
 

  

 

  

S50M21 
แนวตา้น 975 984 993 

แนวรบั 954 946 937 

 

 

 

มุมมอง แนวโนม้ดชันี S50M21 วนัทาํการก่อนหนา้ ดชันีเผชิญกบัแรงขายทาํกาํไรเพิ$มขึ &นหลงัจากดชันีดีดตวัขึ &นในระดบัจาํกดั สาํหรบัวนันี &ประเมินแนว
ตา้นหรอืกรอบราคาดา้นบนบริเวณ 975-984 จดุ หากยืนไม่ไดด้ชันีจะสรา้งแนวโนม้ระยะสั&นเป็นการพกัฐานแกว่งตวัออกดา้นขา้ง ทั&งนี & ประเมินว่ากรอบ
แนวรบัโซน 954-946 จดุ ซึ$งเป็นกรอบดา้นล่าง สาํหรบักลยทุธก์ารลงทนุ แนะนาํเปิดสถานะขายเพื$อลงทนุระยะสั&นจากการแกว่งตวัในบริเวณโซนแนวตา้น
บรเิวณ 975-984 จดุ (ตดัขาดทนุหากผ่าน ?@A จดุ ) เมื$อดชันีอ่อนตวัลงทยอยปิดสถานะขายเพื$อทาํกาํไรหากดชันีอ่อนตวัลงไม่หลดุกรอบแนวรบัแรกโซน 
?CA จดุ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือรบัแรกได ้สามารถชะลอการปิดสถานะขายไปยงัโซนแนวรบัถดัไปที$บรเิวณ 946 จดุ 
 

Index Close Change Change (%) 

U.S. 

Dow Jones 33,430.24 -96.95 -0.29% 

Nasdaq 13,698.38 -7.21 -0.05% 

S&P 500 4,073.94 -3.97 -0.10% 

EUR 

DAX 15,212.68 105.51 0.70% 

CAC40 6,131.34 28.38 0.47% 

FTSE100 6,823.55 86.25 1.28% 

ASIA 

Shanghai 3,482.97 -1.42 -0.04% 

Hang Seng 28,378.35 -199.15 -0.70% 

Nekkei 29,696.63 -392.62 -1.30% 

SET *1,579.66 -16.61 -1.04% 

SET50 *964.71 -11.42 -1.17% 

(*วนัก่อนหนา้ตลาดหุน้ไทยปิดทาํการเนื$องใน วนัจกัร ี)   Source: Aspen 

สรุปการเคลื�อนไหวของดัชนีหลักทร ัพยท์ ี�สาํคัญวันก่อนหน้า 

Contact S50M21 S50U21 S50Z21 S50H22 

High 972.9 968.8 968.8 966.2 

Low 956.7 953.1 953.7 950.9 

Open 972.5 968.8 968.7 966.2 

Close 961.8 958 958.6 955.1 

Change -9.9 -9.4 -9.2 -9.6 

Basis -2.91 -6.71 -6.11 -9.61 

Maturity 84 176 267 358 

                                                                         Source: TFEX 

การเคลื�อนไหวของ SET50 Index Futures 

สญัญา สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ 

LONG 33,279 47,508 83,573 

SHORT 30,957 60,053 73,350 

NET 2,322 -12,545 10,223 

Source: TFEX 
 

ปร ิมาณซื3อขายตามกลุ่มนักลงทุน SET50 Index Futures (สัญญา) 
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วรุต  รุง่ขาํ 

SET 50 Index Futures 

040068 

นักวเิคราะห ์: วรุต รุ ่งขาํ 

เลขทะเบยีน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื &นฐานดา้นสญัญาซื &อขายลว่งหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

สรุปมูลค่าการซ ื3อขายสิ3นวนั SET (หน่วย: ล้านบาท) 

สญัญา สถาบนั ตา่งชาต ิ ในประเทศ บญัชบีล. 

