
TFG รว่มทนุ CooperL ผูผ้ลิตสกุรครบวงจรอันดับ1 
ของฝรั่ ง เศส สร้างฟาร์มสุกร " ปู่ทวดพันธ์ุ" 
ในไทย มูลค่า 500 ลบ.คาดแล้วเสร็จกลางปี 64

หรือจ�ำนวน 6.6 พันล้ำนบำทจำกช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมีปัจจัยจำกสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีไม่เอ้ืออ�ำนวยและเนื่องจำก

ไม่มีกำรบันทึกก�ำไรพิเศษจำกกำรขำยหุ้นจ�ำนวน 50% ของบริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด และค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับประมำณกำรหนี้สิน

ท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรชดเชยกรณีพนักงำนเกษียณและเลิกจ้ำงตำมกำรแก้ไขเพิ่มเติม

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนำมควำมรว่มมือกับบริษัท CooperL ผู้
ผลิตสุกรครบวงจรใหญอั่นดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส จัดต้ังบริษัทรว่ม
ทุน “บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จ�ำกัด” เพื่อสร้ำงฟำร์มสุกร
ปู่ทวดพันธ์ุในไทย มูลค่ำกว่ำ 500 ล้ำนบำท คำดสร้ำงเสร็จในกลำงปี 
2564 ฟำก "วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ" ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เผยกำร
รว่มทุนครั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน

TFG ร่วมทุนพันธมิตรฝรั่งเศส
สร้างฟาร์มสุกรมูลค่า 500 ลบ.

คาดแล้วเสร็จกลางปี 64
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BAY ประกาศ 9 เดือนแรก
ก�าไรวูบ25.3% เหตุแบกตั้งส�ารอง

เหว่ียงสูง!! ดัชนีตลำดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,216.48 จุด บวก 5.81 จุด 
หรือ 0.48% รีบำวด์ข้ึนมำต่อเนื่อง 2 วันท�ำกำรเจ้ำค่ะ แต่ดัชนียัง
มีแรงซื้อหนุนเข้ำมำไม่มำกนัก ถึงจะว่ิงในเเดนบวกแต่ก็มีแรงขำย
สลับออกมำตลอดเจ้ำค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ

ศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ชี้ 3 มำตรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำครัฐ
ช่วยหนุน GDP ได้เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น โดยประเมินมำตรกำรเพิ่มเงินให้ผู้มีบัตร
สวัสดิกำรแหง่รฐัได้ผลมำกท่ีสดุ ขณะท่ีมำตรกำรชอ้ปดีมคืีนอำจวืดเปำ้ 1.11 แสน
ล้ำนบำท  นำยธรรมรัตน์ กิตติสิริพัฒน์ หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยเศรษฐกิจ ศูนย์วิเครำะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) (Mr.Thammarat Kittisiripat, Head 
of Economic Unit, TISCO Economic Strategy Unit) 

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 6

กูรูทิสโก้ชี้ 3 มาตรการกระตุ้นใช้จ่าย
หนุน GDP กระเตื้องเล็กน้อย

จากปัจจุบันมองทั้งปีติดลบ 8%
เหวี่ยงสูง!!

กรุงศร ี(ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื) รายงานผลก�าไร
สุทธิส�าหรบังวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 จ�านวน 19.7 พันล้านบาท ลดลง 25.3%

นายเซอิจิโระ อาคิตะ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (TFG)

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563



www.hooninside.com

2

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563



www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

กรุงศรี (ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทในเครือ) รำยงำนผลก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดเก้ำ
เดือนแรกของปี 2563 จ�ำนวน 19.7 พันล้ำนบำท 
ลดลง 25.3% หรือจ�ำนวน 6.6 พันล้ำนบำทจำกช่วง
เดียวกันของป ี2562 โดยมีปจัจัยจำกสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจท่ีไม่เอ้ืออ�ำนวยและเนื่ องจำกไม่มีกำร
บันทึกก�ำไรพิเศษจำกกำรขำยหุ้นจ�ำนวน 50% ของ
บริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด และค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับ
ประมำณกำรหนี้สินท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรชดเชยกรณี
พนักงำนเกษียณและเลิกจ้ำงตำมกำรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
เก้ำเดือนแรกของปี 2562

