.5%
แมเศรษฐกิจยังหดตัวแตมีแววฟน
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นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “Navigating through global uncer-
tainties: Thailand’s opportunities for transformation” 
ในงาน “Thailand Focus 2020 : Resiliency to Move 
Forward” วา ผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งเลวรายที่สุดที่
เขามากระทบเศรษฐกิจไทยไดผานพนไปแลว โดยเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาส 2/2563 เปนชวงที่มีการเติบโตตํ่าที่สุด และ
เชื่อวาเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟนตัวไดอยางชัดเจนอีกครั้ง
ในป 2564 คาดวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) จะ
กลับมาขยายตัวไดในระดับ 4-5%

ทั้งนี้ ดวยพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกรง ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสทีผ่านมาแมประสบปญหา แตก็ไมหดตัวมาก
เมือ่เทยีบกับประเทศอืน่ ๆ  ในภูมภิาคเดียวกัน และแนวโนม
เศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นการฟนตัวกลับมาอยางคอยเปนคอย
ไปหลังจากสถานการณคลี่คลายลง

“การรับมือกับสถานการณโควิด-19 เปนเรื่องที่มีความ
เส่ียงอยู เชื่อวาการควบคุมวิกฤตการระบาดน้ัน ผูสราง
นโยบายระดับประเทศจะตองมองไปขางหนา รวมทั้ง
ประเมินสถานการณดวยความระมัดระวังอยางย่ิง เพราะ
ไมมีใครสามารถจะยืนยันไดวาวัคซีนจะสามารถนําออกมา
ใชไดเมือ่ใด ดงันัน้ จนกวาจะถงึวนันัน้ เศรษฐกิจโลกกน็าจะ
อยูในระดับที่ต่ํากวาระดับกอนเกิดการระบาดของโควิด-19 
ดังน้ัน เราจึงไดแตยอมรับและเตรียมพรอมกับความเส่ียง
ที่มองไมเห็น” นายปรีดี กลาว

รัฐมนตรีคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทย
ป 64 จีดีพีจะกลับมาขบายตัว 4-5%

นายปรดีี กลาววา หวัใจสําคัญ
การเติบโตและฟนตัวอยางมัน่คง
ของเศรษฐกิจก็คือการคงไวซึ่ง
วินัยทางการเงินการคลัง การ
เผชิญหนากับโควิด-19 ทําให
งบประมาณที่จะใช จ ายมีข อ
จํากัด จึงตองใชจายอยางชาญ
ฉลาดและมีประสิทธิภาพอยาง
ย่ิง ซึ่งรัฐบาลไดเดินหนาปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบดาน
ความย่ังยืนทางดานการเงินการ
คลังอยางเคร งครัด แมจะมี
การจัดสรรงบประมาณดานการ
ฟ นฟูเศรษฐกิจสูงเปนประวัติ
การณ แตสถานะการเงินการ
คลังของประเทศไทยยังคง
แข็งแกรง ขณะน้ีประเทศไทยมี
หน้ีสาธารณะตอจีดีพี ต่ํากว า 
60% แมจะมีการกูเงิน 1 ลาน
ลานบาทก็ตาม

“แมจะมีขอกําจัดดานงบประมาณ แตก็สามารถที่จะใช
กลยทุธในการกูยมืภาครัฐมาเปนทางออกได เราอาจจะตอง
หันไปพึ่งการกูยืมเมื่อจําเปน” นายปรีดี กลาว

สําหรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยหลังจากน้ี ภาครัฐ
จะเรงผลักดันนโยบายตาง ๆ ออกมาอยางชัดเจน และ
เรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณมากขึ้น เพื่อเรงการ
ฟ นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะโครงการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน ที่จะเปนปจจัยหลักในการชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ พรอมกับการสงเสริมภาคทองเที่ยวใหกลับมา
ฟ นตัวขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มเติม
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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สมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย เปดหลักสูตร อบรมอาสาพทิกัษสิทธผิูถือหุน รุนที ่31 ประจําป 2563 ระหวางวันที ่15-16 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรม โกลดออรคิด กรุงเทพฯ โดยมี คุณภูวนารถ  ณ สงขลา ประธานชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน เปนประธาน
มอบวุฒิบัตรใหกับผูผานการอบรมฯ

อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน รุนที่ 31 ประจําป 2563
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บทบาทสําคัญประการหนึ่งของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ในเรื่องของการพิทักษสิทธิของผูลงทุน ก็คือเรื่องการเปดเผยขอมูล

เพราะการตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรือไมลงทุนใดๆ ตองเปนการตัดสินใจโดยมีขอมูลที่มาก
เพียงพอ

จึงจะเห็นไดวานับต้ังแตสมาคมฯ ไดดําเนินการทําโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผูถือหุนของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่อยูในตลาดหลักทรัพย หรือที่เรียกวา โครงการ AGM 
Checklist ภายใตการสนับสนุนและเห็นพองของทั้ง กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ มาต้ังแต
ป 2549 น้ัน หลักเกณฑในทุกหมวดของการทํา Checklist จะตองมีเรื่องของการเปดเผย
ขอมูลดวย