ซื<อ 3,778.21 23,586.75 45,858.31 8,283.10 

ขาย 6,093.21 25,033.83 41,805.06 8,574.27 

สทุธ ิ -2,315.01 -1,447.08 4,053.25 -291.17 
Source: SET 

Source: Aspen 



 

 

 

KKPM21 
แนวตา้น 65.30 68.30 

แนวรบั 59.10 56.30 

 

มุมมอง ราคา KKP ปิดที$ราคา 61.25 บาท ปรบัตัวลดลง -0.50 บาท (-0.81%) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จาํกดั (มหาชน) (KKP) คาดว่าจะไดร้บั
ประโยชนจ์ากเกณฑฟ์รโีฟลตใหม่  เพราะเป็นตวัเต็งเขา้ SET50 เนื$องจากเขา้เงื$อนไขที$มีการกระจายหุน้ใหก้บัรายย่อย หรือ ฟรโีฟลต สงูถงึ80% และ 
มารเ์ก็ตแคปที$เขา้เงื$อนไข ทั&งนี &  KKP ยงัอยู่ในกลุ่ม ประมาณการว่าอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดบัสงู (High Dividend Yield in Coverage) 
ทั&งนี & ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ตลท.) เตรียมประกาศเกณฑฟ์รโีฟลตใหม่สปัดาหนี์ &  เพื$อคาํนวณหุน้ใน SET50 และ SET100 สาํหรบัหุน้ที$มี ฟรีโฟลต 47% 
ขึ &นไป ซึ$งมีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง ช่วงแรก 1 ก.ค.2021 และช่วงที$ 2 วนัที$ 1 ม.ค.2022  
 กลยุทธ  ์เปิดสถานะ Long KKPM21 เมื$อราคา KKP อ่อนตวัลงหากไม่หลดุแนวรบับริเวณ 59.90-59.10 บาท หวงัเก็งกาํไรระยะสั&น (ตดัขาดทนุหาก
หลดุ Ca.bc บาท) ปิดสถานะซื &อทาํกาํไรเมื$อราคา KKP มีการปรบัตวัขึ &นไม่ผ่านบริเวณแนวตา้นโซน aA.dc-aC.bcบาท แต่หากผ่านไดส้ามารถชะลอ
การปิดสถานะไปยงัโซน a@.bc บาท 

อตัราสว่นทางการเงนิ (KKP) 

ปี (พ.ศ.) 2560 2561 2562 2563 

P/E (เทา่) 11.40 9.48 9.74 7.69 

P/BV (เทา่) 1.68 1.36 1.31 0.97 

ROE (%) 14.06 14.47 13.91 11.33 

ROA (%) 2.82 2.61 2.36 1.92 

EPS (บาท) 6.78 7.14 7.07 6.05 

BVPS (บาท) 47.23 48.64 50.24 53.13 

Dividend Yield (%) 7.57 7.55 7.58 8.21 
                                                                                                                                                                                          Source: SET 

Single Stock Futures 

Analyst Picks: KKP 

Source: Aspen 



 

 

         

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Source: Aspen 

 

Contact TMBM21 GUNKULM21 IRPCM21 ITDM21 TRUEM21 WHAM21 PSLM21 TTAM21 SIRIM21 SUPERM21 

Open 1.25 3.92 4.13 1.89 3.40 3.42 12.55 12.94 1.10 1.01 

High 1.25 3.98 4.15 1.89 3.40 3.44 12.55 12.94 1.10 1.01 

Low 1.20 3.48 3.97 1.81 3.31 3.36 12.12 12.43 1.03 0.97 

Close 1.21 3.78 3.99 1.82 3.32 3.39 12.19 12.60 1.05 0.98 

Change -0.03 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.03 -0.51 -0.35 -0.04 -0.04 

%Change -2.42 -2.83 -2.44 -4.71 -2.35 -0.88 -4.02 -2.7 -3.67 -3.92 

Volume 1171 1077 1017 607 598 379 374 334 309 260 

Expire 
Date 

29/6/2021 

Most Active Single Stock Futures by Volume (05-April-21) 

 

Source: Aspen 



 

 

