
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี� จ าํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี� ทาวเวอร ์ชั �น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร  0-2088-9399 
รายงานฉบบันี
จดัทําขึ
นโดยขอ้มลูเท่าที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั 
นๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี
 จาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธิ 2ในการเปลี�ยน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี
โดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันี
มวีตัถุประสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี
นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซื
อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน 
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ครม.ไฟเขยีว ชอ้ปดมีคี ืน วงเงนิไม่เกนิ 3 หมื$น ใช ้1 ม.ค. – 15 ก.พ. () 

■ ครม.ไฟเข ียว ช้อปดมีีคืน วงเงนิไม่เกนิ * หมื$น ใช้ +ม.ค. – 15 ก.พ. () 

วานนี� (21 ธ.ค. 25654) ครม.เห็นชอบมาตรการชอ้ปดีมีคืน เพื อกระตุน้เศรษฐกิจในปี 2565 โดยผู้
มีเงินไดซ้ึ งมีหนา้ที เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา สามารถหกัลดหย่อนค่าซื �อสินคา้และบริการตาม
จริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั�งแต่วนัที  1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ. 2565 เพื อนาํไปลดหย่อนภาษี ทั�งนี�ไม่
รวมถึงสินคา้และบรกิารบางชนิด เช่น สรุา เบียร ์และไวน ์ค่ายาสบู ค่านํ�ามนัและก๊าซสาํหรบัเติม
ยานพาหนะ คา่บรกิารจดันาํเที ยว คา่ที พกัในโรงแรม คา่สาธารณปูโภค คา่นํ�าประปา ค่าไฟฟ้า คา่
เบี �ยประกนัวินาศภยั เป็นตน้ 
 

ความคิดเหน็: 

เรามองเป็นกลางต่อประเด็นดงักล่าว เนื องจากการใชจ้่ายเพื อลดหย่อนภาษีเป็นการใชจ่้ายในงวดปี 
2565 จงึไม่ไดเ้ป็นการกระตุน้ใหรี้บใชจ่้ายภายในสิ �นปีนี� การจบัจ่ายภายในประเทศในไตรมาส 4/2564 
จึงอาจมีการชะลอ เพื อนาํไปใชใ้นปีหนา้แทน ซึ งผลตอบรับของหุน้กลุ่มคา้ปลีกต่อมาตรการจึงไม่
ตื นเตน้เท่าที ควร คาด SSSG ของกลุ่มคา้ปลีกในไตรมาส 4/2564 อาจเป็นบวกไดต้าม Seasonal ช่วง
ปลายปีเท่านั�น แต่ไม่มีไดมี้ Booster ที สาํคญั โดยเฉพาะความคาดหวังจากมาตรการรฐัช่วงสิ �นปีเขา้
มาช่วย ประกอบกบัมีกระแสข่าวปัจจยัลบเรื องการแพร่ระบาดของโควิด-QR สายพนัธุโ์อมิครอน อีกทั�ง
การปิดรับนักท่องเที ยว เกิดความกังวลอาจจะทาํให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลง จึงแนะนําให้
ระมดัระวงัการลงทุนในหุน้กลุ่มคา้ปลีก ที อาจมีความผิดหวงัต่อมาตรการที เริ มในปีหนา้แทนที จะเป็น
การกระตุ้นสิ �นปี รวมถึงข่าวการปิดรับนักท่องเที ยว และการแพร่ระบาดรอบใหม่ ที อาจจะทาํให้
เศรษฐกจิภายในประเทศยงัไม่ฟื�นตวัในเรว็ๆ นี� 
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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 

 

 


