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#กรุงเทพธุรกิจ
หุ้นเพิ่ มทุน'นกแอร์'เข้าเทรดก.ล.ต.ยา้ 'กลุ่มจุฬางกูร'ไม่ถึงเกณฑ์เทนเดอร์
นักวิเคราะห์คาดราคาหุน้ อาจลดลงแต่ไม่แรง
หุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ของ "นกแอร์" เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั นี้ นักวิเคราะห์ประเมิน
ราคาอาจปรับลดลงแต่ไม่แรงเพราะไดลูชนไปแล้
ั่
ว ด้านก.ล.ต.ชี"้ กลุ่ม จุฬางกูร"ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รบั ซื้อหุ้น
เพิม่ ทุนรอบ 2 ไม่เข้าเกณฑ์ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ แม้ว่าถือเกิน 25% และมีนามสกุลเดียวกันหลายคน
โบรกเมิ นวิ เคราะห์ห้นุ ฉาวขาดความเชื่อมันงบการเงิ
่
น
จากการส ารวจภาพรวมการจัด ทาบทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพ ย์ พบว่าหลายบริษัท
จัดทาบทวิเคราะห์ในหุ้นที่มปี ระเด็นลดลง โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกเครื่องหมาย NP ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่ านมา อาทิ บริษัท กรุ๊ป ลีส จากัด (มหาชน) GL ซึ่งรอบ 6 เดือ นที่ผ่ านมา มีจานวน ผู้จดั ทาบท
วิเคราะห์ทงั ้ สิน้ 3 บริษทั หลักทรัพย์ ลดลงจากช่วงต้นปี ท่มี ี ผูจ้ ดั ทาบทวิเคราะห์ท ัง้ สิ้น 6 บริษทั และ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ป อเรชัน่ จากัด (มหาชน) PACE มีผู้จดั ทาบทวิเคราะห์ทงั ้ สิ้น 4
บริษทั หลักทรัพย์ ลดลงจาก ช่วงต้นปีท่ี 6 บริษทั
'บัวหลวง'ชี้สินเชื่อเอสเอ็มอีแผ่ว
แบงก์กรุงเทพชีส้ นิ เชื่อ เอสเอ็มอียงั เติบโตได้น้อย จากความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนลดลง
แต่ไม่น่าห่วง ชี้เอสเอ็มอีรายใหญ่ยงั แข็งแรง ต่างชาติสนใจร่วมทุนหวังใช้ขยายสู่เออีซี ล่าสุด "ทังฮั
่ ว
ซิน กรุป๊ " ร่วมทุนบริษทั ญีป่ นุ่ ตัง้ โรงงานแพ็คเกจจิง้ ถนอมอาหาร
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ฝรังจ่
่ อทิ้ งหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้าย'ทิ สโก้'แนะทยอยเก็บไว้รอขายปี
บล.ทิส โก้ช้เี ดือ น พ.ย.-ธ.ค.ต่างชาติเตรียมเทขายหุ้นไทย หอบผลตอบแทนกลับบ้านกว่า
20% แนะฉวยจังหวะซือ้ หุน้ เก็บรอขายปีหน้าทีก่ รอบ 1,850 จุดในไตรมาส 1/2561 คาดเดือนนี้อาจได้
เห็น DOWJONES ตกหนักช่วงสภาคองเกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏิรปู ภาษี
CPFไตรมาส3โตไม่ตา่ กว่า30%หลายปัจจัยบวกหนุนปี 61เติ บโตแกร่ง
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ไตรมาส 3 โบรกฯ คาดกาไรปกติเติบโตไม่ต่ ากว่า 30% จากไตรมาส
ก่อน จากหลายปจั จัยบวก ทัง้ ช่วงไฮซีซนั การส่งออกเพิม่ ขึน้ ต้นทุนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ต่ า และธุรกิจ
หมูในเวียดนามขาดทุนลดลงจากราคาหมูฟ้ื นตัว คาด Excess supply ของหมูในเวียดนามจะลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ บล.เมย์แบงก์ฯ ประเมินปี 61 กาไร CPF จะเติบโตแข็งแกร่งขึน้ จากธุรกิจในหลาย
ประเทศฟื้นตัวและดอกเบีย้ จ่ายลดลง แนะนา "ซือ้ " ราคาเป้าหมาย (SOTP) 31.60 บาท
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ดัชนี เชื่อมันศก.คนรากหญ้
่
าขยับเพิ่ ม
ผอ.ออมสินเผยดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรับตัวดีขน้ึ เมื่อเทียบ
จากไตรมาสที่ 3 โดยมาอยู่ท่ี 46.9 คาดไตรมาส 4 ดัชนีค วามเชื่อ จะปรับ ตัวสูงขึ้นอย่างเห็น ได้ชดั
ขณะที่มุมมองในอีก 6 เดือนข้างหน้ า ปรับตัวขึน้ มาอยู่ท่รี ะดับ 48.8 จากแรงสนับสนุ นของนโยบาย
การให้สวัสดิการคนจน ขณะที่ผลสารวจพฤติกรรมการออมของคนระดับฐานรากมีสดั ส่วนที่เพิม่ ขึ้น
พบส่ ว นใหญ่ เพื่อ เก็บ ไว้ใช้จ่ายยามเจ็บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น สูงถึง 79.8% ขณะที่การออมเพื่อ ซื้อ บ้านยังมี
สัดส่วนไม่มาก
#โพสต์ทเู ดย์
สิ นเชื่ อ 'เอสเอ็มอี ' เริ่ มขยับ แบงก์กรุงเทพเผยยอดปล่อยกู้เติ บโตเพิ่ ม 1% ต่ างชาติ สนใจร่วม
ลงทุนธุรกิ จด้วย
แบงก์กรุงเทพแจงสินเชื่อเอสเอ็มอีโค้งสุดท้ายของปีน้ีโตเพิม่ ต่อเนื่อง ระบุเอสเอ็มอีไทยรุง่ นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมกิจการเพิม่ ขึน้
นายวีระศักดิ ์ สุตณ
ั ฑวิบูลย์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยว่า การขยายตัวของ
สินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารโดยรวมยังขยายตัวบ้างเล็กน้อยเพิม่ ประมาณ 1% กว่าๆ ส่วนการปล่อย
สินเชื่อ ให้ก ับธุ รกิจเอสเอ็มอี เพื่อร่ว มลงทุน กับ ต่า งประเทศของเอสเอ็มอีท่มี นี ักลงทุนต่ างชาติเข้า
มาร่วมลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ไฟเขียวราชการ ซื้อค่าเงิ นล่วงหน้ า
แก้กฎส่วนราชการเบิกเงินคงคลังซือ้ เงินตราต่างประเทศได้ก่อนกาหนด เพิม่ ความคล่องตัว
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า เมื่อไม่
นานมานี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุ มตั ิร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง ซึ่งมีสาระสาคัญแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
#เดลินิวส์
จูงมือเอกชนดึงตปท.ลงทุน สอท.เมิ นรัฐเดิ นหน้ าเอง
นายเกรียงไกร เธียรนุ กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
ส.อ.ท.อยู่ระหว่างประสานงานนานักลงทุนทีเ่ ป็ นสมาชิกของส.อ.ท. เดินทางไปติดต่อเจรจาร่วมทุนกับ
บริษัท ต่ างชาติ ที่มเี ทคโนโลยีสูงให้เข้ามาลงทุน ในไทยโดยตรง โดยเฉพาะนักลงทุ นต่ างชาติจาก
เยอรมนี เม็กซิโก ฝรังเศส
่ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น
เกาหลี และไต้หวัน เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมีความคืบหน้ า ชัดเจนโดยเร็ว แม้ว่าที่ผ่านมา
ภาครัฐจะออกเดินสายโรดโชว์ดงึ ดูดนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็
ตาม
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เปิ ดทางซื้อเงิ นนอกจ่ายหนี้ แนะหน่ วยงานป้ องกันเสี่ยง
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษา รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ครม.
