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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
บจ.ปรบัแผนรกุธรุกิจใหม่'บ้านป'ูทบทวนลงทุนหลงั'เชลลแ์กส๊'เกินเป้า 
          เลง็ยกเลกิขายล่วงหน้า เน้นราคาสปอตรบัการขยบั 
          ส ารวจบจ.ใหญ่ปรบัโครงสรา้งธุรกจิเน้นนอนคอลแทน "บ้านปู" ทบทวนแผนลงทุนเพิม่หลงั
ธุรกิจเชลล์แก๊สโตเรว็กว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลารปี์นี้ จากเดมิคาด 5ปี หวงัสดัส่วน
ธุรกจิพลงังานทดแทนเพิม่ ประเมนิราคาถ่านหนิ 80-85 ดอลลารต่์อตนั พรอ้มยกเลกิขายล่วงหน้า รบั
แผนปรบัขึน้ราคา 
 
รฐัยึดหลกัสากล บริหาร'บญัชีน่ิง' 
          "แบงก์ชาต"ิ ย ้า การบรหิารบญัชเีงนิฝากทีไ่ม่ม ีการเคลื่อนไหวนานๆ โดยทีร่ฐั เขา้มาบรกิาร
จดัการ ถอืเป็นหลกัสากล ระบุดกีว่าปล่อยทิง้ไว ้ด้าน "ออมสนิ" เผยเงนิฝากที ่ไมม่กีารเคลื่อนไหวเกนิ 
10 ปี มสีดัส่วนเพยีง 1% ของยอด เงนิฝากทัง้หมด 
 
แบงกช์าติตัง้'คณิศ-สภุคั'นัง่บอรด์กนง. 
          บอร์ดแบงก์ชาติตัง้กรรมการ ใน 2 บอร์ดย่อย ทัง้ "กนง.-กนส." เผยในส่วนของ กนง. ดึง 
"คณศิ แสงสุพรรณ" และ "สุภคั ศวิะรกัษ์" นัง่เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิว้ย 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ธปท.คาด ศก.ไทยQ3โตเกิน4% 
          ธปท.เผยส่งออกพุ่งแรงโตเกนิ 8% ผลกัดนัเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 โตสูงเกนิรอ้ยละ 4 ขณะ
ครึ่ง ปี หลัง เศ รษ ฐกิจไทยต้ องขยายตัวที่ ระดับ  4.1% เพื่ อ ให้ เศ รษ ฐกิจทั ้ง ปี โต  3.8% ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ หรอื กนง.จะปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัปีนี้ใหมป่ลายปี 
 
KTC อดัแคมเปญใหญ่ชิงยอดใช้จ่ายรบัไฮซีซัน่ 
          นาง พทิยา วรปญัญาสกุล รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารธุรกจิบตัรเครดติ บรษิทั บตัรกรงุไทย 
(เคทซี)ี กล่าวว่า ในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา การเตบิโตของยอดใชจ้่ายผ่าบตัร ของเคทซีเีตบิโตได ้7.1% 
สูงกว่าอุตสาหกรรมทีช่่วง 8 เดอืนแรกของปีทีเ่ตบิโต 3.8% โดยหมวดที่ มยีอดใชจ้่ายสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ประกนั ท่องเทีย่ว และน ้ามนั โดยปจัจยัหลกัทีท่ าใหเ้คทซี ีเตบิโตไดส้งูกว่าอุตสาหกรรมมา
จากโปรโมชนัทีห่ลากหลาย และตรงใจลูกคา้ประกอบกบัการขยายตวั ของอคีอมเมริช์กช็่วยใหย้อดใช้
จา่ยผ่านบตัรสงูขึน้ โดยยอดใชจ้า่ย ในส่วนของธุรกจิออนไลน์เพิม่ ขึน้ กว่า 20% ในแต่ละปี 
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          #โพสตท์เูดย ์
 
กรงุไทยล่อใจจ่ายดอก 3.4% ขายตราสาร  
          แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขายตราสารด้อยสทิธเิพื่อนับเป็นเงนิกองทุนประเภทที่ 2 
วงเงนิไมเ่กนิ 2 หมืน่ลา้น 
          นายผยง ศรวีณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรยีมออก
และเสนอขายตราสารด้อยสทิธเิพื่อนับเป็น เงนิกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย ครัง้ที่ 1/2560 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2570 อาย ุ10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนก าหนดไดห้ลงัจาก 5 ปีนับจากวนัที่
ออกตราสาร หรอืตามทีเ่ง ื่อนไขก าหนด วงเงนิไมเ่กนิ 2 หมืน่ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ของตราสารดอ้ย
สทิธ ิเท่ากบั 3.4% ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทุก 3 เดอืน ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรอื นกัลงทุนรายใหญ่ 
 
เงินฝากแบงกร์ฐัทะยานแตะ 4.48 ล้านล้านบาท  
          สศค.แจงยอดเงนิ ฝากแบงกร์ฐั ณ สิน้เดอืน ก.ค. 4.48 ลา้นลา้น 
          รายงานข่าวจากส านักนโยบายระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิ ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 
(สศค.) รายงาน ยอดเงนิรบัฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและบญัชเีงนิฝาก ณ สิ้นเดอืน ก.ค. 2560 มี
ยอดรวมทัง้สิน้ 4.48 ลา้นลา้นบาท 
 
คมุพฤติกรรมตวัแทน คปภ.ย า้ชดัท าลกูค้าเสียหาย บริษทัประกนัต้องร่วมรบัผิดชอบ  
          คปภ.ตวิเขม้ประกนัชวีติรว่มรบัผดิตวัแทนท าลกูคา้เสยีหายรกุคุม้ครองผูบ้รโิภค 
          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายดูแลผู้บรโิภคแบบเชิงรุกและครบวงจร เพื่อเพิ่ม
ภูมคิุ้มกนัและเสรมิศกัยภาพระบบการคุ้มครองผู้บรโิภคให้มปีระสทิธภิาพ ในส่วนของบรษิัทประกนั
ชีวิตจะต้องก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตให้ดี แม้ตัวแทนจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้
ผลติภณัฑ์ประกันภยัสามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรยีนหลายเรื่องเกิดจากพฤติกรรมของ
ตวัแทน หากตวัแทนประกนัชวีติท าให้เกดิความเสยีหายต่อผู้เอาประกนัภยั บรษิทัจะต้องร่วมรบัผดิ
จากการกระท าการเป็นตวัแทนของบรษิทันัน้ดว้ย 
 
          #มตชิน 
 
ธปท.พอใจตวัเลขจีดีพีโต3.8% ฟ้ืนกระจายตัวแล้วไม่มีแผนกระตุ้น ผลโพลช้ีคนกล้าใช้จ่าย
กลางปี'61 
          ธปท.เผยตวัเลขจดีพีีไตรมาส 3 โตถึง 4% ตามแรงหนุนจากภาคส่งออก ชี้พอใจเศรษฐกิจ
ขณะนี้ เชื่อการบรโิภคกระจายตัวมากแล้ว จงึไม่จ าเป็นออกมาตรการกระตุ้น โอกาสทัง้ปีนี้โตเกิน 
3.8% ดา้นผลส ารวจ ม.หอคา้ไทย ประชาชนระบุกลา้ใชจ้่ายจรงิกลางปีหน้า 
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เอสเอม็อีเฮ'อตุตม'มอบของขวญั เพ่ิมมาตรการหนุน2สปัดาห์เปิดตวั ปล้ืมภาคผลิตปี60สงูสุด
4ปีทะล2ุ% 
          นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ก าลงัซื้อใน
ประเทศเริม่ขยบัตวัด ีและตลาดส่งออกขยายตวัอย่างแขง็แกร่งโดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส ์
อาหาร ยาง ไปไดด้ ีเป็นผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรม จงึประเมนิดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (เอม็พไีอ) 
ทัง้ปีนี้น่าจะขยายตวัในอตัราใกล้เคยีง 2% เพิม่ขึน้จากคาดไวเ้ดมิที่ 0.5-1.5% โดยเฉพาะช่วงที่เหลอื
ของปีนี้ ซึ่งโดยปกติจะมบีรรยากาศการจบัจ่ายใช้สอยในเทศกาลต่างๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ อาท ิ
อุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้น่าจะขยายตวัไดด้อีย่างเหน็ไดช้ดั เช่นเดยีวกบั
ภาคบรกิารทีไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากการท่องเทีย่วช่วงปลายปี ท าใหเ้อม็พไีอช่วงทีเ่หลอืจงึขยายตวั ขณะที่
ผลผลติมวลรวม (จดีพี)ี ภาคอุตสาหกรรมคาดทัง้ปีนี้ขยายตวัได้ 1.5-2% เพิม่ขึน้จากเดมิคาดไวท้ี่ 1-
2% และเอ็มพีไอปีนี้ น่าจะสูงสุดรอบ 4 ปี จากปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.6% ปี 2557 ระดับ -3.76% ปี 
2558 ระดบั -0.04% ปี 2559 ขยบัเป็นระดบั 1.6% และปี 2560 น่าจะได ้2% 
 
น ้ามนัโลกแกว่งตวัท่ี52-57ดอลล ์กลุ่มโอเปกอาจยืดเวลาลดผลิต 
          นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามันปิโตรเลียม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทมีวเิคราะหส์ถานการณ์น ้ามนัของกลุ่ม ปตท.รว่มกบั
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ส.อ.ท.มองว่าราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกปี 2561 เพิม่ขึน้ 
และอยู่ระดบั 52-57 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล โดยความต้องการน ้ามนัดบิขยายตวัเป็น 1.4-1.5 ล้าน
บารเ์รลต่อวนั สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัและขยายตวั 3.7% เพิม่จากปีนี้คาดขยายตวั 
3.6% โดยทศิทางราคาน ้ามนัมาจากการปรบัลดก าลงัผลติตามขอ้ตกลงของกลุ่ม ผูผ้ลติน ้ามนั (โอเปก) 
และผูผ้ลตินอกกลุ่มโอเปก ขณะทีส่หรฐักลบัมาผลติเพิม่ขึน้ ท าใหป้รมิาณการผลติทัว่โลกปีนี้อยู่ระดบั 
1.7-2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากน้ีมีปจัจยัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบาย
การเมอืง เศรษฐกจิตะวนัออกและตะวนัตกทีผ่นัผวน รวมถงึยานยนต์ในอนาคตเน้นรถยนต์ไฟฟ้า (อี
ว)ี 
 