หำกไม่รวมรำยกำรพิเศษดังกล่ำวในช่วงเก้ำเดือน
แรกของปี 2562 ก�ำไรสุทธิในช่วงเก้ำเดือนแรก
ของปี 2563 ลดลง 4.1% จำกช่วงเดียวกันของปี 
2562 โดยปัจจัยหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรต้ัง
ส�ำรองเพื่อรองรับกำรด้อยลงของคุณภำพสินเช่ือ
ซึ่งสะท้อนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสินทรัพย์
ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง  และกำรลดลงของ
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน

สรุปผลประกอบกำรและฐำนะกำรเงินท่ีส�ำคัญ
ส�ำหรับเก้ำเดือนแรกของปี 2563

• ก�ำไรสทุธ:ิ จ�ำนวน 19.7 พนัล้ำนบำท ลดลง 25.3% 
จำกช่วงเดียวกันของปี 2562 ส�ำหรับไตรมำส 
3/2563 ธนำคำรมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 6.1 พันล้ำน
บำท ลดลง 6.8% จำกไตรมำส 3/2562 และลดลง 
6.0% จำกไตรมำส 2/2563     

• เงินให้สินเชื่อ: เพิ่มขึ้น 1.4% หรือจ�ำนวน 25.7 
พันล้ำนบำท จำก ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2562 โดย
มำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนสินเชื่อและ
มำตรกำรในกำรเสริมสภำพคล่องของธนำคำรให้
กับลูกค้ำมีส่วนช่วยให้สินเชื่อเติบโตในช่วงเก้ำเดือน
แรกของปี 2563 โดยสินเชื่อลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่
สินเช่ือลูกค้ำ SME และสินเชื่อเพื่อรำยย่อยมีอัตรำ
กำรเติบโต 1.6%, 2.6% และ 0.9% ตำมล�ำดับ 

• เงินรบัฝำก: เพิม่ขึ้น 10.4% หรอืจ�ำนวน 162.3 พนั
ล้ำนบำท จำก ณ สิ้นเดือนธันวำคม 2562  

• ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): อยู่ท่ี 3.63% 
เทียบกับ 3.68% ในช่วงเดียวกันของปี 2562     

• รำยได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย: ลดลง 32.9% หรือจ�ำนวน 
11.7 พันล้ำนบำท จำกชว่งเดียวกันของปี 2562 โดย

มีปัจจัยหลักจำกกำรปรับลดลงของก�ำไรจำกกำร
ลงทุน เนื่องจำกไม่มีรำยกำรพิเศษจำกกำรขำยเงิน
ลงทุนในบริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด ท่ีบันทึกในช่วงเก้ำ
เดือนแรกของปี 2562 และกำรปรับลดลงของรำย
ได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ

• อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้: อยู่ท่ีระดับ 41.2% 
ปรับตัวดีข้ึนจำก 42.6% จำกช่วงเดียวกันของปี 
2562 สะท้อนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรค่ำ
ใช้จ่ำยเชิงรุก

• อัตรำส่วนสินเชื่ อท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL 
Ratio): อยู่ท่ีระดับ 2.24% เทียบกับ 1.98% ณ สิ้น
เดือนธันวำคม 2562

• อัตรำส่วนเงินส�ำรองต่อสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรำย
ได้: อยู่ท่ีระดับ 160.6% เทียบกับ 163.8% ณ สิ้น
เดือนธันวำคม 2562

• อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง: ยังคง
แข็งแกร่งท่ีระดับ 17.13% เทียบกับ 16.56% ณ สิ้น
เดือนธันวำคม 2562

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563
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 นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้
จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
กล่ำวว่ำ “จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ใน
ประเทศเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในไตรมำสสำม ส่งผลให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและธุรกิจปรบัตัวในทิศทำงท่ีดีขึ้น อยำ่งไร
ก็ตำม กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงต�ำ และกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยรวมยัง
คงอยู่ในระดับท่ีต�ำกว่ำช่วงก่อนกำรแพร่ระบำด
อย่ำงมีนัยส�ำคัญ” 