ได้เห็นชอบร่างกฎหมายของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับระเบียบการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง ซึ่งเป็ นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม เพื่อเปิ ดทางให้ส่วนราชการที่ก่อ
หนี้ผูกพันเป็ นเงินตราต่างประเทศ สามารถเบิกเงินไปซือ้ เงินตราต่างประเทศ ในสกุลเงินทีต่ อ้ งจ่ายหนี้
ได้ โดยทยอยซือ้ หรือซือ้ ทัง้ จานวนก็ได้ หรือให้นาเงินไปฝากไว้กบั ธนาคารรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบ และเมื่อถึงกาหนดหรือใกล้ถงึ กาหนดชาระหนี้ ก็ให้นาเงินตราต่างประเทศ
ทีฝ่ ากธนาคารไปชาระหนี้ดงั กล่าวได้
#ไทยรัฐ
เศรษฐกิ จฐานรากดีขึ้น
ความเชื่อมันการจ่
่
ายหนี้-หารายได้สงู ขึน้
เปิดผลสารวจประชาชนระดับฐานราก พบดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานรากดีขน้ึ ขณะทีผ่ ล
สารวจพฤติกรรมการออมพบมีการออมมากขึน้
บีเ้ จ้ากระทรวงดีอี เคาะราคาเน็ตรัฐ!
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอ)ี ได้ให้บริษทั ทีโอที
จากัด(มหาชน) เป็ นผู้ติดตัง้ อินเตอร์เน็ ตไร้ส ายให้หมู่บ้านละ 1 จุด จานวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่ า
15,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐนัน้ ขณะนี้ทโี อทีได้ตดิ ตัง้ แล้ว 20,000 หมูบ่ า้ น
คาดจะติดตัง้ ครบเดือ น ธ.ค.นี้ แต่ จนถึงขณะนี้ยงั ไม่ส ามารถใช้บ ริการได้เพราะกระทรวงดีอียงั ไม่
ประกาศค่าบริการรายเดือนทาให้เสียโอกาสมาก
บิ นไทยเพิ่ มเที่ยวบิ นบรัสเซลส์
ผู้ส่ ือ ข่ า วไทยรัฐ ประจ าเบลเยีย ม รายงานว่ า สายการบิน ไทยได้ เพิ่ม เที่ย วบิน ตรงมายัง
สนามบินบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม จาก 4 เที่ยวเป็ น 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ หลังประสบความสาเร็จ
อย่างสูงกับเส้นทางการบินจากกรุงเทพสู่กรุงบรัส เซลล์ ซึ่งได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "Capital of
Europe" เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ของสานักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรือ EU และสภายุโรป รวมทัง้ องค์กร
ระหว่างประเทศทีส่ าคัญ เช่น องค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนื อ หรือ นาโต(NATO) และองค์การ
ศุลกากรโลก(WCO) โดยใช้เครือ่ งบินแอร์บสั เอ 350-900
ชงคลังคืน"แท็กรีฟันด์"ในห้างสรรพสิ นค้า
นางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกู ร รมว.การท่ อ งเที่ย วและกีฬ า เปิ ด เผยว่ า เตรีย มเสนอให้
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการการจัดบริการคืนภาษีมูลค่า เพิม่ ณ จุดขาย(แท็กรีฟนั ด์) เช่น ใน
ห้างสรรพสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่ีมาจับจ่ายสินค้าในไทยมากขึ้น
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เบื้องต้นจะเสนอให้นาร่องทดลองในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักก่อน เช่น ย่าน
ราชประสงค์ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา คาดว่าจะหารือกับกระทรวงการคลังภายในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้
มาตรการออกมาทันช่วงเดือน ธ.ค. ทีเ่ ป็นฤดูการท่องเทีย่ ว(ไฮซีซน)
ั่

---------------------------------------------------
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#กรุงเทพธุรกิจ
เร่งกระตุ้น'ศก.ฐานราก'คลังสัง'สศค.'ปลุ
่
กลงทุนท้องถิ่ น จี้แก้ไขข้อจากัดใช้งบ
นักเศรษฐศาสตร์-ภาคธุรกิจ มันใจ"ก
่
าลังซือ้ "ปีหน้าฟื้นชัด
คลังจับตาเศรษฐกิจฐานราก"ทรงตัว" สวนทางภาพใหญ่ฟ้ืน สังสศค.หามาตรการกระตุ
่
้นเพิม่
มุ่งลงทุนระดับท้องถิน่ จีแ้ ก้ไขอุปสรรคใช้งบประมาณ คาดแล้วเสร็จใน 2 สัปดาห์ "ออมสิน"เผยดัชนี
เชื่อมัน่ เศรษฐกิจฐานรากขยับ อานิสงส์บตั รสวัสดิการแห่งรัฐหนุ น ด้านนักเศรษฐศาสตร์ -ภาคเอกชน
ระบุธุรกิจปรับตัวดีขน้ึ หวังปีหน้ากาลังซือ้ ขยายตัวชัดเจน