          #ไทยรฐั 
 
อ้ืออึง "ชอ็ปช่วยชาติ" กลบัมาแล้ว 
          "บิก๊ตู่" สัง่คลงัจดัสิน้ปีเลง็ยดืเวลานานกว่าปีกลาย 
          "บิก๊ตู่" สัง่คลงัจดั "โครงการชอ็ปช่วยชาต"ิ ปลายปีกระตุ้นการใชจ้่ายและหมุนเงนิสู่เศรษฐกจิ
เพิม่ โดยอาจจะยดืเวลาให้ยาวกว่าปีที่ผ่านมา ด้านแบงก์ชาตริะบุเศรษฐกจิไทยดขีึน้ไตรมาส 3 ทะลุ 
4% ส่วนมาตรการกระตุ้นเพิม่มองว่าควรให้ผูม้รีายไดน้้อยซือ้เสือ้ผ้าของใชข้องกนิมากกว่าให้คนรวย
ซือ้สนิคา้คงทน 
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ยืดพกัหน้ีซบัน ้าตาเกษตรกรน ้าท่วม 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร(ีครม.) เหน็ชอบ
ใหเ้พิม่วงเงนิและจ านวนเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้
ประสบอุทกภยัในพื้นทีภ่าคใต้ และจ.ประจวบครีขีนัธ์ ปี 2559/2560 จากเดมิ ครม.ก าหนดเป้าหมาย
เกษตรกรไว้ 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรอืเพิม่ขึ้น 47,539 ราย คดิเป็นวงเงนิสนิเชื่อที่
เพิ่มขึ้น 8,595.5 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการโดยรฐัชดเชยดอกเบี้ยให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 5% เป็นเวลา 2 ปี คดิเป็นเงนิที่เพิม่ขึ้นอีก 
859.5 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จาก 1,965.5 ลา้นบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี เป็น 3,931 ลา้นบาท เพิม่
เป็น 4,790.50 ลา้นบาท  
 
ชาวไร่เริงร่ารฐัจดัให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร(ีครม.) เหน็ชอบ
โครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละสรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกรปี 2560/2561 
วงเงนิงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะ
สนับสนุนสนิเชื่อแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรอืรบัซือ้และสรา้งมลูค่าเพิม่ขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์าก
เกษตรกรวงเงนิ 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงนิกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปี 
แบ่งเป็นคดิจากสถาบนัเกษตรกรในอตัรา 1% และรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในอตัรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดอืนนับแต่วนัรบัเงนิกู้ คดิเป็น
จ านวนดอกเบีย้ทีข่อชดเชยจากรฐั 45 ลา้นบาท 
 
แจงใช้ ม.44 เร่งสปีดผงัเมือง ยกประโยชน์ลงทุนพื้นท่ี "อีอีซี" 
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก(ออีซี)ี เปิดเผยว่า ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก(สก
รศ.) ขอยนืยนัว่า การอาศยัอ านาจคณะรกัษาความสงบแห่งชาต(ิคสช.) ตามมาตรา 44 ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีในส่วนของการจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในจังหวัดระยอง ชลบุร ี
ฉะเชงิเทรา เป็นการเรง่รดัขัน้ตอนต่างๆใหก้ารด าเนินงานรวดเรว็และเป็นรปูธรรมมากขึน้ ไม่ไดม้กีาร
ผ่อนปรนมาตรฐานด้านการจดัท ารายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม(อไีอเอ) และรายงานผลกระทบ
ดา้นสุขภาพ(อเีอชไอเอ) แต่อยา่งใด  
 
เรียกร้อง "คลงั" แจง พ.ร.บ.บริหารเงินฝาก 
          ยดึเงนิจรงิหรอืไม"่บญัชไีมเ่คลื่อนไหว" 10 ปี 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดรับฟงัความเห็นร่าง
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พระราชบญัญตั(ิพ.ร.บ.) การบรหิารจดัการเงนิฝากทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวของสถาบนัการเงนิ พ.ศ....ที่
จะมีการยึดเงินฝากไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงนิตัง้แต่ 10 ปีขึ้น ว่า กรณีนี้รฐัควรให้
รายละเอยีดทีช่ดัเจนทัง้ประเภทบญัชแีละวงเงนิทีจ่ะเขา้เงือ่นไข รวมถงึค านิยามของการเคลื่อนไหวว่า
คอือะไรเพราะเป็นเรื่องทีก่ระทบกบัประชาชนทัว่ไปพรอ้มทัง้เสนอใหท้ าประชาพจิารณ์ผ่านเวทรีบัฟงั
ความคดิเหน็ นอกเหนือจากการเปิดรบัฟงัความเหน็ผ่านทางเวบ็ไซตอ์ยา่งเดยีว 
 
1 พ.ย.จ่ายผา่นบตัรคนจน 
          "ขสมก.-การรถไฟ"ยนืยนัพรอ้มรบัผูโ้ดยสาร 
          นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การรกัษาการแทนผู้อ านวยการข
สมก.เปิดเผยว่า ขสมก.ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารประชาชนภายใตโ้ครงการบตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัทีจ่ะเริม่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลใชบ้รกิารรถเมลโ์ดยสารโดยหกัค่าเดนิทาง
จากบตัรคนละ 500 บาท โดย ขสมก.ไดต้ดิตัง้เครื่อง EDC แลว้จ านวน 100 คนั และเป็นเครือ่งหกัเงนิ
แบบโมบายอกี 250 คนั และภายในสองสปัดาหข์า้งหน้ากต็ดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็อกี 250 คนั รวม 600 คนั 
โดยในระหว่างนี้รถเมล์ที่ยงัไม่มกีารตดิตัง้ EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารจะท าการจดบนัทกึรายการ
การจา่ยเงนิไวซ้ึง่จะไม่มปีญัหาแต่อย่างใด 
 
ตลาดหุ้นปลายปีคงจะไม่หวือหวา 
          นางเกศรา มญัชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดเผยในงาน
แถลงข่าวการจดังาน "เซท็ อนิ เดอะซติี้ 2560 ทีสุ่ดของนวตักรรมการลงทุนแห่งปี" ว่า คาดว่าทศิทาง
ตลาดหุน้ไทยปีหน้าจะเตบิโตไดม้ากกว่านี้ และในช่วงวนัที ่16-19 พ.ย.นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์จะจดังาน 
เซ็ท อิน เดอะซติี้ เป็นครัง้ที่ 13 ร่วมกบัพนัธมติร เช่น บรษิัทหลกัทรพัย์ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ที่สยามพารากอน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120,000 คน โดยปจัจุบันผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนดขีึน้และพืน้ฐานเศรษฐกจิในประเทศทีด่ขี ึน้จะช่วยหนุนใหด้ชันีหุน้ไทย
ยนืเหนือระดบั 1,700 จดุได ้
 
ก.ล.ต.เฉ่ง 25 ผูบ้ริหาร IEC  
          กล่าวโทษท าผดิเสยีหาย 200 ลา้น 
          ก.ล.ต.กล่าวโทษอดตีผูบ้รหิาร IEC กบัพวก 25 คน รวม 9 กรณต่ีอดเีอสไอ พบรว่มกนักระท า
ความผดิโดยทุจรติเบยีดบงัทรพัยส์นิ แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได ้ท าให ้IEC เสยีหายมลูค่ารวม 200 
ลา้นบาท 
 
ย า้น ้ามนัยงัเป็นเช้ือเพลิงหลกั รถยนตไ์ฟฟ้านัง่ตีขิมรอยาวไป 
          นายเทวนิทร ์วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิัท ปตท. 
จ ากดั(มหาชน) เปิดเผยว่า ทมีวเิคราะหส์ถานการณ์น ้ามนัของกลุ่ม ปตท.ไดค้าดการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
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ดูไบปี 2561 ว่า ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50-57 เหรยีญสหรฐัฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ราคา
เฉลีย่จะอยู่ที ่45-55 เหรยีญฯต่อบารเ์รล ขณะที่ปีหน้าคาดว่ายอดการใช้น ้ามนัทัว่โลกจะอยู่ที่ 1.4-1.5 
ลา้นบารเ์รลต่อวนั ซึง่เป็นผลจาก 3 ปจัจยั คอื 1.เศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 3.7% 2.เทคโนโลยรีถยนต์
ไฟฟ้า(อีวี) จะเติบโตก้าวกระโดดแต่ทัว่โลกก็มรีถยนต์ไฟฟ้าเพียง 2 ล้านคัน คิดเป็น 0.1% ของ
รถยนต์ทัว่โลก เนื่องจากราคาสูงและวิง่ใช้งานได้ในระยะเวลาสัน้ๆจงึไม่มนีัยส าคญัที่จะกดดนัท าให้
ยอดการใชน้ ้ามนัของโลดลดลงได ้และ 3.นโยบายสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
ยงัไมช่ดัเจน ท าใหน้ ้ามนัยงัคงเป็นเชือ้เพลงิหลกัต่อไป 
 
"ทอ็ปส ์เดล่ี" ชูกรีนคอนเซปต ์ชวนเดก็ธรรมศาสตรด์แูลโลก 
          น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จ ากัด 
ผู้บรหิารรา้นท็อปส์ เดลี่ เปิดเผยว่า บรษิัทมนีโยบายด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ล่ า สุ ด ได้ เ ปิ ด ท็ อ ป ส์  เด ลี่  ก รีน ค อน เซ ป ต์ เต็ ม รูป แ บ บ ค รั ้ง แ รก ที่ ส าข า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ เน้นการออกแบบโปร่งโล่งสบายไมอ่ดึอดัโครงสรา้งใชว้สัดุไม ้E1 
ช่วยลดการปล่อยสารฟอร์มลัดีไฮด์, ใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นอกจากนี้ยงัเปิดมุม Co-working 
Space พรอ้มฟรไีวไฟทีช่ารจ์แบตและปลัก๊ไฟนัง่ไดน้านแบบไม่จ ากดัเวลา 
 