“ในฐำนะธนำคำรพำณิชย์ท่ีมีควำมส�ำคัญเชิงระบบ 
กรุงศรียังคงด�ำเนินมำตรกำรเชิงรุกเพื่ อบรรเทำ
ภำระทำงกำรเงินส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจและลูกค้ำรำย
ย่อยท่ีประสบปัญหำ ในไตรมำส 3/2563 ธนำคำร
ได้ให้กำรสนับสนุนลูกค้ำด้วยกำรเพิ่มสภำพคล่อง
ทำงกำรเงินและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ให้กับภำค
ธุรกิจและภำคครัวเรือนเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้
แก่ลูกค้ำก่อนกำรครบก�ำหนดมำตรกำรพักช�ำระหน้ี
ในระหว่ำงไตรมำส”

ส�ำหรับแนวโน้มธุรกิจโดยรวม นำยอำคิตะกล่ำว

ว่ำ “เรำคำดว่ำนโยบำยกำรเงินท่ีผ่อนคลำยอย่ำง
ต่อเนื่ อง และมำตรกำรทำงกำรคลังของรัฐบำล
รวมถึงมำตรกำรทำงกำรเงินและสินเชื่อ จะช่วย
สนับสนุนกำรฟื้ นตัวอย่ำงต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมำสสี่ อย่ำงไรก็ตำม ควำมเปรำะบำงทำง
เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับสูงจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรงขึ้นท่ัวโลก 
ซึ่งอำจจะน�ำไปสู่กำรหวนกลับมำใช้มำตรกำรล็อก
ดำวน์อีกครั้ง รวมท้ังควำมเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนจำกควำม
สำมำรถในกำรช�ำระหนี้ท่ีลดลงของภำคธุรกิจใน
ประเทศและภำคครัวเรือน ท่ำมกลำงกำรบริโภค
และกำรลงทุนภำคเอกชนท่ีอ่อนแอ”

“กรุงศรียังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ควำมช่วย
เหลือลูกค้ำท่ีได้รับผลกระทบ และสนับสนุนกำรฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจผ่ำนมำตรกำรด้ำนสินเช่ือและกำร
ปรับโครงสร้ำงหนี้ตลอดจนกำรสนับสนุนด้ำนสภำพ
คล่อง นอกจำกน้ี ธนำคำรจะด�ำเนินกำรติดตำมและ
จัดกำรคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงรอบคอบระมัดระวัง
เพื่อควำมแข็งแกร่งของพอร์ตสินเชื่อของธนำคำร 
และมุ่งเน้นกำรก�ำกับดูแลด้วยควำมเข้มงวดเพื่อให้
เชื่อมั่นว่ำธนำคำรมีระดับเงินกองทุนและเงินส�ำรอง
ในระดับสงูและเพยีงพอท่ีจะรองรับกับควำมท้ำทำย
ทำงกำรเงินและเศรษฐกิจ”

ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ
กำรเงินท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอันดับห้ำของไทยด้ำน
สินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝำก และเป็นหนึ่งในห้ำ
สถำบันกำรเงินท่ีมีควำมส�ำคัญเชิงระบบ (D-SIB) 
มีสินเชื่อรวม 1.84 ล้ำนล้ำนบำท เงินรับฝำก 1.73 
ล้ำนล้ำนบำท และสินทรัพย์รวม 2.49 ล้ำนล้ำนบำท 
ขณะท่ีเงินกองทนุของธนำคำรอยูใ่นระดับแขง็แกรง่
ท่ี 276.54 พันล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 17.13% ของ
สนิทรพัยเ์ส่ียง โดยเปน็เงินกองทนุชั้นท่ี 1 ท่ีเปน็สว่น
ของเจ้ำของคิดเป็น 12.24%  

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

BAY ประกาศ 9 เดือนแรก
ก�าไรวูบ25.3% เหตุแบกตั้งส�ารอง
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บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนำมควำมร่วมมือกับ
บริษัท CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรใหญอั่นดับ 1 ของ
ประเทศฝรั่งเศส จัดต้ังบริษัทร่วมทุน “บริษัท ไทยฟู้ดส์ 
นิวเคลียส จีเนติกส์ จ�ำกัด” เพื่อสร้ำงฟำร์มสุกรปู่ทวด
พันธุ์ในไทย มูลค่ำกว่ำ 500 ล้ำนบำท คำดสร้ำงเสร็จ
ในกลำงปี 2564 ฟำก "วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ" ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เผยกำรร่วมทุนคร้ังนี้ เพื่อสร้ำงควำม
ยั่งยืนธุรกิจสุกร ลดกำรน�ำเข้ำพันธุ์จำกต่ำงประเทศ 
และยกระดับควำมเป็นผู้น�ำด้ำนสำยพันธุ์ และกำรผลิต
สุกรสู่ระดับโลก