ผลผลิ ตเกษตรล้นฉุดราคา'ทรงตัว'ยอดใช้พลังงานพุ่ง
สศก.ประเมินแนวโน้ มราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับน่ าพอใจ หลังเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว แม้
ปจั จุบนั ราคาทรงตัวเหตุ "ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก" ขณะ "พลังงาน" คาดการใช้พลังงานปี น้ี กลับสู่
ภาวะปกติ โตตามจีดพี ี ที่ 3-4%
รัฐจับมือเอกชนดัน'โดรนเกษตร'ลด'ต้นทุน-คน'
รัฐผนึกเอกชนเดินหน้าพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ อุทยานวิทย์อุบลฯ จับมือพันธมิตรธุรกิจดัน"โด
รน" สมรรถนะสูงสัญ ชาติไทย หนุ นเกษตรกรประยุก ต์ใช้ ช่ วยลดต้นทุ น แรงงานคน ทัง้ ลดการฟุ้ ง
กระจายสารเคมีอนั ตราย ด้านผู้เชี่ยวชาญแนะรัฐวางกลไกส่งเสริม ในรูปแบบ "1 ตาบล 1 โดรน" รับ
นโยบาย "เกษตรแปลงใหญ่"
'เทคโนโลยี'พลิ กค้าปลีกเพิ่ มสะดวก'นักช้อป'
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยที่สุดเมื่อ 30 ปี ท่แี ล้วในวงการค้าปลีกสาหรับหลายคน คงหนีไม่พ้นบัตร
เครดิต แต่ ภาพรวมของการค้าปลีกยังพึ่งพาเงินสดเป็ นหลักและยังต้อ งเดินทางไปจับจ่ายสินค้าที่
ร้านค้าใกล้บา้ นหรือห้างสรรพสินค้าทีม่ ไี ม่กแ่ี ห่ง
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ร.๑๐พระราชทานสิ่ งของช่วยน้าท่วม เหนื อ-อีสาน-กลางอุณหภูมิลด2-4องศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเครื่องอุ ปโภคบริโภคแก่ชาว จ.หนองบัว ลาภู ที่ประสบ
อุทกภัย นายกฯ รับรายงานสถานการณ์น้ าภาคกลางเริม่ คลีค่ ลาย สังเร่
่ งแก้ปญั หาอย่างต่อเนื่อง ยันไม่
ทอดทิ้งผู้ประสบภัย ขณะที่ภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมลิ ดลง 2-4 องศา ภาคกลางและกรุงเทพฯ 1-3
องศาเซลเซียส
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นักกม.ขอสนช.ใช้จิตสานึ ก ตัง้ 'ป๊ อด-บุญเรือง'นัง่ กมธ.ปปช.
"ชูศกั ดิ ์" ชีก้ รณีตงั ้ "พัชรวาท-บุญเรือง" เป็ นกมธ.วิสามัญพิจารณากฎหมาย ป.ป.ช. ทัง้ ทีม่ คี ดี
ร่ารวยผิดปกติอ ยู่ในชัน้ ป.ป.ช. อาจไม่เข้าเกณฑ์ผ ลประโยชน์ ทบั ซ้อ นโดยตรง แต่ ส มควรหรือ ไม่
ขอให้ใช้จติ สานึก
รัฐบาลเร่งบูมEEC รถไฟเชื่อม3สนามบิ น-ผลิ ตแรงงานฝี มือ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาพื้นที่ EEC ยันโครงการรถไฟความเร็ว สูงเชื่อ มพื้นที่ 3
สนามบิน จะเริม่ สร้างปลายปี หน้า กพร. ตัง้ เป้า 5 ปี ผลิตแรงงานฝี มอื ป้อน EEC 2.3 ล้านคน แบงก์
ออมสิน เผยดัชนีเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก ไตรมาส 3 ดี คาดไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง เพราะมีมาตรการ
รัฐหนุน
'ป๊ อก'กิ นรวบขยะทัวปท.เปิ
่
ดช่องเอกชน'เก็บ-ขน'
เปิ ดแผนจัดการขยะ มูลฝอยฉบับใหม่ของมหาดไทย เปิ ดช่องให้เอกชนเข้ามาเก็บขนขยะทัว่
ประเทศ โดยอยู่ในอานาจการอนุ มตั ขิ อง "มท.1" ซึง่ อาจใช้วธิ ปี ระมูล หรือ "วิธพี เิ ศษ" ก็ได้ เผยค่าเก็บ
ขนขยะไม่เกิน 120 ก.ก. เดือนละ 60-102 บาท ค่ากาจัดอีกเดือนละ 40-70 บาท
รวบ'โมนา'ฆ่าฝังดิ นสาวใช้ ซัดเพื่อน'ทอม'ร่วมลงมือ
กองปราบฯ รวบแล้ว "โมนา" นายจ้างโหดฆ่าฝงั สาว 16 ผบช.ก.รุดสอบ รับสารภาพทาจริง
ซัดทอดเพื่อนชื่อ "ทอม" ร่วมลงมือ สังสอบขยายผล
่
คลีค่ ลายคดีสะเทือนขวัญ เบื้องต้นแจ้งข้อหาทา
ร้ายผูอ้ ่นื จนถึงแก่ความตาย ประวัตสิ ุดแสบ ติดยาเสพติด-ทาสการพนัน เช่าบ้านในปอยเปตเข้าบ่อน
นายกฯปรับครม.อย่าเหลิ งอานาจ
"พัลลภ" เตือน "บิก๊ ตู่" ปรับ ครม. อย่าให้อานาจบังตา "วีระ" แฉ คสช. เดินหน้ายุทธศาสตร์ชงิ
มวลชน-อดีตนักการเมือง เตือนระวังประวัตศิ าสตร์ซ้ารอย ปชป. ชง 3 แนวทางในการปรับ ชีเ้ ลือกคน
เหมาะกับงานมากกว่าพวกพ้อง ให้รฐั มนตรีทหารไปพักผ่อนได้แล้ว "สุรยิ ะใส" หนุ นปรับใหญ่ เป็ น
ของขวัญปีใหม่ประชาชน
#โพสต์ทเู ดย์
ลอยตัวน้าตาลธ.ค.นี้ กดราคาร่วงลง 3 บาท
กอน.เตรียมพร้อมลอยตัวราคาน้ าตาลทราย 1 ธ.ค.นี้ ลุน้ ราคาขายปลีกใหม่เริม่ เดือนแรกลด
2-3 บาท/กก.
แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) เปิ ดเผยว่า การประชุม กอน. เมื่อ
วันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายและร่ า งระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประมาณ 5 ประเด็ น เพื่ อ รองรับ การปรับ โครงสร้า ง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายให้ทนั กาหนด กับการลอยตัวราคาน้ าตาลทราย วันที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่ง
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ได้หารือกับทุก ภาคส่วนแล้ว โดยการคานวณราคาน้ าตาลทรายหน้ าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกราคาไทยพรีเมียม ซึง่ พิจารณาราคาเฉลีย่ เป็นรายเดือน ใน
เบือ้ งต้นคาดว่าการลอยตัวจะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2-3 บาท/กิโลกรัม (กก.)
เร่งคื นภาษี ช็อปปิ้ งดันศก. 'กอบกาญจน์ ' ชงแท็กรีฟันด์ในห้ างหวังดึ งต่ างชาติ ท่องเที่ ยวเพิ่ ม
คลังเล็งออกมาตรการเสริ มปลายปี
รัฐงัดสารพัดมาตรการดันเศรษฐกิจโต 4% "กอบกาญจน์" ชงคลังคืนแท็กรีฟนั ด์นักท่องเทีย่ ว
หวังกระตุน้ ยอดช็อปปิ้งเพิม่ เป็น 55%
นางกอบกาญ จน์ วั ฒ นวรางกู ร รมว.ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เปิ ดเผยว่ า เตรีย มเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการจัด บริก ารคืนภาษีมูลค่ าเพิ่ม ณ จุด ขาย หรือแท็ก รีฟ นั ด์ เพื่อ
อานวยความสะดวก รวมถึงกระตุ้นการใช้จา่ ยสินค้าและบริการของนักท่องเทีย่ วต่างชาติให้เข้ามาช็อป
ปิ้งในประเทศไทยมากขึน้ โดยให้นาร่องในห้างสรรพสินค้าของจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างกรุงเทพฯ
พัทยา ภูเก็ต ก่อนทยอยให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
อสังหาต่างจังหวัดแห่เลี่ยงกม.จัดสรร
อสังหาฯ ต่ างจังหวัดยังเลี่ยงกฎจัดสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดิน แก้ให้ย่นื ขอ
อนุญาตจัดสรรจิว๋
แหล่งข่าวจากวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุ ญาตจัดสรร
ในต่างจังหวัดนัน้ ยังมีการเลีย่ งจัดสรรอยูค่ ่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุ ญาตการใช้น้ าประปาและไฟฟ้า แต่อาศัยไป
ดาเนินการต่อจากผูป้ ระกอบการทีข่ ออนุ ญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็ นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
9 ยูนิต
ความเชื่อมันรากหญ้
่
าฟื้ น
ออมสินเปิดเผย ผลสารวจไตรมาส 3 ความเชื่อมันรากหญ้
่
าเริม่ ฟื้น
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้ทาการสารวจดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก (จีเอสไอ)
ประจาไตรมาส 3 ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มรี ายได้ ไม่เ กิน 1.5 หมื่นบาท ทัวประเทศ
่
จานวน 1,941 ราย
เก็บภาษี เกิ นเป้ า 700 ล. สรรพากรโล่งอก สัญญาณดีเดือนแรกปี งบประมาณได้แสนล้าน
อสังหาฯ ต่ างจังหวัดยังเลี่ยงกฎจัดสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดิน แก้ให้ย่นื ขอ
อนุญาตจัดสรรจิว๋
แหล่งข่าวจากวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุ ญาตจัดสรร
ในต่างจังหวัดนัน้ ยังมีการเลีย่ งจัดสรรอยูค่ ่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพัฒนาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุ ญาตการใช้น้ าประปาและไฟฟ้า แต่อาศัยไป
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ดาเนินการต่อจากผูป้ ระกอบการทีข่ ออนุ ญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็ นโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
9 ยูนิต
กรุป๊ ทัวร์รสั เซียแห่เที่ยวพัทยายาวถึงม.ค.61
กรุป๊ ทัวร์รสั เซียแห่เช่าเหมาลาลงอู่ตะเภาเทีย่ วพัทยา เกาะช้าง ยาวถึงต้นปีหน้า
นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในช่วงไฮซี
ซันฤดู
่ กาลท่องเทีย่ วมีกลุ่มนักท่องเทีย่ วชาวรัสเซียคุณภาพสูง หรือกลุ่มเศรษฐีเช่าเหมาลาบิน ตรงมา
ลงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา-ระยอง โดยประมาณ 80-90% จะมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา
ส่วนทีเ่ หลือจะกระจายกันไปตามแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น จ.ระยอง จันทบุร ี และ
อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ธกส.ยัน 6 สิ นค้าเกษตรขยับ
ศูนย์วจิ ยั ฯ ธ.ก.ส. แจงราคาสินค้าเกษตร 6 ชนิด ราคาพุ่ง