ไทยคมสวนดีอีท าดีท่ีสดุแล้ว 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า บรษิทั ไทยคม จ ากดั(มหาชน) ไดช้ี้แจงกรณีการยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพจิารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกดิขึ้นระหว่างกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม หรอื ดอี ีกบั
บรษิทัอนิทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั(มหาชน) ผู้ถอืหุ้นใหญ่ของไทยคมเพื่อหาขอ้สรุปว่าดาวเทยีมไทยคม 7 
และไทยคม 8 เป็นดาวเทยีมภายใต้สญัญาสมัปทานหรอืภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต(ิกสทช.) โดยดอีเีหน็ว่า ดาวเทยีมไทย
คม 7 และดาวเทยีมไทยคม 8 เป็นดาวเทยีมภายใต้สญัญาสมัปทาน ส่วนไทยคมเหน็ว่า อยู่ภายใต้
กรอบของการรบัใบอนุญาตจาก กสทช.และหลงัหารอืรว่มกนัเป็นเวลานานและไม่สามารถเหน็พอ้งกนั
ได ้ไทยคมจงึไดย้ืน่เสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเมือ่วนัที ่25 ต.ค.ทีผ่่านมา 
 
ลอยกระทงเงินสะพดัเฉียดหม่ืนล้านบาท 
          คนเริม่ใชจ้า่ยส่งสญัญาณเศรษฐกจิผงกหวั 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปิดเผยถงึผลส ารวจพฤตกิรรมและการใชจ้่ายผูบ้รโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 60 
ซึง่ตรงกบัวนัที ่3 พ.ย.60 โดยส ารวจความคดิเหน็จาก 1,199 ตวัอย่างทัว่ประเทศ พบว่ามลูค่าการใช้
จ่ายในวนัลอยกระทงปีนี้จะอยู่ที่ 9,928 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3% จากปีก่อน และขยายตวัสูงสุดในรอบ 3 
ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัแลว้ 
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ศลุกากรชูออนไลน์ลดทุจริต 
          น ารอ่งใบขน-ช าระภาษที่าเรอืกรงุเทพ-แหลมฉบงั 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่าในวนัที่ 13 พ.ย.นี้ กรมศุลกากรจะน าร่อง
โครงการยื่นใบขนและรบัช าระภาษีผ่านระบบออนไลน์ โดยช่วงแรกจะเปิดให้บรกิารที่ด่านท่าเรอื
กรงุเทพ และแหลมฉบงั ซึง่ทัง้ 2 ด่านน้ี มปีรมิาณสนิคา้น าเขา้และส่งออกราว 70% ของสนิคา้ทัง้หมด 
โดยในเรว็ๆนี้กรมศุลกากรจะลงนามในสญัญาความร่วมมอืกบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย(กทท.) 
เพื่อใหเ้อกสารทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้เป็นระบบออนไลน์ทัง้หมด 
 
 

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



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 
          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
ถวายพระราชสมญัญานามในหลวงรชักาลท่ี 9 สมเดจ็พระภทัรมหาราช 
          รฐับาลเตรยีมการถวาย พระราชสมญัญานาม "สมเด็จพระภทัรมหาราช" เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช เตรยีมเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมนิทรรศการ-พระเมรุ
มาศพรุ่งนี้  ตัง้ 5 จุดคัดกรองจดัระบบความปลอดภัยเทียบเท่างานพระราชพิธี พร้อมปิดถนน 9 
เสน้ทาง ส านักพระราชวงัจดัท าซุม้ประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ รมิก าแพงพระบรมมหาราชวงั ให้
ประชาชนไดน้ าดอกไมถ้วายสกัการะตลอด 24 ชัว่โมง 
 
ปลกุ'ชอ็ปช่วยชาติ'ฟ้ืนศก.นายกฯสัง่'คลงั'ศึกษาเง่ือนไข-ขยายเวลานานข้ึน 
          ธปท.มอง"จดีพี"ีปีนี้ส่อโตเกนิ3.8% ชีน้ ้าท่วมกระทบน้อย 
          "ประยุทธ์"สัง่คลงัศกึษาออกมาตรการ "ชอ็ปช่วยชาต"ิ กระตุ้นเศรษฐกจิทา้ยปี เผยอยากเหน็ 
ระยะเวลานานกว่าปีก่อน ย ้าเศรษฐกจิปรบัตวัดขีึน้ ประชาชนไดป้ระโยชน์ แจงราคายางลดลงเป็นไป
ตามราคาน ้ามนั ดา้นธปท.ชีเ้ศรษฐกจิปีนี้จอ่โตเกนิ 3.8% น ้าท่วมกระทบเลก็น้อย  
 
ดนั'ยซิูต้ี'คมุอสงัหาฯเพ่ิมทุนลยุ'รถไฟฟ้า' 
          "บทีเีอส" จดัทพัใหม่ดนั "ยซูติี้" คุมธุรกจิอสงัหาฯเบด็เสรจ็ พรอ้มโอนพอรต์สนิทรพัยใ์หห้มื่น
ลา้น เตรยีมน าเงนิลงทุนรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง และชมพ ู2 บรษิทัลูก "วจีไีอ-ยซูติี"้ เพิม่ทุนขายพพี ีทัง้
ในและต่างประเทศ ขณะ "วจีไีอ" แจงรายไดไ้ตรมาส 2 โต 24% จากสื่อโฆษณารปูแบบใหม ่  
 
ฟัน'ภษูณ-พวก'ทุจริตไออีซี 
          ก.ล.ต. กล่าวโทษกราวรูด "ภูษณ ปรยี์มาโนช" อดตีผู้บรหิารไออซี ีพรอ้มพวกรวม 25 ราย
ต่อ"ดีเอสไอ" ฐานร่วมกันทุจรติ-ยกัยอกเงนิ-ตกแต่งบญัชี  สร้างความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท 
ระหว่างเดอืน ก.ย.57 - ส.ค.59  
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ดชันีMPIโตสดุรอบ4ปี สญัญานเศรษฐกิจสดใส 
          "อุตตม" รายงานครม.ทศิทางอุตสาหกรรมสดใส คาดดชันีผลผลติอุตสาหกรรมหรอื MPI ปีนี้
โตสุดในรอบ 4 ปี นายกฯเป็นปลืม้ เตรยีมออกมาตรการกระตุ้นใน 2 สปัดาหห์น้า เป็นของขวญัปีใหม่
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ยนัม. 44 เว้นบงัคบัผงัเมอืงใน ออีซี ีพ.ค.61 ได้เหน็แน่ย ้าใช้พื้นที่เดมิเป็นสี
มว่ง ดา้นนายกฯ สัง่ฟ้ืนมาตรการชอปช่วยชาต ิขยายระยะเวลาใหย้าวขึน้ 
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'บ๊ิกตู่'สัง่สรํวจพื้นท่ีแก้มลิง ไฟเขียวเยียวยาผูป้ระสบภยัเพ่ิม 
          "ประยุทธ์" พรอ้มคณะถงึขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น ้า เผย "สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั" ทรง
ห่วงใยประชาชน รฐับรหิารจดัการน ้ามาตลอด เผยปรมิาณน ้าลด สัง่ระบายเรว็ทีสุ่ด พรอ้มสัง่ใหส้ ารวจ
พืน้ทีท่ าแก้มลงิกกัเกบ็น ้า ย ้าสรา้งความเขา้ใจ ปชช. เพื่อแก้ปญัหาระยะยาว ยนัช่วยเตม็ที ่ขออย่าให้
เป็นประเดน็การเมอืง ปลุก ปชช.กระตอืรอืรน้ฟงั รบ. ไม่ใช่รอเยยีวยา หน่วยงานอยา่ขดัแยง้กนั ดา้น 
ครม.มมีตพิกัช าระหนี้เกษตรกรทีป่ระสบอุทกภยั และ ขยายเวลาบรจิาคเงนิช่วยน ้าท่วมถงึสิน้ปี 60 
 
เทิดพระเกียรติร.๙ สมเดจ็พระภทัรมหาราช 
          นายกฯ เผยเทิดพระเกียรติพระราชสมญัญานาม "สมเด็จพระภัทรมหาราช" อยู่ระหว่าง
ขัน้ตอนด าเนินการ สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๑๐ โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเพลงิศพจติอาสาเป็น
กรณีพเิศษ ขณะทีก่ลุ่มจติอาสาเฉพาะกจิฯ ปฏบิตัหิน้าทีป่รบัปรงุภูมทิศัน์รอบพระเมรุมาศ เป็นภารกจิ
สุดทา้ย สมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็เปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.น้ี 
 
กลต.ส่งดีเอสไอ เชือด"ภษูณ"พร้อมพวก25คน ฉ้อโกงไออีซี 
          ก.ล.ต. กล่าวโทษอดตีกรรมการและผู้บรหิาร อนิเตอรแ์นชัน่เนิล เอนจเีนียรงิ หรอื IEC กบั
พวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษ กรณีรว่มกนักระท าผดิหน้าทีโ่ดยทุจรติ เบยีดบงัทรพัยส์นิ 
และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจดัท าหรอื
ยนิยอมใหม้กีารจดัท าบญัชขีอง IEC ไมถู่กตอ้ง ไมต่รงต่อความจรงิ เพื่อลวงบุคคลใดๆ 
 