 นายวินยั เตยีวสมบรูณก์จิ ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่ำ บริษัทฯเล็งเห็นควำม
ส�ำคัญของกำรสรำ้งควำมยั่งยนืในกำรท�ำธุรกิจกำรผลิต
สุกรครบวงจร ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมือกับบริษัทช้ัน
น�ำสำยพันธุ์สุกร บริษัท CooperL ซึ่งเป็นบริษัทท่ีผลิต
สุกรครบวงจรใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศฝรั่งเศส

ท้ังนี้ บริษัท CooperL ประกอบธุรกิจใน 6 ประเทศ
ในทวีปยุโรป และ 3 ประเทศในทวีปเอเชีย นับต้ังแต่
ปี 2561 บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับ
บริษัท CooperL ทำงด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีด้ำนโรงเรือนและอุปกรณ์ฟำร์ม ด้ำนสำย
พันธ์ุสุกร กำรจัดกำรฟำร์มและระบบกำรป้องกันโรค 
กำรจัดกำรด้ำนอำหำรสุกร กำรจัดกำรด้ำนโรงเชือด

และแปรรูปสุกร จำกควำมร่วมมือท่ีดีท่ีผ่ำนมำ จึงได้
พัฒนำควำมร่วมมือดังกล่ำวในกำรจัดต้ังบริษัทร่วม
ทุน เพื่ อสร้ำงฟำร์มสุกรปู่ทวดพันธ์ุ (GGP: Great 
grandparent farm) ขึ้นในประเทศไทยมูลค่ำกว่ำ 500 
ล้ำนบำท

โดยบริษัทไทยฟู้ดส์ และบริษัท CooperL ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือในกำรท�ำธุรกิจเมื่ อวันท่ี 22 เมษำยน 
2563 ผำ่นระบบกำรประชุมทำงไกล ซ่ึงก�ำหนดกำรแล้ว
เสร็จของฟำร์มปู่ทวดพันธ์ุ ภำยในกลำงปี 2564 และ
ฟำร์มสุกรปู่ทวดพันธ์ุนี้ ประกอบด้วย 3 สำยพันธ์ุได้แก่ 
Piertain, Large white/Yorkshier และ landrace 
สำมำรถผลิตสุกรปู่ย่ำพันธ์ุ (GP: grandparent) ส�ำหรับ
กำรใช้ภำยในบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ และส่งออกสู่ตลำด
ท้ังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ซ่ึงจะช่วย
เสริมแผนกำรขยำยธุรกิจสุกรของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ใน
อนำคต

 "วัตถุประสงค์ของกำรร่วมทุนกับบริษัทสำยพันธ์ุ
สุกรช้ันน�ำของโลกอย่ำงบริษัท CooperL จะช่วยน�ำ
เทคโนโลยีกำรผลิตสุกร โดยใช้ big data มำช่วยในกำร
จัดกำรด้ำนพันธุกรรม, กำรพัฒนำสำยพันธุ์สุกร โดยใช้
เทคโนโลยีระดับโมเลกุล, กำรใช้เทคโนโลยีมำตรฐำน
ฟำร์มในกำรป้องกันโรคขั้นสูงให้อยู่ในระดับเดียวกับ
ฟำร์มมำตรฐำนยุโรป ตลอดจนเทคโนโลยีด้ำนกำร
จัดกำรโปรแกรมกำรให้อำหำรท่ีแม่นย�ำ และกำรสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร กำรปรับปรุงสำย
พันธ์ุสุกรเป็นต้นทำงท่ีมีควำมส�ำคัญมำกท่ีสุดให้กำร
ขับเคล่ือนกำรผลิตสุกร และกำรควบคมุต้นทนุกำรผลิต 
และก้ำวสู่ขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตสุกรระดับโลก" 
นำยวินัยกล่ำว