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จดั การธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิ ดเผยว่า ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน พ.ย.นี้ มีแนวโน้มปรับ
เพิ่ม ขึ้น 6 ชนิ ด ราคาเพิ่ม สูงสุ ด ถึง 4% ได้แ ก่ ข้าวเปลือ กหอมมะลิ ข้าวเปลือ กเหนี ย วเมล็ด ยาว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ าตาลทรายดิบ มันสาปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม หลังมีความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและยอดสังซื
่ อ้ จากต่างแดนเพื่อใช้ในเทศกาลปีใหม่เพิม่ ขึน้
กพท.เร่งเครื่องปลดล็อกบิ นเข้าสหรัฐ
กพท.เตรียมเสนอ เอฟเอเอแก้ไขการบินเดือน ม.ค. 2561 หวังเสร็จทันรองรับตารางบินฤดู
หนาว
นายจุฬา สุขมานพ ผูอ้ านวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิ ดเผย
ั หาข้อ บกพร่อ ง 40 ข้อ เพื่อ ปรับ อัน ดับ ของสายการบิน ไทยให้
ว่า ขณะนี้ อ ยู่ระหว่ างการแก้ ไขป ญ
กลับมาอยู่ในระดับปกติ หลังถูกสานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (เอฟเอเอ) จากัด
การบิน ของไทย โดยเตรียมเชิญ ให้เอฟเอเอมาประเมิน เบื้อ งต้น (Pre-Audit) ในเดือ น ม.ค. 2561
หลังจากนัน้ จะเชิญมาทดสอบของจริงในเดือน มี.ค.ต่อไป
#ไทยรัฐ
พากันตื่นตาพระเมรุมาศวิ จิตรงดงาม
ปชช.ต่างตืน้ ตันใจคิดถึงในหลวงร.9
ประชาชนแห่เข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชอย่างล้นหลามและเป็ นระเบียบมากขึน้ แม้บางช่วง
ต้องรอคิวนานเป็ นชัวโมง
่
ตื้นตันได้เห็นความตัง้ ใจของทีมช่างจัดทาลวดลายสุดวิจติ ร ขณะทีบ่ างส่วน
เห็นด้วยทีไ่ ม่เปิดให้ขน้ึ ชมชัน้ 1 และ 2 ของพระเมรุมาศเพราะห่วงเกิดความเสียหาย
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สลายสรีรธาตุท่านปัญญา
'พระเทพ'พระราชทานเพลิง คนแน่นขนัดวัดชลประทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อ
ปญั ญานันทภิกขุ" อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ ์ ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ขณะทีศ่ ษิ ยานุ
ศิษย์พุทธศาสนิกชนทัวทุ
่ กสารทิศหลังไหลเข้
่
าร่วมงานสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปญั ญานันทภิกขุ" แน่ น
วัด
สาวโหดยอมรับฆ่าน้ องน้าเด็กสาว16ฝังดิ น
คว้าขวดน้าหอมทุบจนช้า ล่ามโซ่ปล่อยตายคาบ้าน กองปราบบุกจับ-เมาแอ๋
ชุดสืบสวนกองปราบฯตามลากคอนายจ้างสาวโหดคารีสอร์ตจังหวัดฉะเชิงเทราในสภาพเมา
ยาเสพติดแอ๋ "พล.ต.ท.ฐิตริ าช" ผบช.ก. รุดสอบปากคาด้วยตัวเอง ผูต้ ้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อ
กล่ าวหาแต่ ย งั ปกปิ ด ข้อ เท็จจริงบางส่ ว นเพราะไม่ส อดคล้อ งกับ หลัก ฐาน ประกาศใครเกี่ย วข้อ ง
ดาเนินคดีทุกคน แฉผู้ต้องหาเป็ นนักพนันตัวยงทุกครัง้ ที่เล่นเสียจะหาเรื่องทาร้ายเหยื่อวัย 16 เป็ น
ประจา วันเกิดเหตุใช้ขวดน้ าหอมทุบหน้าและร่างกายจนบอบช้าหนักแถมยังล่ามโซ่ท้งิ ไว้ให้เสียชีวติ
คาบ้านในกรุงเทพฯ วางแผนเอาศพไปเผาทีว่ ดั อ้างเป็นต่างด้าวตายแต่ไม่สาเร็จเลยร่วมกับพวกขนศพ
ไปฝงั ดินในจังหวัดเพชรบุร ี
ใต้พายุพดั -ซัดเรือล่ม ภาคอื่นอุณหภูมิลงอีก
คลื่นพายุถล่มเรือนาเที่ยวล่มกลางทะเลพังงา 16 นักท่องเที่ยวชาวจีนลอยคอกลางน้ าโชคดี
ช่วยไว้ทนั ส่วนจังหวัดภาคใต้ทงั ้ เมืองคอน สงขลา นราธิวาส ฝนถล่มหนักแต่ยงั ไม่มนี ้ าท่วมมีเพียง
คลื่นสูงในทะเลส่งผลกระทบบ้านเรือนริมทะเล ขณะที่ภาคเหนือและอีสานหนาวลงอีก เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวงอุณหภูมลิ ดเหลือ 10 องศาฯ ภูช้ฟี ้ าทีเ่ ชียงราย 10 องศาฯ ด้านกรมอุตุฯระบุวนั ที่ 7-11
พ.ย.นี้ อุณหภูมสิ งู ขึน้ แต่ภาคใต้ฝนยังหนัก
บิ๊ กตู่เริ่ มเฟ้ นรมต.ใหม่ขบั เคลื่อนงาน
โหรคมช.ชีช้ ่องมี'นักการเมือง'
โหร คมช.ทานายปรับ ครม.เดือนนี้หรืออย่างช้าไม่เกินต้น ธ.ค. ชีจ้ ะได้คนหลากหลายอาชีพ
เข้ามาช่วยทางานเพื่อบ้านเมือง ฟนั ธงปรับประมาณ 10 ตาแหน่ ง นักการเมืองโผล่ร่วมด้วย เผย "บิก๊
ตู่" ได้รายชื่อพิจารณาบ้างแล้วมีทงั ้ ทหาร ขรก. พลเรือน แนวโน้มค่อนข้างชัดลดสัดส่วนทหาร เน้นหา
ั่
คนมาปนผลงานทิ
้งทวน ปชป.แนะอย่าปรับแค่คนต้องปรับวิธที างานด้วย เห็นควรด้วยให้ทหารไป
พักผ่อน "ยะใส" ขอนายกฯใจกล้าๆรือ้ ใหญ่เป็ นของขวัญปี ใหม่ให้ประชาชน โพลกว่าร้อยละ 70 หนุ น
ปรับ ครม. ด้าน พท.ยังตามตื๊อปลดล็อกโหนโพลขย่ม "บิก๊ ตู่" ก.แรงงานแย้มซื้อเครื่องสแกนม่านตา
เร่งพิสจู น์สญ
ั ชาติต่างด้าว "จรินทร์" ยันอธิบดีจดั หางานโดนเด้งไม่เกีย่ วปมเกียร์ว่างชงเรือ่ งจัดซือ้
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สาวนักธุรกิ จดับคาเบนซ์!