Calendar Spread Trading 

Idea 
SET50 Index Futures 

*กลยุทธก์ารลงทุน  ไมส่ามารถใชก้ลยทุธ ์Calendar Spread ได ้

 

*หมายเหตุ 

Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคิดการลงทนุรูปแบบหนึ$งซึ$งผูล้งทนุควรศกึษากลยุทธก์ารลงทนุ ขอ้จาํกดั, ความเสี$ยง, ผลตอบแทนของกลยุทธนี์&ใหดี้

ก่อนการตดัสินใจลงทนุทกุครั&ง 

 

Source: Aspen 



 

 

 Inter Commodity Spread Trading Idea 

Single Stock Futures 

*หมายเหตุ 

1.Spread Trading Idea เป็นเพียงแนวคดิการลงทนุรูปแบบหนึ$งซึ$งผูล้งทนุควรศกึษากลยทุธก์ารลงทนุ ขอ้จาํกดั, ความเสี$ยง, ผลตอบแทนของกลยุทธนี์&ใหดี้ก่อน
การตดัสินใจลงทนุทกุครั&ง 
2.การเปิดสถานะใชหุ้น้อา้งอิงในมลูคา่ที$เทา่กนัทั&งฝั$ ง Long และ ฝั$ ง Short 

*กลยุทธก์ารลงทนุ    

แนะนาํเปิดสถานะ Long PLANBM21 และ Short VGIM21 ซึ$งอยู่ในหมวด สื$อและสิ$งพิมพ์ เหมือนกัน  โดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จาํกัด (มหาชน) 
(PLANB) เป็นบรษัิทประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร และผลิตสื$อโฆษณาภายนอก ไดแ้ก่ สื$อภาพนิ$งกลางแจง้  โฆษณาดิจิตอลกลางแจง้ โฆษณาภายในสนามบิน 
สื$อโฆษณาออนไลน ์และสปอรต์มารเ์ก็ตติ &ง ร่วมทั&ง บรหิารสื$อโฆษณาไทยพรเีมียลีก และ สื$อในรา้น q-eleven 1,ccc สาขา ซึ$งเป็นธุรกิจใหม่ซึ$งจะเริ$มรบัรู ้
รายเพิ$มขึ &นในปี 2021 ซึ$งรายไดมี้โอกาสปรบัตวัเพิ$มขึ &นสอดคลอ้งกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเปิดประเทศ ทั&งนี & หากสงัเกตผลตอบแทนจาก
ราคาหุน้ยอ้นหลงั 1 ปี PLANB ใหผ้ลตอบแทนอยู่ที$ +143% ขณะที$ VGI ใหผ้ลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี ที$ 25% 

อตัราสว่นทางการเงนิ (PLANB) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 52.50 38.57 42.57 108.77 

P/BV (เทา่) 6.65 5.54 4.80 4.46 

ROE (%) 13.73 16.85 14.25 2.41 

ROA (%) 14.49 18.12 15.40 2.40 

EPS (บาท) 0.13 0.18 0.20 0.04 

BVPS (บาท) 0.97 1.10 1.58 1.40 

Dividend 
Yield (%) 

0.54 0.74 1.20 2.4 

                                                                                        Source: SET 
 

อตัราสว่นทางการเงนิ (VGI) 

ปี (พ.ศ.) 2017 2018 2019 2020 

P/E (เทา่) 68.14 67.36 66.37 85.14 

P/BV (เทา่) 22.05 4.83 5.25 3.96 

ROE (%) 40.33 26.94 12.15 10.75 

ROA (%) 18.22 14.29 10.06 5.92 

EPS (บาท) 0.12 0.12 0.13 0.17 

BVPS (บาท) 0.31 1.61 1.83 1.68 

Dividend 
Yield (%) 

0.87 0.97 0.98 0.92 

                                                                                        Source: SET 
 

Source: Aspen 

PLANB,VGI  
 



 

 

 

ปัจจัยต่างประเทศ 

 IMF คาดตลาดหุ้นสหร ัฐยังไปต่อได้อ ีก แม้อาจดูมีมูลค่าแพงเกินจร ิง  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยใน