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกล่ำวอีกว่ำ จำกกำรร่วมทุน
สร้ำงฟำร์มสุกรปู่ทวดพันธ์ุของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ และ
บริษัท CooperL จะท�ำให้บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ มีควำม
ยั่งยืนทำงธุรกิจกำรผลิตสุกรต้ังแต่ต้นน�ำถึงปลำยน�ำ
อย่ำงแท้จริง ลดกำรน�ำเข้ำพันธุกรรมสุกรจำกบริษัท
สำยพันธ์ุสุกรท่ีอยู่ต่ำงประเทศ

นอกจำกน้ี บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ตกลงเป็นตัวแทนจัด
จ�ำหน่ำยสำยพันธ์ุสุกรจำกบริษัท Nucleus ซึ่งเป็น
บริษัทลูกในเครือของบริษัท CooperL อีกด้วย โดย
ต้ังแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีกำรน�ำเข้ำสำยพันธุ์สุกร 
Piertain ซึ่งเป็นสำยพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตเน้ือแดงสูงข้ึน
และประสิทธิภำพกำรเติบโตท่ีดีขึ้น และสำยพันธ์ุ 
Large white/Yorkshire, Landrace ซึ่งชว่ยเพิม่จ�ำนวน
เต้ำนมสุกรท่ีส่งผลต่ออัตรำกำรรอดชีวิตลูกสุกรและ
สุขภำพลูกสุกรได้ดีกว่ำสำยพันธุ์อ่ืนๆ อย่ำงไรก็ตำม 
สุกรท้ัง 2 สำยพันธุ์ได้น�ำเข้ำมำใช้ในกำรปรับปรุงสำย
พันธ์ุสุกรของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

TFG ร่วมทุนพันธมิตรฝรั่งเศส
สร้างฟาร์มสุกรมูลค่า 500 ลบ.

คาดแล้วเสร็จกลางปี 64
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ศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ช้ี  3 

มำตรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยภำครัฐช่วยหนุน GDP 

ได้เพียงเล็กน้อยเท่ำน้ัน โดยประเมินมำตรกำรเพิ่ม

เงินให้ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐได้ผลมำกท่ีสุด ขณะ

ท่ีมำตรกำรช้อปดีมีคืนอำจวืดเป้ำ 1.11 แสนล้ำน

บำท  

 นายธรรมรัตน์ กิตติสิริพัฒน์ หัวหน้า
ฝา่ยวจัิยเศรษฐกิจ ศูนย์วเิคราะหเ์ศรษฐกจิ
และกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) (Mr.
Thammarat Kittisiripat, Head of 
Economic Unit, TISCO Economic 
Strategy Unit) เปิดเผยว่ำ ในช่วงท่ีผ่ำน

มำรัฐบำลได้ออกมำตรกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยใน

ประเทศผ่ำน 3 โครงกำร ได้แก่ 1. โครงกำร “คนละ

ครึ่ง” วงเงินประมำณ 30,000 ล้ำนบำท 2. โครงกำร 

“เพิ่มก�ำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ” 

วงเงิน 21,000 ล้ำนบำท และ 3. โครงกำร “ช้อปดี

มีคืน” โดยให้ประชำชนน�ำเงินท่ีใช้จ่ำยในสินค้ำและ

บริกำรมำหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ แต่ไม่เกิน 

30,000 บำท  ท้ังนี้ จำกกำรประเมินเบ้ืองต้นศูนย์

วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) 

คำดว่ำโครงกำรท่ีน่ำจะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่ำย

ใกล้เคียงกับงบประมำณท่ีรัฐต้ังเป้ำไว้มำกท่ีสุด คือ 

โครงกำร “เพิ่มก�ำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่ง

รัฐ” ขณะท่ีโครงกำร “ช้อปดีมีคืน” อำจท�ำได้ไม่ถึง

เป้ำท่ีรัฐคำดหวังไว้

“TISCO ESU คำดว่ำ โครงกำรเพิ่มก�ำลังซ้ือให้แก่

ผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐน่ำจะสัมฤทธิ์ผลมำกท่ีสุด 

เพรำะเสมือนเป็นเงินฟรี หรือ “เงินให้เปล่ำ 100%” 