พุ่งเสียบท้ายรถพ่วงยูเทิรน์ งัดศพในสภาพพังยับทัง้ คัน
นักธุรกิจสาวซิง่ เบนซ์เสยท้ายรถพ่วงถูกอัดก๊อบปี้ดบั อนาถ ขับรถจะไปโรงงานโดยวิง่ ตามหลัง
รถคู่กรณีถงึ ทีเ่ กิดเหตุรถพ่วงเบรกเพื่อจะเลีย้ วกลับ ผูต้ ายเบรกไม่ทนั พุ่งชนอัดท้ายเสียงดังสนันรถพั
่
ง
ยับทัง้ คัน หน่ วยกู้ภยั ต้องช่วยกันงัดเอาศพออกอย่างทุลกั ทุเล พ่อและครอบครัวมารับศพด้วยสีหน้า
เศร้าเผยเพียงแต่ว่าทาธุรกิจส่วนตัว
'ตูน'วิ่ งต่อไปถึงเทพา
ทิง้ อาการเจ็บกัดฟนั ทาเป้า โชว์กตี าร์-ร้องแสงสุดท้าย
"ตูน บอดีส้ แลม" สลัดอาการเจ็บหลังออกวิง่ ต่อวันที่ 5 หลังต้องหยุดพักกลางคันขณะวิง่ จาก
จ.ยะลา มาถึง อ.โคกโพธิ ์ จ.ปตั ตานี ทีมงานต้องคอยแนะนาชาวบ้านไม่ให้ถ่ายเซลฟี่ ต้นเหตุทาให้เอ็น
และกล้ามเนื้ออักเสบ ระหว่างทางแฟนคลับนากีตาร์โปร่งมาให้เซ็นชื่อเป็ นทีร่ ะลึกนักร้องหนุ่ มเลยเล่น
เพลง "แสงสุดท้าย" โชว์เรียกเสียงปรบมือกึกก้องก่อนออกวิง่ ต่อเข้าเขต อ.เทพา จ.สงขลา เป็นจังหวัด
ที่ 3 รวมระยะทาง 174 กม. ยอดเงินบริจาคได้แล้วกว่า 79 ล้านบาท

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

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560
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คอลัมน์: สกูป๊ หน้ า 1: 'กลไกใหญ่'ประชารัฐ'ผลักดันยังยื
่ น'ธุรกิ จ'ทาเพื่อสังคม'
Source - เดลินิวส์ (Th)
เรื่องของ 'ธุรกิจเพื่อสังคม"นับเป็ นเทรนด์ทก่ี ำลังได้รบั ควำมสนใจเป็ นอย่ำงมำก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็
ได้มกี ำรจัดงำนเสวนำในชื่องำน สำนพลังบริษทั จดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยังยื
่ น โดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ซึง่ ภำยในงำนเสวนำได้มกี ำรแบ่งประเด็นออกเป็ นหัวข้อ ต่ำง ๆ อำทิ กำรส่งเสริมกำร
มีรำยได้และกำรมีงำนทำของผู้พกิ ำร, กำรส่งเสริมกำรมีรำยได้และกำรมีงำนทำของผูส้ ูงอำยุรวมถึงเสวนำ
เกี่ยวกับหัวข้อ ทีอ่ ยู่อำศัยและสิง่ แวดล้อมเพื่อที่อยู่อำศัย โดยมีผู้บริหำรจำกแต่ละองค์กร แต่ละหน่ วยงำน
เข้ำร่วมงำนและให้ขอ้ มูลในเรือ่ งนี้กนั อย่ำงคับคัง...
่
กำรเสวนำดัง กล่ ำ วนี้ เป็ น กิจ กรรมหนึ่ ง ตำมนโยบำยที่ท ำง ดร.สมคิด จำตุ ศ รีพิ ท ัก ษ์ รอง
นำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็ น ประธำนประชุมคณะทำงำนประชำรัฐเพื่อ สังคม (E6) ครัง้ ที่ 1 ได้ม อบหมำยให้
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์ สำนักงำนกองทุนสนับสนุ นกำรสร้ำงเสริม สุขภำพ
(สสส.) และสภำหอกำรค้ำ ไทย ขับเคลื่อนพลังพัฒนำทำงสังคม โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำร จ้ำงงำนคน
พิกำร 1.5 หมื่นอัตรำ ในปี 2561 รวมถึงมีกำร พัฒนำที่อยู่อำศัย เพิม่ กำรออมเพื่อผู้สูงอำยุ และกำรออก
มำตรกำร ควำมปลอดภัยทำงถนน รวมถึง ลดกำรเจ็บตำยของคนวัยทำงำน
มีช่อื เรียกแนวทำงนี้ว่ำ...'5 Quick Win"
นอกจำกนัน้ ภำยในงำนดังกล่ำวยังได้มกี ำรเชิญ "ภำคเอกชน"ทีเ่ ป็ น บริษทั จดทะเบียนกับโครงกำร
ประชำรัฐเพื่อสังคม เข้ำร่วมนำเสนอโครงกำรทีท่ ำแล้วประสบผลสำเร็จเป็ นอย่ำงดี โดยหลำย ๆ โครงกำร
นัน้ ก็ม ีข้อ มูล ที่น่ ำ สนใจไม่น้ อ ย อย่ำ งเช่ น "โครงกำร 60ปี + มีไฟ" ของทำงบริษัท ซีเอ็ด ดู เคชัน่ จ ำกัด
(มหำชน) เป็นต้น...
