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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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หมวด 

ท่องเทยีวและสนัทนาการ 

 

ครม.เคาะ เราเทยีวด้วยกันเฟส  

ครม.ไฟเขียว "เราเทยีวด้วยกันเฟส 5" ให้สิทธทิพีัก 5.6 แสนสิทธิ 

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวานนี้ (24 ม.ค. 2566) เห็นชอบโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" เพื่อ
ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยมาตรการนี้จะเริ่มต้นเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนก.พ.
2566  
"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ได้กำหนดจำนวนสิทธ์ิการจองที่พักไว้ 560,000 สิทธิ์ (ห้อง/คืน) จำกัดให้สิทธิ์
จองได้สูงสุดคนละ 5 สิทธิ์ โดยรัฐสนับสนุนให้ไม่เกิน 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง และมีคูปอง 
e-voucher ให้ 600 บาท/สิทธิ์  โดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรืองตัวเครอืงบิน และคาดว่าจะมี
คนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 112,000 คน และจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนลงในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท 
โดยหลังจากที่ ครม.เห็นชอบ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" แล้ว จะต้องดูเรื่องของระบบการลงทะเบียน การ
ใช้จ่าย เนื่องโครงการนี้ต้องปรับลดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการจากสูงสุดคนละ 10 สิทธิ์ เหลือ 5 สิทธิ์ 
ทั้งนีค้าดว่าจะสามารถ เริ่มในเดือนก.พ.นี้ โดยจะกำหนดวันท่ีชัดเจน และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 
นอกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ครม.ยังเห็นชอบโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ให้เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มข้ึน วงเงินรวม 1.93 พันล้านบาท  
Source : Bangkokbiznews วันท่ี 24 ม.ค. 2566 
 
 
COMMENT : 
มาตรการเราเที ่ยวด้วยกันจะส่งผลบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวอย่างแน่นอน แต่อาจไม่แรงเท่าเฟส 1-4 
เนื่องจากมีการปรับจำนวนสิทธิ์ลง จากเฟส 4 ที่มีการจำกัดจำนวนไม่เกิน 10 สิทธิ์/คน รวมทั้งหมด 2  
ล้านสิทธิ์  แต่เฟส 5 มีการปรับลดสิทธ์ิจำกัดที่ 5 สิทธิ์/คน รวม 560,000 สิทธ์ิ และได้ยกเลิกการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน ที่จากเดิมมีการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 2,000 
บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร รวม 1 ล้านสิทธิ์   
ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยว จากทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการฟื้นตัวที่ 80% เมื่อเทียบ
กับรายได้รวมก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 เมื่อปี 2562 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท (สัดส่วนจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที ่ 1.8 ล้านล้านบาท) จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ 20 ล้านราย นับเป็น 53% ของจำนวน
นักท่องเที่ยวปี 2562  
เราเลือก MINT และ CENTEL  เป็น Top Pick เนื ่องจากราคาหุ ้นยัง Laggard กลุ ่ม และมีธุรกิจ
ร้านอาหารที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่คึกคักขึ้น นอกจากนี้ การท่องเที่ยวที่คึกคัก
ในช่วงไตรมาส 1 จะช่วยลดผลกระทบจากการเข้าสู่ช่วง Low Season ของกลุ่มโรงแรมในยุโรปของ 
MINT ได้บ้าง 
 
 

 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

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 

 

 