ในหมวดของหนังสือเชิญประชุม หลักการก็คือการเปดเผยขอมูลที่ครบถวนมากเพียงพอ ทั้ง
ผานเอกสาร ผานเว็บไชตของตลาดหลักทรัพย ผานเว็บไซตของบริษัท ขณะที่ในวันประชุมผูถือ
หุน การเปดเผยขอมูลผานการตอบคําถามในทีป่ระชมุของคณะกรรมการบรษัิท ก็ย่ิงเปนส่ิงสําคัญ 
เพราะผูลงทนุสามารถสอบถามเรือ่งตางๆทีม่ผีลตอความเชือ่มัน่ในการตัดสินใจทีจ่ะลงทนุได นอก
เหนือจากขอมูลที่มีในเอกสาร

รวมทั้งในหมวดของการรายงานผลการประชุมผูถือหุน ก็คือการสรุปขอมูลและเปดเผยใหกับ
ผูลงทุนทั้งหมดไดรับทราบ ไมวาจะไดไปเขารวมประชุม หรือไมไดไปเขารวมประชุมก็ตาม

น่ีคือ ประโยชนสําคัญประการหน่ึงของการทํา AGM Checklist ที่สมาคมฯ ใหความสําคัญ
มาโดยตอเนื่องนั่นเอง

ปญหาท่ีพงึตระหนักก็คือ การเปดเผยขอมูลทีถื่อวาเปนส่ิงท่ีมีประโยชนอยางย่ิงน้ัน ผูลงทนุ
สามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกเปดเผยเหลานั้นไดหรือไม

กรณีที่มีการเปดเผยขอมูลออกมาแลว ผูลงทุนบางสวนที่อาจจะยังไมเห็นความสําคัญ ไม
ไดเขาไปศึกษาขอมูลเหลาน้ัน แมเปนส่ิงที่นาเสียดาย แตเทาที่ไดแลกเปล่ียนประสบการณกับ
ทางชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนของสมาคมฯ ก็ไดขอมูลวามีผูลงทุนไมนอยที่ศึกษาขอมูล
ในหนังสือเชิญประชุมมาลวงหนา โดยเฉพาะในบางเรื่องที่สนใจ อาทิ งบการเงินเก่ียวกับการ
ขาดทุน-กําไรของบริษัท เรื่องการจายเงินปนผล เปนตน

แตประเด็นที่อยากส่ือสารในเรื่องน้ีคือกรณีที่ผูลงทุนไมสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปดเผย ซึ่ง
มีทั้งกรณีที่การเปดเผยจํากัดไววาแคประกาศไวที่บริษัทก็ได ซึ่งเม่ือเปนเชนน้ันโอกาสที่ผูลงทุน
จะเขาไปศึกษาขอมูลก็ไมสะดวก ซึ่งในยุคของการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต จริงๆแลวควรที่
จะเปดเผยผานทั้งเว็บไซตของบริษัท และเว็บไซตหองขาวของทางตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งจะชวย
ใหผูลงทุนเขาถึงขอมูลที่ถูกเปดเผยงายขึ้นสะดวกขึ้น

หรืออยางกรณีการออกหนังสือเชิญชวนซื้อหุนตางๆ การเปดเผยขอมูลเปนจํานวน 1,000 – 
3,000 หนา หากมองประโยชนของการเขาถึงขอมูลของผูลงทุน ตองยอมรับวา ยังถูกจํากัดดวย
ปริมาณขอมูลที่มากจนทําใหผูลงทุนไมไดศึกษาอยางที่ควรจะเปน 

ในอนาคตบทบาทของ Big Data จะเพิ่มมากข้ึน การเปดเผยขอมูลเพื่อใหผูลงทุนได
ประโยชนและเขาถึงไดสะดวก จึงเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง 

การเปดเผยขอมูล
โดย : เกงกลา รักเผาพันธุ
   นายกสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
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เงื�อนไขการเขาอบรม:
1. สมัครเขาสัมภาษณอบรมอาสาฯ โดยความสมัครใจ บนพื้นฐานของผูมีจิตอาสา
2. ผานการสัมภาษณของคณะกรรมการชมรมอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
3. ชำระคาบำรุงสมาคมฯ รายสามป เปนจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
4. สมาชิกสมาคมฯ สมัครเขาอบรมอาสาฯ โดยไมมีคาใชจาย
5. เมื�อผานการอบรม ขึ้นทะเบียนเปนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนไดรับสิทธิในการพัฒนาตนเอง 
  เพื�อเตรียมพรอมของการเปนนักลงทุนคุณภาพ และทำหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน

QR code สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

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

เปดอบรม32“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 

รุนที่ 

ชีวิตยังตองวางแผนการลงทุนก็ยอมตองวางแผน ดวยเชนกัน
ขอเชิญนักลงทุน นักวิชาชีพ และผูสนใจงาน “จิตอาสา”
มาฝกฝนตนเองเปน “นักลงทุนคุณภาพ” ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรู 
เพิ่มมิตร ตางอาชีพ ตางวัย ในสนามการลงทุน
และเตรียมตัว เตรียมพรอม ในการทำหนาที่...
“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน” 
เมื�อฤดูกาล AGM มาถึง...
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