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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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ครม.เคาะ  โครงการเยยีวยาโควิด -  วงเงนิ .  แสนล้านบาท 

■ วานนี (1 มิ.ย. ) ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-  และกระตุ้นเศรษฐกิจ  
โครงการ วงเงนิ .  แสนล้านบาท ประกอบดว้ย 
1. โครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .  ล้านคน เดือนละ  บาท 

ระยะเวลา  เดือน 
2. โครงการเติมเงินให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผูไ้ม่มีสมารท์โฟน ผูพ้ิการ 

และผูสู้งอาย ุจากโครงการ เราชนะ จาํนวน .   ลา้นคน เดือนละ  บาท ระยะเวลา  
เดือน 

3. โครงการคนละครึง ระยะสาม วงเงินคนละ ,  บาท แบ่งเป็น ก.ค. ถึง ก.ย. จาํนวน 
,  บาท และเดือน ต.ค. ถงึ ธ.ค. อีก ,  บาท ครอบคลุม   ลา้นคน กลุ่มเป้าหมาย

เดมิเขา้ร่วมโครงการ  ลา้นคน และจะเปิดใหล้งทะเบียนรบัสิทธิเพิมอกี  ลา้นคน 
4. โครงการยงิใช้ยิงได้ เป็นโครงการใหม่ ผูไ้ดร้บัสิทธิไม่เกิน  ลา้นคน เพือกระตุน้การใชจ่้าย

ในประเทศของกลุ่มผูมี้กาํลงัซือ เมือจ่ายสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ ค่าอาหาร เครืองดืม สินคา้
ทวัไป ค่าบริการนวด สปา ทาํผมทาํเล็บ ยกเวน้สลากกินแบ่ง เครืองดืมแอลกอฮอล ์และ
ยาสูบ ผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” วงเงินใชจ่้ายไม่เกิน ,  บาท ตลอดโครงการ ใชไ้ดไ้ม่
เกิน ,  บาท/คน/วัน ไดเ้งินคืนรูปแบบ E-voucher สูงสุดไม่เกิน ,  บาทต่อคน โดย
ลงทะเบียน  มิ.ย.  ระยะเวลาโครงการ  ก.ค. ถงึ  ธ.ค.   

 
ความคิดเหน็: 
เรามองว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อการลงทุน ในแง่ของการกระตุน้การเพิมเม็ด
เงนิเขา้มาเพิมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ แบง่เบาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชนบางส่วน แต่ไม่ไดมี้
ความตืนเตน้ ซงึหุน้ทีคาดว่าจะไดป้ระโยชนจ์ากมาตรการเยียวยาดงักล่าวมากทีสุดคือ กลุม่คา้ปลีก  
 
อย่างไรก็ตามจากโครงการเยียวยาต่างๆ ทีผ่านมา ไดแ้ก่ โครงการคนละครงึ เตมิเงินต่างๆ ในเฟสก่อน
หนา้ จากผลประกอบการหลายไตรมาสทีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่าไม่มีหุน้ตวัไหนในกลุม่ทีไดร้บัประโยชน์
โดยตรง หรือประโยชนใ์นระยะยาว เนืองจากรา้นคา้ทีร่วมโครงการเป็นผูป้ระกอบกิจการรายย่อย สว่น
บริษัทจดทะเบียนทีรับประโยชน์ทางออ้มจากการทีร้านค้าย่อยมาซือของเพือจาํหน่ายต่อ ได้แก่ 
MAKRO และ BJC 
 
สาํหรบัโครงการยงิใชย้งิได ้คาดจะเป็นประโยชนต์่อบริษัทจดทะเบียนมากกว่าโครงการที -  เนืองจาก
โครงการเป็นการใชจ่้ายบิลใหญ่ แต่มีผูไ้ดร้บัสิทธิเพียง  ลา้นคน เรามองว่าส่งผลบวกอย่างจาํกดั โดย
มองว่ากลุ่มทีจะไดร้บัอานิสงสม์ากทีสุด เป็นกลุ่มทีเกียวขอ้งกบัการ Work From Home การปรบัปรุง
บา้น หมวดมือถือ คอมพิวเตอรจ์ะไดอ้านิสงสจ์ากโครงการนี เช่น HMPRO, GLOBAL, DOHOME, 
COM7,SPVI และ SIS เป็นตน้  
 
ทงันีคาดการณว่์าประกอบการของกลุ่มคา้ปลีกในช่วงไตรมาส /  ยงัมีความทา้ทายสงู แมจ้ะมา
จากฐานตาํในปีก่อนหนา้ เนืองจากการแพร่ระบาดโควิด-  ระรอกที  ทงัการกาํหนดกรอบเวลาเปิด-
ปิด การเวน้ระยะการหา้มรบัประทานอาหารนอกบา้น ส่งผลให ้Traffic การจบัจ่ายยังไม่กลบัมา โดย
คาดว่าจะฟืนกลับมาอย่างเร็วทีสุดในช่วง H64F หากมีการฉีดวัคซีนไดต้ามเป้า ซึงมองว่าการฉีด
วัคซีนใหเ้ร็วและมากทีสุดเป็นการแกปั้ญหาในระยะยาว จนสามารถกลบัมาท่องเทียวได ้เป็นการหนุน
การฟืนตวัของอตุสาหกรรมไดดี้กว่ามาตรการเยียวยาซงึไดอ้านสิงสเ์พียงระยะสนัๆ 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