คนเมืองชลบรีุรวมตวัไล่ผูว่้าฯ ตัง้คาํถามใครคือวีไอพี 
          ชาวบา้น จ.ชลบุร ีรวมพลแน่นศาลากลาง ตะโกนไล่ "ผูว้่าฯ" ใหย้า้ยออกไป หลงัไม่พอใจการ
จดัพธิวีางดอกไมจ้นัทน์ถวายสกัการะในหลวง ร.๙ ปดูอกี ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ 
ทีช่ลบุร ีใช ้"ทุ่งดอกดาวเรอืงบนป้ายไวนิล" ขณะทีช่าวบา้นวจิารณ์บตัรวไีอพตีดิหน้ารถ เป็นใคร ดา้น 
"บิก๊ตู่" ชีพ้ระราชพธีจีบแลว้ ไม่พอใจอะไรกใ็หอ้ภยั เพราะทุกคนเจตนาดเีหมอืนกนั 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
เร่งเปิดประมลูรถไฟฟ้า 2 สายสองแสนล้าน  
          คมนาคมเรง่แอก็ชัน่ แพลนดนัเปิดประมลูรถไฟฟ้าสองสาย 2 แสนลา้น ภายในไตรมาสแรกปี
หน้า 
          นายพีระพล ถาวรสุภเจรญิ รองปลดักระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวนัที่ 2 พ.ย.นี้ นาย
สมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีจะมาตรวจเยีย่มกระทรวงคมนาคม จงึเตรยีมรายงานความ
คืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน หรอืแอ็กชัน่แพลน ปี 2559 และปี 2560 
รวมถงึการเบกิจา่ยงบประมาณ 
 



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
 

 

นายกฯสัง่โด๊ปศก. เดินหน้าชอ็ปช่วยชาติ อุตตมแย้มอีก 2 สปัดาห์ออกมาตรการกระตุ้นภาค
ผลิต  
          นายกฯ สัง่หามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง เล็งให้ช็อปช่วยชาติเร่งบรโิภค "อุตตม" 
เตรยีมกระตุน้ภาคการผลติ 
          พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปิดเผยภายหลงัการประชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
ว่า ไดส้ัง่การใหก้ระทรวงการคลงัไปพจิารณามาตรการชอ็ปช่วยชาตวิ่าจะน ามาใชใ้นปีนี้ต่อไดอ้ย่างไร 
ให้ศกึษารายละเอยีดและต้องจดัท าให้รดักุมขึน้ ในขณะนี้เหน็ว่าภาวะเศรษฐกจิในภาพรวมดขีึน้ การ
ส่งออกขยายตวั กลุ่มรฐัวสิาหกจิ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่นี้ ได้ประโยชน์ประมาณ 
10 ลา้นคน 
 
กลต.ฟันกลุ่มภษูณทุจริต IEC  
          ก.ล.ต.กล่าวโทษ "ภูษณ" อดตีกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ IEC กบัพวก 25 ราย ทุจรติกว่า 
200 ลา้น 
          ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษอดีต
กรรมการและผู้บรหิารบรษิัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ ( IEC) กับพวกรวม 25 ราย ต่อกรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) 9 กรณี ท าให้ IEC เสยีหายมากกว่า 200 ล้านบาท กรณีร่วมกนักระท า
ผิดทุจริตต่อหน้าที่ เบียดบังทรพัย์สิน และแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตลอดจนจดัท าหรอืยนิยอมใหจ้ดัท าบญัชขีอง IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจรงิ เพื่อลวงบุคคล
โดยรว่มกนัทุจรติในเดอืน ก.ย. 2557-ส.ค. 2559 
 
ศลุกากรหืดจบัรีดภาษีตํา่เป้า  
          กรมศุลกากรเหน่ือย รายไดเ้ดอืนแรกยงัต ่าเป้าแมว้่ายงัสงูกว่าช่วงเดยีวกนัปีก่อน 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า การเกบ็รายไดข้องกรมศุลกากรเดอืน ต.ค. 
2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 เก็บได้สุทธ ิ7,246 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดยีวกันปี
ก่อน 8.8% แต่ยงัต ่ ากว่าเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 10% เนื่องจากยงัมกีารชะลอน าเข้าสินค้าบางตัว เช่น 
รถยนต์ ส่วนหนึ่ งมาจากการใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเก็บภาษีจากฐานราคาส าแดงน าเข้า หรอืซไีอเอฟ มาเป็นราคาขายปลกีแนะน า ท าให้
ผูป้ระกอบการชะลอน าเขา้ในระยะสัน้ 
 
รากหญ้าออมเงินเพ่ิม เฉล่ียเป็นเดือนละ 2 พนับาท เงินฝากในระบบแตะ 20 ล้านล้าน  
          ออมสินเผยผู้มรีายได้น้อยให้ความส าคญักับการออมเงนิมเีงนิฝากมากขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 
2,000 บาท 
          นายชาตชิาย พยุหนาวชียั ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยถงึการออมคนไทยเนื่องใน
วนัออมแห่งชาต ิ31 ต.ค. 2560 ว่า การออมคนไทยดขีึน้ มกีารออมในระบบสถาบนัการเงนิ 20 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-4% และจากการส ารวจของธนาคารออมสิน พบว่าผู้มรีายได้น้อยมี
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สดัส่วนการออมเพิม่ขึน้เป็น 55% จากปีก่อนหน้านี้ทีม่สีดัส่วนการออมเฉลีย่ 50% โดยมกีารออมเฉลีย่
เดอืนละ 2,000 บาท 
 
ลอยกระทงสะพดัเฉียดหมื่นล.  
          หอการคา้ฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้ จะมกีารใชจ้่าย 9,928 ลา้น ขยายตวั 3% ชี้
เป็นช่วงปรบัตวั หวงัปีหน้าสู่ภาวะปกต ิ
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บรโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 
2560 จาก 1,199 ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตวัสงูสุดในรอบ 3 ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทย
เริม่ฟ้ืนตวัแลว้ ซึง่เป็นไปตามค่าดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง 2 เดอืน 
 
ทีวีดิจิทัลปี'61 แข่งดุชิงผู้นํา ช่อง 8 ปรบักลยุทธ์ใช้คอนเทนต์พรีเมียมขยายฐานผู้ชมพร้อม
ขยบัค่าโฆษณา 40%  
          ช่อง 8 เผยธุรกจิทวีดีจิทิลัปี 2561 แขง่ขนัดุ ส่งผลใหต้อ้งลุยคอนเทนตพ์รเีมยีม พรอ้มเลง็ขยบั
ค่าโฆษณา 40% 
          นายสุรชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อารเ์อส เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกจิ
ทวีดีจิทิลัในปี 2561 คาดว่าจะมกีารแข่งขนักนัรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายเริม่
ออกมาปรบัตวัเพื่อเป็นหน่ึงในผู้ชนะ ประกอบกบัปจัจุบนัเมด็เงนิโฆษณาเริม่กลบัมาฟ้ืนตวั จงึน่าจะ
ส่งผลใหภ้าพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 ขยายตวัดขีึน้ และส่งผลใหธุ้รกจิทวีดีจิทิลัฟ้ืนตวัตาม
ไปดว้ย 
 
อทุยานทัว่ไทยจองห้องเตม็ต้อนรบัปีใหม่  
          อุทยานฯ ทัว่ไทยฮอต ยอดจองหอ้งพกัโตล้มหนาวยาวถงึเคาตด์าวน์ปีใหม่ 
          นายรุ่ง หริญัวงษ์ หวัหน้าอุทยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ จ.เชยีงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานได้
เปิดให้นักท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างประเทศจองหัองพักตัง้แต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากแห่จองห้องพกัจนล้นเพื่อสมัผสักับลมหนาว ซึ่งห้องพักได้ถูกจองยาวไป
จนถงึช่วงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่ 
 
4 หมื่นรายตัง้เป้าซ้ือบ้านภายใน 1-3 ปี  
          ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผลส ารวจความต้องการซื้อบ้าน 3 ปี มี 4 หมื่นราย ชี้คน Gen Y 
อยากไดบ้า้นมากสุด ราคาไมเ่กนิ 3 ลา้น 
          นายวชิยั วริตักพนัธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานกลยุทธ์ 2 และรกัษาการผู้อ านวยการ
ศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) เปิดเผยว่า จากการส ารวจความต้องการ
ที่อยู่อาศยัผ่านแอพพลเิคชัน่ "คนไทยมบี้าน" หรอื "Home for All" ตัง้แต่เดอืน พ.ค.-ก.ย. 2560 มี
จ านวน 7.8 หมื่นราย ส่วนใหญ่ หรอื 71.5% เป็นกลุ่มคนอายุ 21-40 ปี หรอื Gen Y และอีก 25.5% 
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อายุ 41-60 ปี หรอืเป็นกลุ่ม Gen X โดยแบ่งเป็น กลุ่มทีม่คีวามต้องการทีอ่ยูอ่าศยัจ านวน 7 หมืน่ราย 
ส่วนอกีประมาณ 8,000 ราย ตอ้งการขอสนิเชื่อประเภทอื่น 
 
แจงใช้ม.44 ผงัเมืองอีอีซีแค่ลดขัน้ตอน 
          สกรศ.ยนืยนัค าสัง่มาตรา 44 เพื่อเร่งขัน้ตอนเรว็ขึน้ คาดใชผ้งัเมอืงออีซีใีหม่เดอืน เม.ย.พ.ค. 
2561 ไมเ่กีย่วเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก (สกรศ.) เปิดเผยว่า มาตรา 44 ตามค าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง
ขอ้ก าหนดการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เป็นการวาง
ผงัเมอืงและพฒันาเมอืงในพืน้ทีอ่อีซีซีึง่มกีารท างาน รว่มกนัระหว่างกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง โดยใช้
ขอ้มลูผงัเมอืงเดมิทีม่อียูน่ ามาปรบัปรุงใหเ้ป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั และไมเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มตามที่
หลายฝา่ยกงัวลแต่อยา่งใด 
 