มีเป้ำหมำยจะแก้ไขปญั หำสังคมให้ผสู้ งู อำยุ
เรื่องนี้ ทนงศักดิ ์ โชติยุทธ์ ผูบ้ ริหำรบริษทั ดังกล่ำว ได้ให้ขอ้ มูลว่ำ...ปญั หำสังคมผูส้ ูงอำยุนนั ้ ไม่ใช่
เกิดเฉพำะแต่ในประเทศไทย แต่เป็ นปญั หำสำคัญทัวโลก
่
ทำให้คดิ ว่ำ...น่ ำจะทำอะไรกับประเด็นดังกล่ำวได้
โดยพบว่ำ...ผูใ้ หญ่หลำยคนทีเ่ กษียณกำรทำงำน มักเกิดปญั หำสมองเสื่อมเร็ว...ขณะทีเ่ มื่อผูส้ งู อำยุอยู่บำ้ น
ลูกหลำนก็จะเป็ นห่วง จึงนำสู่โครงกำรฯ ดังกล่ำว ซึ่งหลังจำกได้ป ระกำศออกไป ปรำกฏว่ำมีผู้สูงอำยุมำ
สมัครร่วมโครงกำรกว่ำ 1,000 คน
'บำงคนนัน้ เคยมีเงินเดือ นแต่ ละเดือนร่วม ๆ แสน แต่ ก็ยอมรับเงินเดือ นที่น้อ ยกว่ำเดิม 10 เท่ำ
ทัง้ หมดนี้กเ็ พียงเพรำะแค่อยำกได้โอกำสทำงำนอีกครัง้ นันเอง"
่
...ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนเดิมกล่ำว
พร้อมกับระบุต่อไปว่ำ...ภำยหลังกำรประเมินผล หลังจำกดำเนินงำนผ่ำนไป 1 เดือน ปรำกฏว่ำ...มี
ผู้สูงอำยุหลำยคนบอกว่ำ...รูส้ กึ สดใสและมีชวี ติ ชีวำขึ้นมำอีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี้ แม้โครงกำรนี้จะไม่สำมำรถ
รองรับกับจำนวนผู้สูงอำยุท่ีปจั จุบ ันมีจำนวนนับ ล้ำน ๆ คนได้ท งั ้ หมด แต่ ก็อ ยำกจะให้โครงกำรนี้ เป็ น
จุดเริม่ ต้นที่จะรณรงค์ให้ทุก ๆ องค์กรได้ร่วมกันให้โอกำสกับผูส้ ูงอำยุเหล่ำนี้ เพรำะหลำย ๆ ตำแหน่ งงำน
นัน้ ผูส้ งู อำยุเหล่ำนี้ยงั สำมำรถทำงำนได้อยู่
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ทำงด้ำน นวลพรรณ ล่ ำซำ กรรมกำรผู้จดั กำร และประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร บริษัท เมือ งไทย
ประกันภัย จำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ...จำกกำรที่ได้นำคนพิกำรไปร่วมแข่งขันกีฬ ำคนพิกำรที่ประเทศ
มำเลเซียเมื่อหลำยปีก่อนนัน้ ทำให้ได้คน้ พบว่ำ...คนพิกำรก็มศี กั ยภำพมำกและถ้ำหำกนำศักยภำพออกมำ
จะทำให้ค นพิก ำรรู้ส ึก มีคุ ณ ค่ำในตนเองมำกขึ้น ทัง้ นี้ โครงกำรที่บ ริษัท นั ้ น ได้จ้ำงคนพิกำรตำบอดเข้ำ
ทำงำนเป็ นพนักงำนรับโทรศัพท์ และคนพิกำรทีน่ งั ่ รถเข็นให้มำทำหน้ำทีค่ ยี ข์ อ้ มูลลงในคอมพิวเตอร์ ซึง่ ถือ
เป็นควำมภูมใิ จของบริษทั ทีม่ สี ่วนในกำรช่วยเหลือคนพิกำรเหล่ำนี้...
ผูบ้ ริหำรคนเดิมให้ขอ้ มูลอีกว่ำ...นอกจำกเรื่องของกำรจ้ำงงำนแล้ว ยังได้มกี ำรจัดทำโครงกำรสร้ำง
งำนให้คนพิกำรขึ้นเมื่อ 4 ปี ท่แี ล้ว โดยได้เข้ำไปส่งเสริมให้คนพิกำรทำอำชีพเกษตรกรรมรูปแบบต่ำง ๆ
เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสำรพิษ โดยไปนำร่องที่ จ.สระแก้ว และต่อมำก็ได้ขยำยไปยัง จ.
รำชบุร ี และ จ.นครรำชสีมำในปจั จุบนั ทัง้ นี้ ในฐำนะที่เป็ นหนึ่งในตัวแทนของโครงกำรนี้ ก็อยำกเชิญชวน
ให้บริษทั อื่น ๆ เข้ำมำร่วมโครงกำรนี้กนั เยอะ ๆ...
เพื่อ 'ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกำส" ผ่ำนโครงกำรนี้
ด้วยกำร 'ช่วยสร้ำงอำชีพ" เพื่อให้รสู้ กึ มีคุณค่ำ
ทัง้ นี้ วิชยั อัศรัสกร รองประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย กล่ำวถึงกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภำยใต้โครงกำร
ดังกล่ำวนี้ว่ำ...ปกติภำคเอกชนแต่ละบริษทั จะมีกำรทำโครงกำรซีเอสอำร์กนั อยู่แล้ว แต่ในส่วนของ ประชำ
รัฐเพื่อสังคม นัน้ จะเป็ นกำรยกระดับให้สูงขึน้ เพรำะมองในภำพรวมระดับประเทศเป็ นหลัก ซึง่ ข้อมู ลที่ได้
จำกเวทีเสวนำครัง้ นี้เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ ต่อกำรพัฒนำและกำรดำเนินโครงกำรในอนำคตให้ดี
ยิง่ ขึน้ เพรำะทำให้ทรำบว่ำปญั หำคืออะไร?