จำกรฐับำล ท่ีแจกใหแ้ก่กลุ่มเปำ้หมำยท่ีมรีำยได้นอ้ย

จ�ำนวน 14 ล้ำนคน ขณะท่ีโครงกำรท่ีน่ำจะสัมฤทธิ์

ผลรองลงมำคือ โครงกำร “คนละคร่ึง” เพรำะมี

ลักษณะก่ึงกำรแจกเงินเหมือนกัน แต่เป็นกำรแจก

เงินในรูปแบบท่ีรฐัชว่ยออกค่ำใช้จ่ำยใหค้รึ่งหน่ึงของ

กำรใช้จ่ำยส�ำหรับสินค้ำท่ีด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน โดยผู้

เข้ำโครงกำรจะได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 3,000 บำท

ต่อคน จำกยอดใชจ่้ำย 6,000 บำท ซึ่งเสมอืนกับว่ำผู้

ใช้จ่ำย “ได้เงินกลับคืนมำ 50% (cash back)” นำย

ธรรมรัตน์กล่ำว

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับโครงกำร “คนละครึ่ง” ทำง

ศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ ก็ไม่ได้

คำดหวังว่ำจะมียอดใช้จ่ำยเต็มจ�ำนวน เพรำะหำก

ดูโครงกำรในอดีตเมื่อปลำยปี 2562 อย่ำงโครงกำร 

“ชิมช้อปใช้” ท่ีให้ประชำชนจับจ่ำยใช้สอยผ่ำน 

G-Wallet 2 เพื่อรับเงินคืนสูงสุด 20% ก็มีผู้ใช้สิทธิ์

ไม่ถึงคร่ึงหนึ่ง แม้โครงกำรคนละครึ่งจะได้เงินกลับ

คืนมำสูงกว่ำ 50% น่ำจะช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำร

ใช้จ่ำยมำกกว่ำ แต่ประชำชนยังต้องควักเงินใน

กระเป๋ำออกเองครึ่งหน่ึงอยู่ดี ท�ำให้ควำมสัมฤทธิ์

ผลคงไม่เทียบเท่ำกับโครงกำรเพิ่มก�ำลังซ้ือให้แก่ผู้

มีบัตรสวัสดิกำรแหง่รัฐท่ีรัฐเป็นผู้ควักเงินในกระเป๋ำ

ออกมำให้ใช้จ่ำยแทนท้ังหมด

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

กูรูทิสโก้ชี้ 3 มาตรการกระตุ้นใช้จ่าย
หนุน GDP กระเตื้องเล็กน้อย

จากปัจจุบันมองทั้งปีติดลบ 8%
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นำยธรรมรัตน์กล่ำวอีกว่ำ ส�ำหรับโครงกำร “ช้อปดี

มีคืน” นั้นเป็นไปได้ยำกท่ีจะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้

จ่ำยถึง 111,000 ล้ำนบำท ตำมท่ีรัฐต้ังเป้ำหมำยไว้ 

เพรำะแรงจูงใจในกำรใช้จ่ำยจะขึ้นอยู่กับอัตรำภำษี

เงินได้ของแต่ละบุคคลท่ีต้องเสียภำษี ต้ังแต่อัตรำ

ภำษีท่ีเสีย 5% ไปจนถึงอัตรำสูงสุดท่ี 35% ดังน้ัน ผู้

ใช้จ่ำยจะ “ได้เงินคืนกลับมำ 5 - 35%” ตำมแต่ข้ัน

ของอัตรำภำษีเงินได้ของผู้ใช้จ่ำย หรือคิดเป็นเงินได้

กลับคืนมำสูงสุด 1,500-10,500 บำท ของแต่ละขั้น

อัตรำภำษีจ่ำย

ท้ังนี้ หำกพิจำรณำจำกข้อมูลจ�ำนวนผู้เสียภำษีใน

แต่ละฐำนอัตรำภำษีในปี 2558 พบว่ำ มีผู้ต้องเสีย

ภำษีในอัตรำ 5% และ 10% จ�ำนวนประมำณ 2.5 

ล้ำนคน ซึ่งคนกลุ่มนี้หำกเข้ำร่วมมำตรกำรและ

ใช้จ่ำยเต็มจ�ำนวนท่ี 30,000 บำทจะได้รับเงินคืน

คิดเป็น 1,500 บำท และ 3,000 บำท ตำมล�ำดับ

เท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำจ�ำนวนเงินท่ีได้กลับคืนมำนั้น 