          #ไทยรฐั 
 
เทิดพระเกียรติมหาราชในหลวงภมิูพล 
          ถวายพระราชสมญัญานาม ท าจดหมายเหตุแจกทัว่ปท.ร าลกึความอาลยัพสกนิกร 
          นายกฯเตรยีมเทดิพระเกยีรต ิพระราชสมญัญานาม "มหาราช" พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ระบุตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ขณะที่รอง ผบช.ก.ระดมจติอาสาท าความ
สะอาดตกแต่งพื้นทีท่้องสนามหลวงรองรบัการเขา้ชมพระเมรุมาศ มปีระชาชนเริม่เขา้มาถ่ายภาพกนั
คกึคัก ด้านวดับวรฯคนเดินทางถวายสกัการะพระบรมราชสรรีางคารในหลวงร.9 อย่างล้นหลาม 
เช่นเดยีวกบั วดัราชบพธิฯทีเ่ปิดใหค้นเขา้กราบสกัการะภายในพระอุโบสถไดแ้ลว้ 
 
ลุ่มเจ้าพระยาน้ําลดลง เหนือยะเยือกยอดดอยแค่6 
          เชยีงรายตาย1 ภเูรอืจ.เลยวบู 
          นายกฯพรอ้มคณะลงพื้นที่ตดิตามสถานการณ์น ้าท่วม จ.ขอนแก่น สัง่ส ารวจหาพื้นที่แก้มลงิ 
พื้นที่ภาคกลางเตรยีมทุ่มงบขุดคลองระบายน ้าลงป่าสกั พษิณุโลกและพจิติรระดบัน ้าคงที่มแีนวโน้ม
ลดลง กาฬสนิธุ์น ้าชเีริม่ทะลกัเสี่ยงพนังกัน้น ้าพงั ส่วนน ้าลุ่มเจา้พระยาปรมิาณลดลง ขณะที่อากาศ
หนาวเหนือและอสีานอุณหภูมลิดฮวบ ยอดดอยอนิทนนท์ต ่า 6 องศา ส่วนหนุ่มเชยีงรายนอนหนาว
ตายในบา้นแพทยย์งัไมร่ะบุสาเหตุ 
 
ลอยกระทงเข้ม'ย่ีเป็ง'ป่วนการบิน 
          เจา้ท่าประกาศคุม'เจา้พระยา'ดแูลนกัท่องเทีย่ว 
          นายกฯสัง่คุมเขม้เทศกาลลอยกระทง เตอืนคนไทยอย่าสนุกกนัจนหลุดโลก ขอใหย้ดึประเพณ ี
พรอ้มก าชบัมหาดไทยกวดขนัเขม้งวดเล่นดอกไมไ้ฟ ในขณะที่สนามบนิเชยีงใหม่รบัมอื "ยีเ่ป็ง" 2-4 
พ.ย. สัง่ยกเลกิและเปลีย่นแปลงเวลาบนิทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศรวม 187 เที่ยวบนิ พรอ้ม



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ส รุ ป ข่ า ว ห น้ า 1  

ประจ าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน ห้ามปล่อยโคมลอยใกล้สนามบิน 
ขณะที่กรมเจา้ท่าประกาศให้แม่น ้าเจา้พระยาเป็นพื้นที่ควบคุม ระดมเจา้หน้าที่ 450 นาย เรอือกี 62 
ล า คอยดแูลความปลอดภยั 
 
จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงินแกง๊แอบอ้างเจ้ามอญ 
          คดแีอบอ้างเจา้มอญยงัไม่จบ ดเีอสไอพบพฤตกิรรมโอนเงนิซ่อนเรน้อ าพรางเขา้ข่ายฟอกเงนิ
เตรยีมตัง้เป็นคดพีเิศษขึน้มาใหมอ่กีคด ีพรอ้มเอาผดิกบัผูเ้กี่ยวขอ้งบรษิทั ฮจัย ีกรุ๊ป จ ากดั เพิม่อกี 5 
คน เผยชุดสบืสวนดเีอสไออยูร่ะหว่างหาความเชื่อมโยงทางการเงนิของบรษิทั ฮจัย ีกรุ๊ป จ ากดั นสพ.
ต ารวจพลเมอืง-มลูนิธอิาสาบรรเทาภยัฯ เพื่อเอาผดิกบัทัง้หมด 
 
'บ๊ิกตู่'ช้ีอย่าถามบ่อยปลดลอ็ก 
          คดิไมอ่อกเลยชา้ 'ดอน'เผยเรือ่ง'ป'ูผูด้แีจง้ไมม่ลีีภ้ยั 
          "ประยุทธ"์ ลงพืน้ทีเ่ยีย่มน ้าท่วมขอนแก่นปลืม้ชาวบา้นเชยีรใ์หอ้ยู่ต่อ อ้อนอยากใหเ้ลอืกคนดี
เขา้สภา ยงัอุบไต๋ปลดลอ็กการเมอืงโยนเป็นเรือ่ง คสช. ตัง้แง่สถานการณ์ต้องเรยีบรอ้ยหยุดพูดจาให้
รา้ยกนั โชวล์ลีาติด๊ชึง่อย่าถามบ่อยท าใหค้ดิไม่ออกเลยชา้ "บิก๊ป้อม" บุ้ยปากยงัไม่พรอ้มพจิารณา "บิ๊
กป๊อก" เผยสถานการณ์ต่างจงัหวดัปกติ พท.ตื๊อทวงถามรายวนัรบีถอดสลกัยนัทุกอย่างเขา้สู่โหมด
ปรองดองแลว้ "มชียั" ชีท้างออกแนะ กกต.อะลุม้อล่วยประกาศยดืกรอบเวลาใหพ้รรคการเมอืง "บิก๊ตู่" 
ยงัไม่รู ้"ยิง่ลกัษณ์" ซุกประเทศไหนต้องรอยนืยนัอย่างเป็นทางการ อสส.ยงัไม่ขยบัขอตวัผู้รา้ยข้าม
แดน "ดอน" เผยองักฤษแจง้มาแลว้ไม่ให้ลี้ภยั พ านักอยู่ได้ในฐานะแค่คนเขา้เมอืงตามกฎหมาย "ศรี
สุวรรณ" ยื่นเอาผดิ "บิก๊ 3 ป." ไฟเขยีว ปภ.จดัซื้อเครื่องจบัความเรว็แพงเวอร์ ปชป.ข้องใจใช้งบฯ
ฉุกเฉินไมใ่ชเ้งนิกองทุน กปถ. 
 
คืนวนัฮาโลวีนแต่งผคึีกคกัแหล่งสถาบนัเทิงดงัแน่น 
          วนัฮาโลวนี-คืนปล่อยผีคึกคกั นักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมใจกันออกมาเที่ยวสถานบรกิาร
อย่างเนืองแน่น เผยมนีักท่องเทีย่วเยอะกว่าทุกปี คาดเชื่อมัน่การปฏบิตังิานต ารวจไทยทัง้การอ านวย
ความสะดวกและรกัษาความปลอดภัยตามนโยบายหลักของรฐับาลให้ความส าคัญกับธุรกิจการ
ท่องเทีย่วรายไดห้ลกัของประเทศ 
 
ตะครบุได้แล้ว2ตวัแสบจ้ีนิสิต 
          ชงิ'มอืถอื'ไปขาย 1ใน2เพิง่พน้โทษยงัไมถ่งึ2สปัดาห ์
          ต ารวจ สน.บางเขน รวบ 2 เดนคุกคดคีรอบครองยาบ้าเพิง่พ้นโทษไม่ถงึ 2 อาทติย ์ชวนคู่ซี้
ร่วมเรอืนจ าขี่รถ จยย.ตระเวนหาเหยื่อใช้มดีชงิทรพัย์ถี่ยบิในพื้นที่ สภ.คูคต จ.ปทุมธานี และ สน.
พหลโยธนิ เหยื่อรายล่าสุดเป็นนิสติชายปี 1 ม.เกษตรศาสตร ์ถูกก่อเหตุบนสะพานลอยคนขา้มหน้า
พรรคภมูใิจไทยคนรา้ยไดโ้ทรศพัทม์อืถอืไปขายก่อนถูกจบัรบัสารภาพหาเงนิใชจ้่ายเทีย่วเตร่ 
 

--------------------------------------- 
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ลอยกระทงสะพดัเฉียดหมื่นล. 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          โพสต์ทูเดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้  จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้าน 
ขยายตวั 3% ชีเ้ป็นช่วงปรบัตวั หวงัปีหน้าสู่ภาวะปกต ิ
          นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เปิดเผยถึงผลส ารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บรโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199 
ตวัอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวนัลอยกระทงปีนี้อยู่ที่ 9,928.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3% และ
เป็นการขยายตวัสงูสุดในรอบ 3 ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัแลว้ ซึง่เป็นไปตามค่า
ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง 2 เดอืน 
          ทัง้นี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงนิยงัไม่กลบัมาเท่ากับปี 2557 ที่มมีูลค่าอยู่ที่ 1.11 
หมื่นล้านบาท แต่เมด็เงนิค่าใช้จ่ายในปีนี้ที่เพิม่ขึน้ สะท้อนว่าหลงัจบจากงานพระราชพธิีประชาชนเริม่มี
การปรบัตวัเขา้สู่ภาวะปกติ เพราะมผีู้ตอบแบบสอบถามว่ามแีผนที่จะออกไปร่วมงานขา้งนอกมากสุดใน
รอบ 12 ปี แสดงให้เหน็ว่าประชาชนพรอ้มที่จะออกมาจบัจ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผูจ้ดังานยงัไม่พรอ้ม
นกั จงึมกีารจดังานแบบเรยีบง่ายท าใหก้ารจบัจ่ายใชส้อยถูกคุมดว้ยบรรยากาศ 
          "ปีนี้ยงัเป็นการลอยกระทงที่ยงัไม่ปกต ิเป็นช่วงก ้ากึ่งของการปรบัตวั มูลค่าการใช้จ่ายปีนี้ทีอ่ยู่ใน
ระดบัเกอืบ 1 หมืน่ลา้นบาทนัน้ เป็นการสะทอ้นว่าก าลงัซือ้เริม่กลบัมาแต่ถา้จะใหก้ลบัมาปกต ิมลูค่าการใช้
จา่ยควรจะอยู่ทีร่ะดบั 1-1.1 หมื่นลา้นบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็นช่วงของการไวทุ้กข ์ภาพทีอ่อกมา
จงึกลบัมาคกึคกัในระดบัทีเ่หมาะสม แต่หวงัว่าปีหน้าจะกลบัมาปกต"ิ นายธนวรรธน์ กล่าว 
          ส าหรบัผลส ารวจพบว่าปีนี้ส่วนใหญ่ 92.9% มีการวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่ องจากเป็น
ประเพณเีพื่อขอพร ใหเ้ศรษฐกจิดแีละมรีายไดด้ขีึน้ เป็นการผ่อนคลายความเครยีด ส่วนอกี 6.6% ทีไ่มล่อย
เพราะอยูใ่นช่วงโศกเศรา้ ต้องการประหยดัค่าใชจ้่าย กลวัอนัตรายและเศรษฐกจิไม่ด ีโดยส่วนใหญ่ 67.9% 
มแีผนไปลอยกระทงในสถานทีท่ีม่กีารจดังาน ซึง่เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนทีม่สีดัส่วนเพยีง 34.7% และทีม่าของ
เงนิทีใ่ชส้่วนใหญ่ยงัมาจากเงนิเดอืนแต่มสีดัส่วนลดลง 
          นอกจากนี้ จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีนี้เริม่มบีรรยากาศเหมาะสมที่
จะเริม่จบัจา่ยใชส้อยในช่วงใกลเ้ทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยปีนี้น่าจะขยายตวัได้
ที ่3.5-4% 
 