รายงานประเมินเสถียรภาพการเงินว่า ตลาดหุน้สหรฐัน่าจะยงัคงมีการซื &อขายอย่างคกึคกัในอนาคตอนัใกลไ้ปจนถึงระยะกลาง 

โดยไดแ้รงหนุนจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและภาวะการเงินที$เอื &ออาํนวย แมมี้ความกงัวลว่าตลาดอาจจะมีมลูค่าแพงเกิน

จริง  ความคิดเห็นดงักล่าวมีขึ &นหลังดชันีดาวโจนสแ์ละ S&PCcc ปิดตลาดที$ระดบัสูงสดุเป็นประวติัการณเ์มื$อคืนก่อนหนา้ (C 

เม.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานและภาคบรกิารที$แข็งแกรง่ของสหรฐั 

 IMF ปรับ เพ ิ�มคาดการ ณ์เศร ษฐกิจโลกปีนี3 เ ป็น ข ยายตัว Q%  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า 

เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั a% ในปีนี & เพิ$มขึ &นจากที$เคยคาดการณเ์อาไวเ้มื$อเดือนม.ค. ว่าจะขยายตวั C.C% โดยไดร้บัปัจจยัหนนุ

จากโครงการฉีดวคัซนีในหลายๆ ประเทศทั$วโลก  อย่างไรก็ดี IMF ยงัเตือนว่าความทา้ทายยงัคงมีอยู่ เนื$องจากแต่ละประเทศมี

ความคืบหนา้ในการฉีดวคัซนีไม่เท่ากนันอกจากนี& IMF ยงัปรบัเพิ$มคาดการณเ์ศรษฐกิจปี dCaC ดว้ย โดยคาดว่าเศรษฐกิจปีหนา้

จะขยายตวั A.A% เพิ$มขึ &นจากเดิมที$คาดไวว่้าจะขยายตวั A.d% 

 ดาวโจนสปิ์ดลบ SQ.SU จุด จบัตาผลประกอบการ-แผนลงทุนโครงสร ้างพ ื3นฐาน   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบ

เมื$อคืนนี& (a เม.ย.) เนื$องจากนกัลงทนุชะลอการซื &อขายหลงัจากดชันีดาวโจนสแ์ละ S&PCcc ปิดทาํนิวไฮเมื$อวนัจนัทรที์$ผ่านมา 

ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั&งความคืบหนา้ในการผลักดันแผนการลงทุนดา้น

โครงสรา้งพื &นฐานวงเงินกว่า d ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีเฉลี$ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที$ bb,Abc.dA 

จุด ลดลง ?a.?C จุด หรือ -c.d?% ดัชนี S&PCcc ปิดที$ A,cqb.?A จุด ลดลง b.?q จุด หรือ -c.yc% ดัชนี Nasdaq ปิดที$ 

yb,a?@.b@ จดุ ลดลง q.dy จดุ หรอื -0.05% 

 มารเ์ก็ตแคปสกุลเงนิคร ิปโตพุ่งทะลุ X ล้านล้านดอลลารเ์ป็นคร ั3งแรก  สาํนกัข่าวซเีอ็นบซีีรายงานว่า มลูค่าตลาดหรอืมาร์

เก็ตแคปของสกลุเงินครปิโตเคอเรนซพีุ่งทะล ุd ลา้นลา้นดอลลารเ์ป็นครั&งแรกเมื$อวานนี& (C เม.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากการทะยาน

ขึ &นของเงินอีเธอร ์(Ether) ซึ$งเป็นสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ที$สดุอนัดบัสองรองจากบติคอยน ์(Bitcoin) 

 นานาชาตเิร ียกร ้องแบนโอลิมปิกฤดูหนาวท ี�ปักกิ�ง นักวิเคราะหเ์ตือนจนีตอบโต้แน่  ยเูรเชีย กรุป๊ (Eurasia Group) ที$