ไม่เกินกว่ำจ�ำนวนเงินท่ีรัฐช่วยออกให้สูงสุด 3,000 

บำทภำยใต้โครงกำรคนละครึ่ง และจำกกำรท่ีรัฐ

ก�ำหนดให้เลือกรับสิทธิในโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง

หน่ึงเท่ำน้ัน อำจท�ำให้คนในกลุ่มดังกล่ำวอำจเกิด

ควำมลังเลท่ีจะเลือกเข้ำร่วมมำตรกำรช้อปดีมีคืน 

แต่เลือกเข้ำร่วมโครงกำรคนละคร่ึงมำกกว่ำ (ตอน

นี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงกำรคนละครึ่งแล้ว 

6.6 ล้ำนคน จำกท่ีเปดิรบัท้ังหมด 10 ล้ำนคน) เพรำะ

ได้รับเงินคืนกลับมำสูงสุดท่ี 3,000 บำทเหมือนกัน 

แต่ใช้จ่ำยสูงสุดเพียงแค่ 6,000 บำทเท่ำนั้น และ

เป็นกำรใช้จ่ำยในสินค้ำท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต

ประจ�ำวันท่ีสอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ 

และผู้บริโภคยังต้องระมัดระวังในเร่ืองของกำรใช้

จ่ำยอยู่

ขณะท่ีมีจ�ำนวนผู้เสียภำษีท่ีเหลืออีกเพียงประมำณ 

1 ล้ำนคนเศษเท่ำนั้น ท่ีต้องเสียภำษีในอัตรำต้ังแต่ 

15% ข้ึนไป หำกสมมติให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ำยเงินเต็ม

ท่ีท่ี 30,000 บำท เพื่อน�ำไปหักภำษี ก็จะก่อให้เกิด

เมด็เงินใชจ่้ำยเพยีง 30,000 กว่ำล้ำนบำทเท่ำนั้น ดัง

น้ัน คงต้องลุ้นกันมำกพอสมควรท่ีจะให้กำรใช้จ่ำย

ภำยใต้โครงกำรช้อปดีมีคืนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี

รัฐต้ังเป้ำไว้ถึง 1 แสนกว่ำล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม 

อย่ำงน้อยท้ัง 3 มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ช่วยให้

บรรยำกำศกำรจับจ่ำยใช้สอยคึกคักขึ้นในไตรมำส 

4/2563 และส่งผลบวกต่อ GDP เล็กน้อย จำก

ปัจจุบันมองว่ำ GDP ปี 2563 จะติดลบท่ีระดับ 8% 

ส่วนในปี 2564 หลังมำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภค

สิ้นสุดลงแล้ว มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำประชำชนอำจ

กลับมำระมัดระวังกำรใช้จ่ำยภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจ

ท่ีฟ้ืนตัวช้ำ หลังจำกท่ีได้มีกำรเร่งใช้จ่ำยไปแล้วใน

ช่วงก่อนหน้ำเพื่อรับสิทธิประโยชน์จำกมำตรกำร

ข้ำงต้น ประกอบกับตลำดแรงงำนท่ียังเปรำะบำงอยู่

มำก โดยในไตรมำสท่ี 2/2563 มีผู้ว่ำงงำนชั่วครำว 

(ผู้มีงำนท�ำแต่ไม่ได้ท�ำงำน) สูงกว่ำช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนกว่ำ 2 ล้ำนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 6% 

ของก�ำลังแรงงำนท้ังหมด อีกท้ังเร่ืองของกำรเมือง

ท่ีดูมีควำมระอุมำกขึ้น เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญท่ีจะเข้ำ

มำซ�ำเติมเศรษฐกิจท่ีอ่อนแออยู่แล้วได้  
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กูรูทิสโก้ชี้ 3 มาตรการกระตุ้นใช้จ่าย
หนุน GDP กระเตื้องเล็กน้อย

จากปัจจุบันมองทั้งปีติดลบ 8%
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 เหว่ียงสูง!! ดัชนีตลำดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,216.48 จุด บวก 5.81 จุด 
หรือ 0.48% รีบำวด์ขึ้นมำต่อเนื่อง 2 วันท�ำกำรเจ้ำค่ะ แต่ดัชนียังมีแรง
ซื้อหนุนเข้ำมำไม่มำกนัก ถึงจะว่ิงในเเดนบวกแต่ก็มีแรงขำยสลับออก
มำตลอดเจ้ำค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรเมืองในบ้ำนเรำยังคงกด
กันควำมเช่ือม่ันของนักลงทุนอย่ำงต่อเนื่องด้ำนต่ำงชำติวันนี้ยังคงขำย
หุ้นไทยออกมำ พรุ่งน้ีจับตำลุ้นว่ำตลำดหุ้นในบ้ำนเรำจะพันผวนแค่ไหน 
ก่อนท่ีจะถึงวันหยุดยำวในสัปดำห์นี้เจ้ำค่ะ