ช่วยอีก4.7หม่ืนราย เกษตรกร ประสบภยัน ้าท่วม ครม.ไฟเขียวพกัหน้ีเงินต้น-ลดดอกเบีย้ 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          ไฟเขยีวช่วยเกษตรกรเจอน ้าท่วมเพิม่ 4.7 หมื่นราย เขา้โครงการพกัหนี้เงนิต้น-ลดดอกเบี้ยของ
ธ.ก.ส.พร้อมขยายมาตรการบรจิาคช่วยน ้าท่วมหกัลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปีด้านหอการค้า
ประเมนิน ้าท่วมเสยีหายเฉียดหมื่นลา้นแต่ไม่กระทบศก. มากขณะทีธ่อส.จดัเตม็อดั 6 มาตรการช่วยเหลอืผู้
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ประสบอุทกภยัพกัหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อมสรา้ง ปลอดหนี้ วงเงนิ 500 ลา้น ขณะ "นายกฯ" ควงทมีงาน
ลงพืน้ทีข่อนแก่นตรวจสถานการณ์ น้อมน าพระราชกระแสรบัสัง่ในหลวง ร.10 ดูแลประชาชนใหด้ทีีสุ่ดแนะ
ประชาชนตอ้งกระตอืรอืรน้ อยา่หวงัรอแต่รฐัเยยีวยา ขณะทีก่รมอุตุฯเผยพายดุเีปรสชนัเขา้ปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้ และทะเลอนัดามนัระหว่างวนัที่ 1-3 พ.ย. ท าให้ภาคใต้มฝีนตกชุกหนาแน่นกบัมฝีนตก หนักถึง
หนกัมากหลายพืน้ที ่เตอืนชาวบา้นระวงั 
          เมื่อเวลา 15.25 น. วนัที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้าคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) พรอ้มคณะ อาท ิพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชยั 
สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชยั พรหมเลศิ ปลดักระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วลิาศ อรุณ
ศร ีเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีออกเดนิทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบนิ 6 ดอนเมอืง กรุงเทพฯ ถงึท่า
อากาศยานขอนแก่น โดยฟงับรรยายสรปุสถานการณ์น ้าท่วมในภาพรวม จากนายสมศกัดิ ์จงัตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น และนายสมเกยีรต ิประจ าวงษ์ อธบิดกีรม ชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาตดิตาม
สถานการณ์น ้าที ่จ.ขอนแก่น และพืน้ทีโ่ดยรวมของภาคอสีาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบใหไ้ดม้ากทีสุ่ด
และมาเพื่อให้ก าลงัใจ พร้อมน าพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรัชกาลที่ 10 ที่ทรง
รบัสัง่กบัตนเสมอใหดู้แลประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปญัหาน ้าท่วมเพื่อใหป้ระชาชนมคีวามอยูด่กีนิดแีละมี
ความสุขมากทีสุ่ดโดยพระองคท์่านไดพ้ระราชทานสิง่ของช่วยเหลอืผ่านองคมนตร ีและผูแ้ทนมาโดยตลอด 
อกีทัง้สมเดจ็พระเจา้ อยู่หวัทรงตดิตามทุกเรื่องทีเ่กี่ยวกบัประชาชนรฐับาลจงึต้องท าให้ดทีี่สุดซึง่ทีผ่่านมา
รฐับาล ได้ด าเนินการตามแผนบรหิารจดัการน ้ ามาโดยตลอดและขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกัน
แกป้ญัหาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้น้ีจากการรบัฟงัการรายงานทราบว่าปรมิาณน ้าลดลงตามล าดบั ขอสัง่การใหม้ี
การระบายน ้าใหเ้รว็ทีสุ่ดเพื่อใหเ้หลอื 30 ลา้นลบ.ม. ต่อวนั 
          พล.อ.ประยทุธ ์กล่าวต่อว่า ยนืยนัว่ารฐับาลใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ทีทุ่กอย่าง และใหเ้รง่ส ารวจ
ความเสยีหายซึ่งในการเยยีวยาจะต้องแตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ ทัง้นี้ไม่อยากให้ยกเรื่องน ้าท่วมมาเป็น
ประเดน็ทางการเมอืงดงันัน้ทุกหน่วยงานตอ้งสรา้งความเขา้ใจให ้กบัประชาชน นอกจากนี้ขอใหท้างจงัหวดั
ไดไ้ปศกึษาการกกัเกบ็น ้าหลงัน ้าลดว่าพืน้ทีใ่ดเป็นพืน้ทีแ่ก้มลงิไดห้รอืไม ่หากท าไดก้ด็ าเนินการในทนัทซีึง่
การด าเนินการอะไรกต็ามในวนันี้ต้องใชแ้นวทางพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่  9 
มาประยกุต ์ใชด้ว้ย 
          "วนันี้รฐับาลถูกโจมตวี่าเก่งนักแต่ท าไมน ้ายงัท่วม ซึ่งไม่มทีางที่จะไม่ให้ท่วมเลยแต่มทีัง้ท่วมมาก
และท่วมน้อย แต่สิง่ต้องการคอืประชาชนต้องเชื่อฟงัรฐับาลและกระตอืรอืรน้มากกว่าน้ี ไม่ใช่รอเพยีงการ
เยยีวยาจากรฐับาลเท่านัน้ ทุกอย่างต้องคดิใหม่ทัง้หมดและ หน่วยงานภาครฐักอ็ย่าขดัแยง้กนัดว้ย" พล.อ. 
ประยทุธ ์กล่าว 
          ทัง้นี้  พล.อ.ประยุทธ์ และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจการท างานของเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมเยียน
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ทีบ่า้นบงึสวางค ์ต.บงึเนียม อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
          ดา้น นายทวศีกัดิ ์ธนะเดโชพล รองอธบิดแีละโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวนัที ่1-30 พ.ย. 
จะระบายน ้ าออกจากทุ่งแก้มลิงบางระก าปรมิาณ 550 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น ้ ายม-น่าน ผ่านระบบ
ชลประทานพษิณุโลก มาลงแม่น ้าเจา้พระยา ยนืยนัว่ามวลน ้านี้ไม่กระทบพื้นที่ด้านล่าง เพราะขณะนี้น ้า
เหนือหมดแล้วมแีต่น ้าอยู่ในแก้มลงิ 13 ทุ่งเท่านัน้ โดยอีก 12 ทุ่งเจา้พระยาตอนล่างทัง้ฝ ัง่ตะวนัตก กว่า 
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400 ล้านลบ.ม. และฝ ัง่ตะวนัออก กว่า 1 พนัล้านลบ.ม. รวมปรมิาณน ้ากว่า 1.5พนัล้านลบ.ม. จะทยอย
ระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น ้าเจา้พระยา แมน่ ้าท่าจนีออกสู่อ่าวไทยสองฝ ัง่ เริม่วนัที ่15 พ.ย. 
ถงึตน้เดอืน ม.ค. 61 ซึง่ตามแผนระบายออก 80% อกี 20% เตรยีมน ้าไวใ้หเ้กษตรกรส าหรบัท านาปรงั และ
เพาะปลกูในช่วงฤดแูลง้หน้า 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษา รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.
เหน็ชอบแนวทางการช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบภยัน ้าท่วมโดยใหเ้พิม่วงเงนิและจ านวนเกษตรกรเขา้รว่ม
โครงการพักช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจงัหวัด
ประจวบ ครีขีนัธใ์นปี 59/60 ที่เป็นลูกคา้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาก
เดมิทีก่ าหนดเป้าหมายเกษตรกรไวจ้ านวน 212,850 ราย เพิม่เป็น 260,389 ราย หรอืเพิม่ขึน้ 47,539 ราย 
และเพิ่มงบประมาณที่รฐัใช้ในการชดเชยอตัราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอตัรา 5% ต่อปีรวมระยะเวลา 2 ปี 
จ านวน 859.50 ลา้นบาท 
          ทัง้นี้กระทรวงการคลงัรายงานว่า ที ่ผ่านมามเีกษตรกรตอ้งการเขา้รว่มโครงการทัง้ทีเ่ป็นเกษตรกร
ทีไ่ม่เป็นหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายไดห้รอืเอน็พแีอล และที่เป็นเอน็พแีอลมจี านวนมากจนเกนิเป้าหมาย อกีทัง้
จ านวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดมิก็เป็นเพยีงการประมาณการเท่านัน้ โดย ธ.ก.ส.ยงัไม่ได้ส ารวจความ
เสยีหายอย่างทัว่ถงึและครบถ้วน ขณะเดยีวกนัสถานการณ์น ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวง
กว้าง จงึท าให้เกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบและมคีุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น กระทรวงการคลงัจงึเสนอให้ครม.ขยายจ านวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้