ปรกึษาดา้นความเสี$ยงทางการเมืองเปิดเผยรายงานระบวุ่า ประเทศและบรษัิทต่างๆ ที$อยู่นอกจีนนั&นเผชิญแรงกดดนัเพิ$มขึ &นให้

ควํ$าบาตรกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวซึ$งจะจดัขึ &นที$กรุงปักกิ$งในปีหนา้ และนกัวิเคราะหเ์ตือนว่าจีนจะตอบโตก้ารควํ$าบาตรดงักล่าว

อย่างแน่นอน  นกัวิเคราะหข์องยเูรเชีย กรุป๊ระบวุ่า รฐับาลและบรษัิทของประเทศตะวนัตกเผชิญแรงกดดนัเพิ$มขึ &นจาก

ผูส้นบัสนนุดา้นสิทธิมนษุยชน และนกัวิจารณด์า้นการเมืองของจีนใหค้วํ$าบาตรการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวปี dcdd ซึ$งจะ

จดัขึ &นที$กรุงปักกิ$งระหว่างวนัที$ A-dc ก.พ. dCaC  นกัวิเคราะหร์ะบใุนรายงานที$เปิดเผยเมื$อวนัพฤหสับดีที$ผ่านมาว่า จีนจะลงโทษ

ประเทศที$ควํ$าบาตรกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวดว้ยมาตรการควํ$าบาตรทางการเมืองและการตอบโตด้า้นการคา้ 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปัจจัยในประเทศ 

 คลังเล็งปร ับ GDP ปี Q] ปลายเดือนนี3 จ ับตาความเสี�ยงศก.ไทยจากโควิดรอบใหม่ น.ส.กลุยา ตนัติเตมิท ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั ระบวุ่า กระทรวงการคลงัเตรียมปรบัประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี dCaA ใหม่
ในช่วงปลายเดือนเม.ย.นี & โดยเชื$อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ชะลอตัวไปจากเดิมที$เคยคาดไวที้$ d.@% และมีแนวโนม้ที$จะขยายตวัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับที$ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินไวว่้าเศรษฐกิจปีนี &จะขยายตัวไดที้$ b%   เศรษฐกิจไทยเริ$มมีสัญญาณ
ปรบัตวัดีขึ &นตั&งแต่เดือน มี.ค. โดยมีแรงส่งจากการบรโิภค การลงทนุภาคเอกชน และแนวโนม้การส่งออกที$ขยายตวัดีขึ &น ขณะเดียวกนัยงัมี
ความเสี$ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-y? คลสัเตอรใ์หม่ในช่วงสปัดาหที์$ผ่านมา ที$การระบาดขยายเป็นวงกวา้งมากขึ &น ดงันั&นจะขอดู
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของคลสัเตอรใ์หม่นี &อีกระยะหนึ$ง 

 พาณิชย ์เผย CPI เดือน มี.ค.Q] หดตัวต่อเนื�อง -_._`% คาดเม.ย.พลิกกลับมาเป็นบวก  นายวิชานนั นิวาตจินดา รองผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ (สนค.) กระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภคทั$วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั$วไป 
เดือนมี.ค.aA อยู่ที$ ??.yy ลดลงเล็กนอ้ยที$ -c.c@% เมื$อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให ้CPI เฉลี$ยไตรมาสแรกของปีนี & (ม.ค.-
มี.ค.) ลดลง -c.Cb%   ขณะที$ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื&นฐาน (Core CPI) หรอือตัราเงินเฟ้อพื &นฐาน เดือนมี.ค.aA อยู่ที$ ycc.Ad เพิ$มขึ &น c.c?% 
เมื$อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให ้Core CPI เฉลี$ยไตรมาสแรกของปีนี & เพิ$มขึ &น c.yd%  นายวิชานนั คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ
ไตรมาสที$ d ปีนี &ว่า มีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึ &น เนื$องจากอปุสงคท์ั&งในและต่างประเทศที$ปรบัตวัดีขึ &นตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-
y? ที$มีแนวโนม้คลี$คลายลง การฉีดวัคซีนที$ขยายวงกวา้งมากขึ &น รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัในมิติต่าง ๆ ทั&งดา้นการ
ท่องเที$ยวโดยกาํหนดใหมี้วนัหยดุเพิ$มเติม การเพิ$มกาํลงัซื &อและกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อย ซึ$งจะส่งผลต่อความตอ้งการบรโิภคสินคา้
และบรกิารภายในประเทศในระยะต่อไป 