 กระแสมำแรงน่ำจับตำลุ้นทีเดียวเจ้ำค่ะส�ำหรับหุ้น IPO เอสซีจี แพค
เกจจ้ิง หรือ SCGP เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลักทรพัย์ฯ วันพรุง่นีน้ำ่จับตำมอง
กันเจ้ำค่ะโดยมีมูลค่ำตลำดเทียบรำคำ IPO ท่ี 1.48 ลบ. รอบน้ีใครมีหุ้น 
IPO หรือจะรอลุ้นเอำหน้ำงำนจับตำกันต่อหลังกองทุนสถำบันทยอยลด

พอร์ตกันออกมำงำนน้ีมีลุ้นเงินสดลำกกันให้เห็นๆ อิอิ ส่วน ผลกำรด�ำเนินงำนในครึ่งแรกปี 63 ก�ำไร 3.63 พันลบ.โต 40% จำกงวดเดียวกันปีก่อน เป็น
ประเด็นเร่งตัวขึ้นมำเจ้ำค่ะ

  มำดูกันต่อส�ำหรับหุ้น RBF ท่ียังลังเลไม่ท�ำ ATH กันสักทีเจ้ำค่ะ แต่รำคำหุ้นยังคงว่ิงในกรอบไซด์เวย์ 9.70-10.70 บำท ล่ำสุดปิดท่ี 9.90 บำท มี
โอกำสว่ิงขึ้นไปเล่นบนกรอบ 10.00 บำทกันอีกคร้ังส�ำหรับสำยซิ่งแนะจับตำลุ้นกันเจ้ำค่ะ

 อีกตัวท่ีถูกใจรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กในวันนี้ส�ำหรับหุ้น NER อย่ำงท่ีเจ๊เคยได้เม้ำท์มอยกันไปแล้วล่ำสุดท�ำ ATH ใหม่ 4.90 บำท ก่อนจะปิดท่ี 4.84 บำท 
บวก 12.04% มำถึงจุดนี้ลุ้นเปล่ียน Spread ขึ้นไปเล่นบน 5.00 บำท ส�ำหรับใครมีทุนต�ำก็ยังพอถือลุ้นได้เจ้ำค่ะ แต่ถ้ำใครตกรถแนะรอจังหวะรำคำหุ้น
พักตัว รอย่อแรงๆลงมำก่อนค่ะ
ส�ำหรับคนท่ีตกรถเจ้ำค่ะ

 ปิดท้ำยวันนี้ส�ำหรับหุ้น DOHOME 1 ในหุ้นท่ี Q3/63 งบจะออกมำดีเจ้ำค่ะ วันนี้รำคำหุ้นปิดท่ี 14.70 บำท บวก 3.52% ทรงหุ้นลุ้นขึ้นไปยืน 15.00 
บำท เพ่ือทดสอบ ATH เดิม 15.70 บำท โดยได้ประโยชน์จำกนโนบำยภำครัฐช็อปดีมีคืนในสิ้นปีนี้กันอีกด้วย ส�ำหรับใครชอบน่ำลุ้นน่ำจับตำกันต่อเน่ือง
ส่วนวันศุกร์นี้วันหยุดปิยมหำรำชแล้วพบกันใหม่ในสัปดำห์หน้ำเจ้ำค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

****กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจด้วยตัวท่ำนเอง
****ดูกรำฟดูเทคนิคประกอบกำรตัดสินใจนะคะ บำงตัวอำจซิ่งบำงตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่ำ จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊ำดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน
ทุกท่ำนประสบควำมส�ำเร็จค่ำ
ปล.ส�ำคัญสุดอย่ำลืมวำงแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลำดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

เหวี่ยงสูง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน

ณ Wall Street World

8

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 

 

 

 

 

ฉบับที่ 1168 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

https://t.me/QueenWallstreet



