ฉบับที่ 33/2563
เรื่อง ธปท. ไขข้อข้องใจทำไมขอให้ธนำคำรพำณิชย์งดจ่ำย “เงินปันผลระหว่ำงกำล” และ “งดซื้อหุ้นคืน”
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอให้
ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” และ”งดซื้อหุ้นคืน” ว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็น
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจไทย ยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่
และจะจบอย่างไร การรักษาภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินเป็นเรื่องที่สาคัญไม่น้อย
กว่าการรักษาภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพของคนไทยแต่ละคน
ภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญมำกอัน หนึ่งของธนำคำรพำณิ ชย์คือระดับเงิน กองทุน ที่เ ป็น กัน ชนรองรั บ
ผลกระทบที่เ กิด ขึ้นแล้ว และควำมไม่แน่น อนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต นอกจำกนี้เงินกองทุน จะช่ ว ยให้
ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเมื่อกำรแพร่
ระบำดของโควิด 19 คลี่คลำยลง และเศรษฐกิจไทยเข้ำสู่ช่วงฟื้นฟูอย่ำงเต็มที่
กำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิชย์และแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงระมัดระวั งที่ผ่ำนมำ ได้ส่งผล
ให้ระดับเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ไทยเข้มแข็ง (ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงหรือ BIS ratio ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ร้อยละ 18.7) ธนาคารพาณิชย์จึงสามารถ
ออกมาตรการช่วยดูแลและเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้หลากหลาย
มาตรการ ในระยะข้างหน้าที่เรายังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง เราไม่ควร “การ์ดตก” ควรจะรักษาระดับ
เงินกองทุน หรือ “กันชน” ของธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง กำรขอให้ธนำคำร
พำณิชย์งดจ่ำย “เงินปันผลระหว่ำงกำล” และ “งดซื้อหุ้นคืน” เป็นมำตรกำรเพื่อไม่ให้ธนำคำรพำณิชย์
“กำร์ดตก” ให้รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งต่อเนื่องจนกว่าจะจัดทาแผนบริหารจัดการเงินกองทุนใหม่
ได้ชัดเจนขึ้น
การประเมินระดับเงินกองทุนที่เหมาะสมของธนาคารพาณิชย์ก็เหมือนการตรวจสุขภาพที่ต้องทาเป็น
ประจา ในรอบที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้ประเมินและจัดทาแผนบริหารจัดการเงินกองทุนก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์วันนี้ได้เปลี่ยนไปมาก นอกจากนี้ ทั้งการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
และของลูกค้าก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม และมาตรการล๊อกดาวน์ด้วย ลูกค้า
ของธนาคารพาณิชย์ก็อยู่ในช่วงที่ต้องได้รับการเยียวยา ปรับตัว หรือวางแผนธุรกิจใหม่ ธนาคารพาณิชย์จึงไม่
สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งลูกค้าและแผนธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน ธปท. จึงขอให้
ธนาคารพาณิชย์เร่งทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าโดยคานึงถึงสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก
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นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ออกมำตรกำรหลำกหลำย
ด้ำนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ และผ่อนผันกฎเกณฑ์กำรกำกับดูแลหลำยเรื่องเพื่อส่งเสริมให้ธนำคำรพำณิชย์
เร่งปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย ธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดาเนินการเยียวยาและปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ซึ่งต้องคานวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประกอบการและระดับเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชย์อย่างละเอียดในสถานการณ์ต่างๆ (scenarios) ในอนาคตด้วย
ในภาวะปกติ ธนาคารพาณิชย์บางแห่ง (ไม่ใช่ทุกแห่ง) จะจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นในช่วงเดือนสิงหาคม “เงินปันผลระหว่างกาล” หรือ interim dividend เป็นการจ่ายเงินปันผลนอกรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยไม่ต้องรอคานวณผลการดาเนินงานเมื่อครบปี หรือครบรอบระยะเวลาบัญชี โดยอาจจะ
คานวณจากผลประกอบการในรอบครึ่งปีแรกและผลการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปี
นามาจ่ายเป็น “เงินปันผลระหว่างกาล” ให้แก่ผู้ถือหุ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม
ส่วนการ”ซื้อหุ้นคืน”นั้น ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่คิดว่ามีเงินกองทุนในระดับสูงเกิน
ความจาเป็น หรือเห็นว่าราคาหุ้นในตลาดลงไปอยู่ในระดับต่าเกินควร ได้มีแผน”ซื้อหุ้นคืน”จากผู้ถือหุ้นทั่วไป
ซึ่งหมายถึงการซื้อหุ้น ของตัว เองจ านวนหนึ่งออกจากตลาดหลักทรัพย์มาเก็บไว้ หรือเพื่อนาไปลดทุ น ใน
อนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ลดลง (การงดการซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์
นั้น ”ไม่กระทบ”ต่อการซื้อขายหุ้นธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประชาชนตามปกติแต่อย่างใด)
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทาให้ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติ ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็น
