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ระงับการลงทะเบียน Test&Go

เมือวันที 21 ธ.ค. 2564 ทาง ศบค. ปรับมาตรการสําหรับผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ โดยระงับการลงทะเบียน
ชัวคราวประเภท Test&Go และ Sandbox ยกเว้น Phuket Sandbox ตังแต่ 21 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค.
ท่องเทียว 2565 โดยปรับมาตรการตรวจหาเชือเป็ น RT- PCR 2 ครัง จากเดิมทีเป็ นการตรวจแบบ ATK แต่ยงั คง
มาตรการกักตัวตามปกติสาํ หรับนักท่องเทียวทียังไม่ได้รบั วัคซีนครบโดส
Comment
มาตรการดังกล่าวเป็ นผลลบต่อกลุม่ ท่องเทียวโดยรวม แต่อย่างไรก็ดี มาตรการ Phuket Sandbox
ยังคงดําเนินการอยู่ โดยในปั จจุบนั จํานวนนักท่องเทียวของมาตรการ Test&Go มีจาํ นวนนักท่องเทียว
เข้าจังหวัดภูเก็ต 4,000 ราย/วัน ในขณะที Phuket Sandbox มีจาํ นวนนักท่องเทียวเข้าจังหวัดภูเก็ต 500
ราย/วัน (ก่อนทีมีมาตรการ Test&Go) อย่างไรก็ดี มาตรการกักตัวของนักท่องเทียวทีอยูร่ ะหว่างการขอ
อนุมตั ิเดินทางเข้าประเทศยังไม่ชดั เจน (การกลับมาใช้มาตรการ ASQ) และคาดว่าผลกระทบของการ
ระงับ Test&Go จะส่งผลให้ช่วง 1Q65 มีการเดินทางทังจากนักท่องเทียงต่างชาติและการท่องเทียวใน
ประเทศลดลง โดยเรามองว่าการท่องเทียวในภูเก็ตอาจได้รบั ผลกระทบตํากว่าจังหวัดอืนๆ โดยคาดว่า
จะยังคงมีนกั ท่องเทียวต่างชาติราว 3,000 ราย/วัน และมีจาํ นวนนักท่องเทียวไทยที 10,000 ราย/วัน
เรายังคงแนะนําหลีกเลียงการลงทุนในกลุ่มท่องเทียวชัวคราว เนืองจากสายพันธุโ์ อไมครอนระบาดไป
ทัวโลก และในยุโรปเริมมีการกลับมา Lockdown อีกครัง ส่งผลให้การเดินทางลดลงในช่วง High
Season

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํา กัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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