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21 สงิหาคม 2562 

มาตรการกระตุ้นก าลงัซ้ือหวงัช่วย GDP 0.6%   
o ครม.เหน็ชอบมาตรการช่วยเหลอืและกระตุ้นก าลงัซือ้วงเงนิ 3.16 แสนลา้นบาท ซึง่เป็นการใชง้บประมาณปี 2562 

บางสว่นและวงเงนิสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิของรฐับางสว่น เพื่อบรรเทาภาระคา่ครองชพีของผูม้รีายไดน้้อยและ
เกษตรกรรายยอ่ย เป็นมาตรการเฉพาะหน้าและระยะสัน้ หวงักระตุ้นการบรโิภคภายในประเทศเพื่อชดเชยภาคส่ง
ออกทีเ่ผชญิมรสมุเศรษฐกจิของประเทศคูค่า้ชะลอ มาตรการดงักล่าวหากไดป้ระสทิธผิลคาดหวงัว่าจะช่วยกระตุน้ 
GDP ได ้0.6% โดยประกอบดว้ยมาตรการ 4 ดา้นคอื 
1. มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบภยัแลง้ โดยจะเป็นการใหส้นิเชื่อฉุกเฉิน สนบัสนุนสนิเชื่อ

ดอกเบีย้ต ่า ขยายเวลาช าระหน้ี เป็นตน้ มาตรการน้ีไมไ่ดเ้ป็นบวกโดยตรงกบับรษิทัจดทะเบยีน แต่เป็นบวก
ทางออ้มต่อกลุ่มไฟแนนซท์ีโ่อกาสการเกดิ NPL ลดลง 

2. มาตรการบรรเทาคา่ครองชพีผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั เป็นระยะเวลา 2 เดอืนโดยจะเพิม่เงนิใหผู้ถ้อืบตัร
เป็น 500 บาท/คน/เดอืน  ใหเ้งนิเลีย้งดบูุตร (แรกเกดิถงึ 6 ปี) 300 บาท/คน/เดอืน และใหเ้งนิเลี้ยงดบูุตร 
(แรกเกดิถงึ 6 ปี) 300 บาท/คน/เดอืน กลุ่มทีไ่ดป้ระโยชน์จากการใช้จา่ยของประชาชนคอืกลุ่มคา้ปลกี 
โดยเฉพาะ CPALL ทีม่สีาขาเขา้ถงึประชาชนจ านวนมาก และสนิคา้ทีข่ายในรา้น 7-11 เช่น BJC, TACC, 
OSP, SAPPE, CBG เป็นตน้ 

3. การกระตุ้นการบรโิภคในประเทศ ผา่นการกระตุน้ท่องเทีย่ว “ชมิ ชอ้ป ใช”้ ยงัคงเป็นกลุ่มคา้ปลกีและกลุ่ม
อาหารทีไ่ดร้บัประโยชน์โดยตรง แต่ส าหรบักลุ่มโรงแรม บจ.ในตลาดสว่นใหญ่พึง่พานักท่องเทีย่วต่างชาติ
กวา่ 80% จงึไมไ่ดร้บัประโยชน์อยา่งเตม็ที ่ ยกเวน้ ERW ทีม่โีรงแรมในต่างจงัหวดัเมอืงรองมากกวา่บรษิทั
อื่น จงึน่าจะไดป้ระโยชน์อยูบ่า้ง นอกจากน้ี กลุ่มสายการบนิทีม่จี านวนเทีย่วบนิในประเทศจ านวนมากอยา่ง 
AAV จะไดอ้านิสงสด์ว้ย 

4. การกระต้นการลงทุนในประเทศโดยใหน้ าคา่ใชจ้า่ยการซือ้เครื่องจกัรมาหกัภาษไีด้ 1.5 เท่า ภายใน 5 ปี และ
ใหส้นิเชื่อกบัผูป้ระกอบการ SME เป็นบวกกบับรษิทัทีอ่ยูใ่นช่วงการลงทุนทัง้หมด 

 

มาตรการ รายละเอียด กระทบใคร 

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ

ผลกระทบภัยแล้ง 

- จัดสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท/คน ปลอดดอกเบ้ียปีแรก ปีต่อไป 
MRR 

- สินเชื่อฟื้นฟูความเสียหายจากภัยแล้ง 500,000 บาท/คน ดอกเบ้ีย 
MRR-2% 

- ขยายระยะเวลาช าระหนี้ ธ.ก.ส. 

- สนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวปี 19/20 ที่ 500-800 บาทต่อไร่ ไม่
เกิน 20 ไร่ต่อราย 

-- 

กระตุ้นการบริโภคใน

ประเทศ 

- สนับสนุนท่องเที่ยว “ชิม ช๊อป ใช้” ข้ามจังหวัด โดยลงทะเบียน
ผ่าน App ธ.กรุงไทย ส าหรับ 10 ล้านคนแรก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ได้รับเงิน 1,000 บาท (ให้ครั้งเดียว) ส าหรับใช้จ่ายข้ามจังหวัด 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่น ทานอาหาร พักโรงแรมต่างๆ 
รวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาท จะได้เงินคืน 15%  

- ขยายระยะเวลาช าระหนี้ ธ.ก.ส. 

- สนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวปี 19/20 ที่ 500-800 บาทต่อไร่ ไม่
เกิน 20 ไร่ต่อราย 

+ ค้าปลีก 

+ ร้านอาหาร 

+ ท่องเที่ยว 

 

กระตุ้นการลงทุนใน

ประเทศ 
- ให้น าค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องจักรมาหักภาษีได้ 1.5 เท่า ภายใน 5 
ปี และให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SME 

+ บริษัทที่ลงทุน

เครื่องจักร 

ดูแลค่าครองชีพผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ส าหรับ

ช่วง 2 เดือน (ส.ค. – 

ก.ย.) 

- เพ่ิมเงินให้ผู้ถือบัตรเป็น 500 บาท/คน/เดือน 

- เพ่ิมเงินผู้สูงอายุอีก 500 บาท/คน/เดือน 

- ให้เงินเล้ียงดูบุตร (แรกเกิดถึง 6 ปี) 300 บาท/คน/เดือน 

+ ค้าปลีก 

(CPALL BJC) 

 

Source: Finansia Research รวมรวม 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขา บางกระปิ 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว 

G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 

     
สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2) สาขา ลาดพร้าว สาขา ประชาชื่น 

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 105/1 อาคารบี ชั้น 4 

ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว 

(เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 

ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา    จ.กรุงเทพมหานคร  

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร     

     

สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ สาขา แจ้งวัฒนะ  

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ 99, 99/9   

ต.คูคต อ.ล าลูกกา ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

จ.ปทุมธานี เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี ห้อง 2203, ชั้น 22  

   หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด  

   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี  

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขา เชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ 2 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 308  310  

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน 

 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

     

สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา สมุทรสาคร 

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7 813/30 ถ.นรสิงห์ 

ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่   ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  จ.สมุทรสาคร 

เชียงใหม่   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

     

สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี 

22/18 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล 

ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต    จ.สุราษฎ์ธานี  

จ.ภูเก็ต     

                                            

ค านิยามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น  

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่
ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้
ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัท
จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า 
น าออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า  การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้
ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บน
หลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, 
BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKU L, HANA, 
HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, 
PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI , TISCO, 
TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุน
ควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บน
หลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ์ N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังก ล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูล

ในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบั ติงานหรือการด าเนินการของ

บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared) 

   - ได้รับการรับรอง CAC (Certified) 

 