ธนาคารพาณิชย์ หรือลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ได้รับผลกระทบรุนแรง และยังจะต้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนสูงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง ธนำคำรพำณิชย์จึงควรใช้เวลำประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงรอบคอบ วำง
แผนกำรดำเนินงำนอย่ำงระมัดระวัง และทำงำนกับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้แผนบริหาร
จัดการเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ที่จัดทาใหม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ข้างหน้า และสอดคล้องกับ
บทบาทของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องปล่อยสินเชื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังจากที่การ
แพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลงด้วย
การขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” และ”งดซื้อหุ้นคืน”นี้ แม้ว่าจะกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในช่วงสั้นๆ แต่จะเป็นผลดีสาหรับผู้ถือหุ้ นของธนาคารพาณิชย์ในระยะยาว
เป็นผลดีต่อผู้ฝากเงิน และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมด้วย เพราะจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทย
เข้มแข็ง รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง มีกันชนที่จะรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อีก โดยเฉพาะถ้าเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 ระยะใหม่ๆ
การประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายกลางของ ธปท. นอกจากจะช่วยให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ร่วมตลาด
แล้ว ยังช่วยลดความกังวลให้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการบริหาร
จัดการแบบระมัดระวังเป็นพิเศษ ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหารธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้แจ้งความกังวลให้
ธปท. ทราบว่าผู้ถือหุ้น และผู้ฝากเงินอาจจะเข้าใจผิดได้ ถ้าธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่เคยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลประกาศงดจ่ายในปีนี้ หรือยกเลิกแผนการซื้อหุ้นคืนด้วยตนเอง อาจจะถูกเข้าใจผิดไปว่าธนาคาร
พาณิชย์ที่ต้องการรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออยาก “ตั้งการ์ดสูง” เป็นธนาคารพาณิชย์ที่กาลั งมี
ปัญหาเรื่องฐานะการเงินหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รุนแรงกว่าธนาคารพาณิชย์อื่น
ถ้า ธปท. ไม่ออกแนวนโยบายกลางให้ชัดเจน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่เคยจ่าย “เงินปันผลระหว่างกาล” ก็คง
จะต้องจ่ายไปตามปกติ ทั้งที่อยากจะสร้างกันชน และใช้เวลาประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบระมัดระวัง
ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง
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ใครที่ติดตามเรื่องของธนาคารกลางและหน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงินรอบโลกก็คงไม่แปลกใจ
กับนโยบายเรื่องนี้ของ ธปท. ในขณะที่ ธปท. เพิ่งขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย”เงินปันผลระหว่างกาล”
และ”งดซื้อหุ้นคืน”ในระหว่างทบทวนแผนบริหารจัดการเงินกองทุนใหม่ ธนำคำรกลำงและหน่วยงำน
กำกับดูแลหลำยประเทศทั่วโลกได้ออกนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้ำนี้หลำยเดือน บางประเทศ(เช่น
อังกฤษ)ขอให้งดซื้อหุ้นคืน และไปไกลถึงขนาดขอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจาปีจากผลประกอบการของปีที่
แล้วด้วย บางประเทศ(เช่น สหภาพยุโรป และนิวซีแลนด์)ขอให้งดซื้อหุ้นคืนและงดการจ่ายเงินปันผลไป
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอความชัดเจนของสถานการณ์โควิด 19 ก่อน บางประเทศ(เช่น ออสเตรเลีย)ขอให้
ธนาคารพาณิชย์จัดทา stress test ใหม่ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล หลายประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็มีแนวนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผล
เช่นกัน รวมทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางและผู้กากับดูแล
สถาบันการเงินทั่วโลกมีนโยบายระงับการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของธนาคารพาณิชย์ด้วย
แนวนโยบำยเรื่องกำรขอให้ธนำคำรพำณิชย์งดจ่ำย “เงินปันผลระหว่ำงกำล” และ”งดซื้อหุ้น
คืน” ในระหว่ำงที่ธนำคำรพำณิชย์จัดทำแผนบริหำรจัดกำรเงินกองทุนใหม่นี้ จะเป็นผลดีสำหรับผู้ถือหุ้น
ของธนำคำรพำณิชย์ในระยะยำว เป็นผลดีต่อผู้ฝำกเงิน และเป็นผลดีต่อระบบสถำบันกำรเงิน จะช่วยให้
ธนำคำรพำณิชย์รักษำระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง เป็นกันชนรองรับควำมไม่แน่นอนใน
อนำคต และมีเงินกองทุนที่จะสนับสนุนกำรปล่อยสินเชื่ อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเมื่อกำรแพร่ระบำดของ
โควิด 19 คลี่คลำยลง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
20 มิถุนายน 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 5313, 0 2283 5874, 0 2283 6821
Email: FIAPTeam@bot.or.th ; RCTeam@bot.or.th