ไดร้บัผลกระทบทัง้หมด 
          นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภยัที่ได้รบัความเดือดร้อนและมคีุณสมบตัิตาม
เงือ่นไขของโครงการไดร้บัความช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนัโดยการเพิม่จ านวนเกษตรกรกรณีที่
ไม่เป็นหนี้เอน็พแีอล จ านวน 47,539 ราย และเพิม่งบประมาณทีร่ฐัใชใ้นการชดเชยอตัราดอกเบีย้ใหธ้.ก.ส. 
ในอตัรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปีจ านวน 859.50 ล้านบาท จากเดมิจ านวน 3,931.00 ล้านบาท เป็น
จ านวน 4,790.50 ลา้นบาท 
          นายณัฐพร กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยงัได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงนิ การคลงัเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในปี 60 เพิม่เตมิ โดยม ี2 มาตรการทีเ่กีย่วขอ้งคอืมาตรการส าหรบัการบรจิาคที่
ให้บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลสามารถน าเงนิบรจิาคไปหกัลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงนิบรจิาค จาก
เดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 60 ส่วนมาตรการที่ให้หัก
ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการซ่อมบา้นและซ่อมรถนัน้ยงัไมห่มดอายเุพราะสิน้สุดวนัที ่31 ธ.ค.60 โดยในปจัจุบนัยงั
มีจงัหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยจ านวน 17 จงัหวัด จากเดิม 23 จงัหวัด สถานการณ์ได้
คลีค่ลายไปแลว้จ านวน 6 จงัหวดั 
          ดา้น นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมนิผลกระทบจากปญัหาน ้ าท่วมในปีน้ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยได้รบัความ
เสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตวั 3.9% 
เนื่อง จากพื้นที่น ้าท่วมไม่ได้กระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม , เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน
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ผู้ประกอบการไม่สามารถส่งสินค้าได้เหมอืนกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม้ หลายพื้นที่ได้รบัความ
เสยีหายเชื่อว่ารฐับาลจะมมีาตรการชดเชย 
          นายฉัตรชยั ศริไิล กรรมการผู้จดัการธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) กล่าวว่าธนาคารไดเ้ตรยีม
วงเงนิ 500 ล้านบาท ส าหรบัจดัท าโครงการเงนิกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบอุทกภยัปี 60 เพื่อ
บรรเทาความ เดอืดรอ้นแก่ลูกค้าที่ประสบปญัหาอุทกภยัน ้าท่วมในหลายจงัหวดัจ านวน 6 มาตรการ เช่น 
มาตรการช่วยเหลอืลูกค้าเดมิของธอส.ที่มอียู่อาศยัที่จดจ านองกบัธนาคารถูกน ้าท่วมจะลดภาระดอกเบี้ย
และเงนิงวดผ่อนช าระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดอืนแรก เดือนที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 
2.5% ต่อปี ปีที่ 2 เอม็อารอ์ารล์บ 2% ปีที ่3 เอม็อารอ์ารล์บ 1% และปีที่ 4 จนครบสญัญา เอ็มอารอ์ารล์บ 
0.5-1% 
          ส าหรบัลูกค้าใหม่หรอืลูกค้าเดมิของธอส.ที่อาคารหรอืบ้านได้รบัความเสยีหาย สามารถขอกู้เพิม่
หรอืกู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลงัเดิมหรอืกู้ซ่อมแซมโดยคดิดอกเบี้ยเงนิกู้คงที่ 3% ต่อปีนาน 3 ปี 
หลงัจากนัน้คดิเอม็อารอ์ารล์บ 0.5-1% ต่อปี ส่วนลกูหนี้ทีห่ลกัประกนัเสยีหายและกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระหนี้ใหลู้กหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดอืน คดิดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดอืนแรก โดยไม่ต้อง
ช าระเงนิงวด จากนัน้เดอืนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนช าระเงนิงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยราย
เดอืนและเมือ่ครบระยะเวลาประนอมหนี้ใหก้ลบัมาผ่อนตามปกต ิ
          ส่วนลูกหนี้ที่ได้รบัผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกนิ 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดย
ให้ผ่อนช าระเงนิงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดอืน ขณะที่ลูกหนี้ที่เสยีชวีติหรอืทุพพลภาพถาวรให้ผ่อน
ช าระโดยใชด้อกเบีย้ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาทีค่งเหลอืตามสญัญากูแ้ละสุดทา้ยกรณีทีอ่ยู่อาศยัไดร้บั
ความเสยีหายทัง้หลงัและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่อนช าระต่อ
เฉพาะในส่วนของทีด่นิทีค่งเหลอืเท่านัน้ 
          วนัเดยีวกนักรมอุตุนิยมวทิยาออกประกาศฉบบัที ่5 เรือ่ง "ฝนตกหนักถงึหนักมากและคลื่นลมแรง
บรเิวณภาคใต้ (มผีล กระทบถึงวนัที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดเีปรสชนับรเิวณทะเลจนีใต้ตอนล่างมแีนวโน้ม
เคลื่อนตวัทางทศิตะวนัตกอย่างชา้ ๆ เขา้ปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอนัดามนัในช่วงวนัที ่1-3 พ.ย. 
60 ลกัษณะเช่นนี้ท าใหภ้าคใต้มฝีนตกชุกหนาแน่น กบัมฝีนตกหนักถงึหนักมากหลายพืน้ทีข่อใหป้ระชาชน
บรเิวณดงักล่าวระมดั ระวงัอนัตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจท าให้เกิดน ้าท่วม
ฉบัพลนัน ้าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงทีเ่กดิขึน้ไวด้ว้ย พืน้ทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบตามภาคต่าง 
ๆ มดีงันี้ วนัที ่1 พ.ย. บรเิวณจงัหวดันครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา ปตัตานี ยะลา และนราธวิาส 
          วนัที่ 2-3 พ.ย. 60 บรเิวณจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศร ีธรรมราช พทัลุง 
สงขลา ระนอง พงังา ภูเกต็ และกระบี ่ส าหรบัคลื่นลมบรเิวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนัมกี าลงัแรงคลื่นสูง 
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรอืเดนิเรอืด้วยความระมดัระวงั เรอืเล็กบรเิวณดงักล่าวควรงดออกจากฝ ัง่ จงึขอให้
ประชาชนตดิตามประกาศจากกรมอุตุนิยม วทิยาอยา่งใกลช้ดิในระยะนี้ 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จงัหวดัพจิติรยงัส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปรมิาณน ้าใน
แม่น ้ายม ทีร่บัน ้าจาก จ.สุโขทยั และพษิณุโลก ยงัคงมรีะดบัสูงและลน้แม่น ้าไหลเขา้ท่วมบรเิวณภายในวดั
วงัปลาทู ต.ก าแพงดนิ อ.สามง่าม จ.พจิติร โดยเฉพาะพืน้ทีโ่ดยรอบวดั พระอุโบสถ กุฏพิระ ศาลาวดั วหิาร 
ถูกน ้าท่วมขงั ระดบั 30-40 เซนตเิมตร พระสงฆ์ต้องท าสะพานไม้ชัว่คราวเพื่อเป็นเส้นทางเข้าออก เพื่อ
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ไมใ่หเ้ดนิลุยน ้าไปมา ระหว่างกุฏพิระและศาลาวดัเพื่อท ากจิของสงฆ ์โดยระดบัน ้ายมมรีะดบัอยูท่ี ่6.34 ซม. 
ซึง่เป็นระดบัที่สูงและยงัมรีะดบัทรงตวั ยงัคงไหลท่วมบ้านเรอืนประชาชนรมิแม่น ้ายมเป็นบรเิวณกวา้ง 12 
หมูบ่า้น กว่า 600 หลงัคาเรอืน. 
 