 รมว.สธ .เผยภายในเม.ย.นี 3 ไทยได้ร ับวัคซ ีนซ ิโนแวกเพ ิ�ม b.U ล้านโดส      นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตรี และ รมว.
สาธารณสขุ กล่าวถึงแผนบรหิารจดัการวคัซนีโควิด-y? ว่า ไดร้บัคาํยืนยนัว่าวคัซนีซโินแวกล็อตสดุทา้ย จาํนวน y ลา้นโดส จะส่งมาถงึไทย
ภายในกลางเดือน เม.ย.นี & และไดร้บัรายงานว่าประสบความสาํเร็จในการเจรจาสั$งซื &อวคัซีนเพิ$มเติมจากซิโนแวกเพิ$มอีก C แสนโดส ซึ$ง
ตามแผนไทยจะได้รับวัคซีนดังกล่าวในเดือน เม.ย.นี &เช่นกัน   "การที$ประเทศไทยมีวัคซีนที$จัดหาได้เพิ$มเติมเช่นนี& ก็เพื$อรับมือกับ
สถานการณเ์ฉพาะหนา้ และเพิ$มประสิทธิภาพการกระจายวคัซีนใหค้รอบคลมุประชากรใหเ้ป็นไปตามแผนระยะต่างๆ ระหว่างรอวคัซีน
จากแอสตรา้เซเนกา้ที$ผลิตในประเทศไทย ซึ$งทยอยออกมาฉีดใหป้ระชาชนในเดือน มิ.ย. เดือนละ C-yc ลา้นโดส" นายอนทิุน กล่าว 

 สรร พ สามิต  เล็งเสน อ ผลศึกษาโคร งสร ้างภาษีบุห ร ี�ให ม่ให ้รมว.คลังมากกว่า 1 ท างเลือก  นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรม
สรรพสามิต เปิดเผยว่า จะนาํผลการศึกษาเกี$ยวกบัการปรบัโครงสรา้งภาษีบหุรี$ไปหารือกบันายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลงั เพื$อหา
ขอ้สรุปโดยเรว็ ก่อนจะเสนอใหที้$ประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบในเร็ว ๆ นี & เนื$องจากโครงสรา้งภาษีใหม่จะตอ้งเริ$มมีผล
บงัคับใชใ้นวนัที$ 1 ต.ค.64 ดังนั&นจึงตอ้งรีบสรุปรายละเอียดเพื$อใหผู้ป้ระกอบการรบัทราบและเตรียมปรบัตัวในการดาํเนินธุรกิจต่อไป   
ปัจจุบนักรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บรายไดจ้ากภาษีบุหรี$เฉลี$ยปีละ 60,000 ลา้นบาท โดยกรมสรรพสามิตไดใ้หค้วามสาํคัญกับผูที้$
เกี$ยวขอ้งกบัโครงสรา้งภาษีบหุรี$ทั&งหมด ทั&งผูค้า้ และเกษตรกรที$ไดร้บัผลกระทบจากอตัราภาษีบหุรี$ใหม่ที$เริ$มใชเ้มื$อ 2 ปีก่อน ทาํใหข้ายใบ
ยาสบูไดล้ดลง ซึ$งกรมสรรพสามิตไดมี้การจ่ายเงินเยียวยาใหเ้ป็นเวลา 2 ปี  โดยล่าสดุ กรมสรรพสามิตไดเ้สนอสาํนกังบประมาณ เพื$อขอ
ใชง้บประมาณปี 2564 วงเงิน 159 ลา้นบาท ในการจ่ายชดเชยใหผู้ป้ลกูใบยาสบูในปีการผลิต 2564 

Source: VOATHAI, อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์
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