สมัภาษณ์: 'ธีรินทร'์ ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรกุส่งออกข้าวถงุ-ลงทุนอสงัหาฯ 
Source - ประชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          หากให้นึกถึงลูกไม้ใต้ต้นด้านธุรกิจการค้าที่ฉายแววเปล่งประกายในเมืองชลเวลานี้  ชื่อของ 
"กอล์ฟ-ธรีนิทร์ ธญัญวฒันกุล"นักธุรกิจหนุ่มวยั 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้องสงสยั ด้วยวสิยัทศัน์ และ
ผลงาน ผลกัดนัใหคุ้ณกอลฟ์ขึน้นัง่ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทอีาร ์ไทย ฟู้ดส ์จ ากดั รบัไมต่้อจาก
คุณป๊า "สุนทร ธญัญวฒันกุล" ผู้ก่อตัง้ แบรนด์ข้าวไก่แจ ้ที่ปจัจุบนัหนัไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กบังาน
ส่วนรวมในต าแหน่งประธานหอการคา้จงัหวดัชลบุร ี
          ตัง้เป้าเพิม่ส่งออก 
          ธรีนิทรเ์ล่าให ้"ประชาชาตธิุรกจิ" ฟงัว่า ธุรกจิขา้วตราไก่แจเ้ริม่จากคุณพ่อทีส่รา้งขึน้เมื่อ 10 กว่าปี
ทีแ่ลว้ จากขายเพยีง 3 อ าเภอ ปจัจุบนัขยายไปทัว่ประเทศ และส่งออก มกี าลงัการผลติจาก 3 โรงงาน รวม 
3-4 หมื่นตนั/เดอืน ท ารายไดก้ว่า 2 พนัลา้นบาท/ปี มสีดัส่วนจ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก คอื 70 : 
30 โดยตลาดในประเทศยงัเป็นตลาดหลกัทีเ่ขม้แขง็ อย่างไรกต็าม ปีนี้การเตบิโตลูกค้าส่งออกค่อนขา้งสูง 
เดมิมเีพยีง 5% ตอนนี้เกอืบ 20% ในอนาคตจะเรง่ส่งออกใหม้ากขึน้ ส่วนแผนในอนาคตต้องดไูปอกี 3-4 ปี 
ค่อยประเมนิอกีครัง้ว่าจะขยายเพิม่หรอืไม่ 
          ส าหรบัข้าวสารไก่แจ้มี 30-40 ชนิด ปจัจุบันมี 300 กว่า SKU ขนาดตัง้แต่ 1 กิโลกรมั ถึง 50 
กโิลกรมั ส่งออกไปแอฟรกิา ยุโรป อเมรกิา แคนาดา เ ป็นหลกั ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการ
ท าแบรนดถ์้าไม่ดมีนัไปไม่ได ้จงึต้องพยายามท าให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มัน่ใจได้ว่าทุกครัง้ที่หุงต้อง
เหมอืนเดมิ พดูเหมอืนงา่ย แต่ท ายาก เพราะสนิคา้เกษตรการรกัษามาตรฐานตอ้งตลอดชวีติของแบรนด์ 
          ลุยตัง้ศูนยอ์นิโนเวชัน่เมอืงชล 
          ธรีนิทรเ์ล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลงัข้าวสารแบรนด์ไก่แจต้ิดตลาด จงึได้คดิต่อยอดเพิม่มูลค่า
สนิค้าที่ม ีไม่ว่าจะเป็นข้าว หรอืขา้วเหนียว ซึ่งเป็น ที่มาของขา้วต้มมดั แต่ด้วยตนเองไม่มโีนว์ฮาวเรื่อง
นวตักรรมอาหาร จงึใช ้เวลาถงึ 2 ปีในการคน้ควา้วจิยั ลองผดิ ลองถูกจนออกมาเป็นขา้วต้มมดัภายใต้แบ
รนดแ์มน่ภา บรษิทั ทอีาร ์ไทย ฟู้ดส ์จ ากดั 
          ปจัจบุนัขา้วตม้มดัแมน่ภาส่งเขา้ โมเดริน์เทรด และจบักลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นกฬีา เช่น 
วิง่ หรอืป ัน่จกัรยาน ขา้วต้มมดัจงึสะดวกแก่การพกพา แล้วให้พลงังานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยงั
ส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทัง้ยุโรป อเมรกิา จนี อิสราเอล เกาหล ีจากนัน้แตกไลน์มาเป็นสแน็กอีก 6 
ผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากผลผลิตในพื้นที่ อาทิ มนัฝรัง่ มนัม่วง ฟกัทอง เผือก เป็นต้น ปจัจุบันกลายเป็น
ยอดขายหลักของบรษิัท เติบโตช่วงแรกประมาณ 30-40% รายได้ปจัจุบันประมาณ 100 ล้านบาท/ปี 
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นอกจากนี้ยงัแตกไลน์ผลติขา้วพรอ้มกิน ส่งลูกค้าที่อเมรกิา ซึ่งเป็นบรษิัทท าปลาแซลมอนพรอ้มกนิ ซึ่ง
ตอ้งการขา้วจากเราเพื่อแมตชก์บัแซลมอนของเขา 
          จากประสบการณ์ลองผดิลองถูก ที่พบว่าเป็นเรื่องเสยีเวลาอย่างมาก ท าให้นักธุรกจิหนุ่มที่หมวก
อกีใบ คอื เลขาธกิารหอการคา้จงัหวดัชลบุร ีไดเ้สนอแนวคดิสรา้ง "อนิโนเวชัน่ฮบั" จงัหวดัชลบุรขี ึน้มา โดย
ล่าสุด หอการคา้จงัหวดัชลบุร ีและวายอซี ีได้เซน็ MOU กบั มหาวทิยาลยับูรพาในการวจิยัผลติภณัฑเ์พื่อ
ออกสู่โลกความจรงิเป็นธุรกจิได ้ซึง่ครัง้นี้ถอืว่าเป็นการจบัมอืกนั ทีช่ดัเจนมากขึน้ 
          "ถ้าเริม่ขบัเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมอีะไรอกีหลายอย่างตามมา เพราะมหาวทิยาลยัมโีนวฮ์าว มี
ความรู ้มผีลงานวจิยั ขณะที่หอการค้ามีความรูเ้กี่ยวกบัตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิง่นี้ มาแมตช์กนั ทุก
อย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจงัหวดัชลบุรมี ีอินโนเวชัน่ฮบัขึ้นมา เหมอืนวนัสต็อปเซอร์วสิ 
ส าหรบัผู้ประกอบการที่จะพฒันาสนิค้า แล้วมคีนมาช่วยไกด์ ช่วยคดิ มโีนวฮ์าวมาสนับสนุน น่าจะพฒันา
ต่อ ยอดเศรษฐกจิของจงัหวดั ของประเทศไดเ้ยอะมาก ยกตวัอย่าง เมื่อก่อนผมขายขา้วไดก้โิลกรมัละ 10 
บาท แต่พอท าข้าวต้มมดั ใช้ข้าวนิดเดียวเพิ่มมูลค่ามหาศาล แล้วถ้าท าแบบนี้ได้ทุกสินค้า ผมมองว่า
ศกัยภาพของเศรษฐกจิกจ็ะเตบิโตขึน้โดยปรยิาย" 
          จบัธุรกจิอสงัหาฯดว้ยใจรกั 
          นอกจากธุรกจิหลกัอย่างขา้วไก่แจ ้วนันี้นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงยงัมพีอรต์อสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในมอื 
เป็นโรงแรม 2 แห่ง คอื ราชา เรสเิดนซ์ ที่ศรรีาชา ขนาด 104 ห้อง และ ธารสิ อารท์ โฮเทล (Taris art 
hotel Phrae) ทีจ่งัหวดัแพร ่ขนาด 150 หอ้ง และ อพารต์เมนต์ให้เช่าอกี 2 แห่ง ทีน่ิคมอมตะ และอสีเทริน์
ซบีอรด์ รวมแลว้รายได ้100 กว่าลา้นบาท/ปี 
          "ตัง้แต่เดก็ เวลาไปพกัที่ไหน รูส้กึว่าคนมโีรงแรมมตีกึรูส้กึว่าเขารวย เจ๋ง ผมคดิแค่นี้ พอโตขึน้ก็
ชอบเรือ่งทีด่นิ อสงัหารมิทรพัย ์แต่ไมไ่ดช้อบขายนะ แต่ชอบท าตามใจ คอื ท าเป็นความรกัส่วนตวั แฟนผม
กช็อบแต่งบา้น มแีพสชัน่ แต่มองว่าท ากไ็ด ้ตอนน้ีเวลาไปเทีย่วพกัโรงแรม จะเปลีย่นทีน่อนทุกวนั ทดลอง
อยู่ตัง้แต่โรงแรมถูก ๆ ถงึแพงมาก ๆ เพราะอยากรูว้่าถูก ๆ ถูกและดที าอย่างไร แพงเว่อร ์ๆ ท ายงัไงให้
ขายได"้ 
          ส าหรบั "ราชา เรสเิดนซ์ ศรรีาชา" เป็นอสงัหาฯทีใ่หบ้รกิารแบบเช่า ทัง้รายเดอืน และรายวนั ทีม่า 
คอื คุณกอลฟ์ไดเ้ทกโอเวอรแ์ลว้น ามารโีนเวต โดยใชเ้วลา 2 ปี ปจัจบุนัมลีกูคา้ 70-80% เป็นชาวญีปุ่น่ และ
ล่าสุด กบัการเทกโอเวอรโ์รงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ทีจ่งัหวดัแพร่มารโีนเวตดว้ยงบประมาณ 100 กว่าลา้น
บาท แปลงโฉมจากโรงแรมเซลคนืละ 100 บาท ปจัจุบนัเป็นโรงแรมสมยัใหม่แห่งเดยีวของจงัหวดัแพร่ ใน
ราคาหอ้งละ 800-900 บาท กลุ่มลกูคา้ทีแ่พร่จะเป็นกลุ่มประชุมสมัมนา ทัง้บรษิทั และภาครฐั นอกจากนี้ยงั
ตอบโจทยน์ักท่องเที่ยวและนักกฬีาทีม่าจดักจิกรรม หรอืกลุ่มทวัร์ ซึง่คุณกอลฟ์เผยว่า เตรยีมสรา้งใหเ้ป็น
เชนแลว้ขยายไปเรือ่ย ๆ ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทีส่นใจ โดยเฉพาะทีต่ดิทะเล ทีว่าดฝนัไว ้
          "ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะน าให้เทกโอเวอรโ์รงแรม ผมกไ็ปอยู่ 1 คนื 2 วนั ไปกนิใช้
อยู่ทีน่ัน่ โลเกชัน่อยูใ่จกลางเมอืง รูส้กึว่าอาหารการกนิอร่อยและเป็นเมอืงน่ารกั ไปไหน 5 นาทถีงึ แต่ทีร่ถ
ไม่ติด ในอีกแง่ก็อาจแปลว่าไม่มคีน ยงัคิดว่าจะลงทุนดีไหม สุดท้ายมองว่าอาจเป็นโอกาส เพราะการ
แข่งขนัน้อย ผมก็มสีทิธเิป็นเบอรห์นึ่ง และตอนนี้แพร่เป็น 12 เมอืงต้องห้ามพลสั ได้รบัการโปรโมตเยอะ 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่1 พฤศจิกำยน 2560 

  

เริม่มมีาท ารา้นกาแฟเยอะขึน้ เป็นเมอืงชกิ ๆ มากขึน้ มรีา้นอาหารด ีๆ ใหน้ัง่ มองเหน็ว่าน่าจะมศีกัยภาพ
ระดบัหนึ่ง และราคากไ็มไ่ดแ้พงมาก หลกัสบิลา้น ซึง่หลกันี้ซือ้อะไรไมไ่ดเ้ลย ทีช่ลบุร"ี 
          ดว้ยวสิยัทศัน์บวกกบัแพสชัน่ทีเ่ตม็เป่ียม จงึไม่แปลกทีช่ื่อของ "ธรีนิทร์ ธญัญวฒันกุล" จะโดดเด่น
ฉายแวว และเป็นนกัธุรกจิรุน่ใหมท่ีน่่าจบัตาไมน้่อย 
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