'รัฐบำลจะมีขอ้ มูลในระดับรัฐบำล แต่ไม่มขี อ้ มูลในระดับประชำสังคม ซึ่งข้อมูลจำกโครงกำรต่ำง ๆ
ทีภ่ ำคเอกชนดำเนินกำรนี้ ทำให้รฐั บำลมีขอ้ มูลเชิงลึกมำกขึน้ และจะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรใช้เป็ น
แนวทำงเพื่อกำรแก้ไขปญั หำอย่ำงยังยื
่ นต่อไปในอนำคต" ...รองประธำนฯ หอกำรค้ำไทยระบุ
"สำนพลังประชำรัฐ" ผ่ำน 'ธุรกิจเพื่อสังคม"
แนวคิดนี้ 'มีกำรทำเยอะ ๆ ย่อมจะดีแน่"
รับประกัน 'ลดปญั หำสังคมลงได้" ชัวร์.
ขรก.แรงงานชนบิ๊ กตู่ แฉศิ ริชยั เบื่อล้วงลูก ดร.อ.ตัวการทาป่ วน!
Source - เดลินิวส์ (Th)
ขรก.แรงงำนท้ำชน "ประยุทธ์" ออก โรงแฉ ยันอดีต "ศิรชิ ยั " ไม่ได้ท้งิ เก้ำอี้รฐั มนตรีเพื่อทำธุรกิจ
อ้ำงเหตุอยู่ไม่ได้เพรำะถูกล้วงลูก ซัดนำยกฯเชื่อคนใกล้ชดิ มำกเกินไป ลัน่ "ดร.อ."ตัวกำรทำป่วน ดันเสนอ
ใช้เครือ่ งสแกนม่ำนตำ ทัง้ ทีเ่ ป็ นอำนำจของหน่ วยงำนควำมมันคง
่ พร้อมให้กกจ.เพิม่ โทษใช้ต่ำงด้ำวสูง จน
ทำวุ่นไปหมด ด้ำน "พท." ได้ที ตัง้ คำถำมดร.คนดัง ใหญ่มำจำกไหน สังอธิ
่ บดี-ปลัดแล้วต้องฟงั เย้ย "บิก๊ ตู่"
ระวังบริวำรเป็ นพิษ ขณะที่ทำคลอด "ประยุทธ์ 5" แนวโน้ มปรับใหญ่ หลัง "บี๊กบี้" ทิ้งจับกัง 1 ใช้ปมไร้
ั หำเหลว คุ ณ สมบัติขดั ก.ม. มำเป็ น เกณฑ์ในกำรเปลี่ยนแปลง เผย "บิ๊ก ช้ำง" ลุ้นคุ ม ก.
ผลงำน แก้ป ญ
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แรงงำน เหตุเป็ นน้องรัก "บีก้ ป้อม" ส่วน "กษ.-พณ.-ศธ." ติดโผถูกล้ำงไพ่ ด้ำน "สุรเชษฐ์" จ่อขึน้ แทนเสมำ
1 หลังมีข่ำวว่ำขัดแย้ง "หมอธีรเกียรติ" ด้ำน "ออมสิน - สุ วพันธ์" ก็มคี วิ ถู กโละทิ้งด้วย ขณะที่ เอกชนนักวิชำกำร ติงรัฐบำล "บิก๊ ตู่" ยังมีจดุ อ่อนเรือ่ งทำดีช่วยพยุงเศรษฐกิจฟื้น
"ชัยชำญ"มีลุน้ จับกัง1
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ผูส้ ่อื ข่ำวรำยงำนถึง ควำมเคลื่อนไหวปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอยู่ในขัน้ ตอน
กำรพิจำรณำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
(คสช.) ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงของฝ่ำยบริหำรครัง้ นี้ จะถือเป็ น "ประยุทธ์ 5" โดยภำยหลัง พล.อ.ศิรชิ ยั ดิษฐ
กุล ลำออกจำกตำแหน่ งรมว.แรงงำน ไปแล้วนัน้ ล่ำสุดคำดกำรณ์กนั ว่ำ อำจมีกำรดึ ง พล.อ.ชัยชำญ ช้ำง
มงคล อดีตปลัดกระทรวงกลำโหม เข้ำมำรับ ตำแหน่ งรมว.แรงงำนแทน เพรำะ เป็ นน้องรัก พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็ นผูด้ ูแลงำนของกระทรวงแรงงำน ส่วนบำงกระแสที่ระบุว่ำ อำจเป็ น
พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลำโหม นัน้ พล.อ.อุดมเดช ได้ปฏิเสธว่ำเป็นเพียงข่ำวลือเท่ำนัน้
สุวพันธุม์ โี ผหลุดเก้ำอี้
ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงทีถ่ ูกจับตำมองและมีช่อื ถูกปรับอยู่ตลอดเวลำ ได้แก่ พล.อ.ฉัตร
ชัย สำริกลั ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.อภิรดี ตันตรำภรณ์ รมว.พำณิชย์ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำไม่
ั หำรำคำสิน ค้ำหลัก ตกต่ ำได้ อำทิ ยำงพำรำ ข้ำว ปำล์ม จนถู ก เครือ ข่ ำยเกษตรกร
สำมำรถแก้ ไ ขป ญ
เคลื่อนไหวขับไล่อยู่ตลอดเวลำ เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษำธิกำร อำจมีกำรปรับให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ ออกจำกตำแหน่ ง โดยคำดว่ำ จะให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษำธิกำร ซึง่ เป็นเพื่อนสนิท
นำยกฯ ขึน้ ดำรงตำแหน่ ง รมว.ศึกษำฯแทน เพรำะทีผ่ ่ำนมำมีกระแส ขัดแย้งกำรทำงำนกัน นอกจำกนี้คำด
ว่ำนำยออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี และนำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุตธิ รรม
อำจเข้ำข่ำยกลุ่มรัฐมนตรีทถ่ี ูกปรับออกในครัง้ นี้ดว้ ย
ถือหุน้ เกินส่อถูกเขีย่ ทิง้
นอกจำกนี้ยงั มีควำมเป็ นไปได้ในกำรพิจำรณำรัฐมนตรีท่ถี อื หุ้นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรพิจ ำรณำของคณะกรรมกำรกำรเลือ กตัง้ (กกต.) เพรำะหำกมีผ ลกำรตัด สิน ออกมำก็จ ะส่ งผลต่ อ
ภำพลักษณ์ของครม. ทีเ่ น้นในเรื่องควำมมีธรรมำภิบำลและควำมซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่ งรัฐมนตรีทถ่ี อื หุน้ เกิน 5
เปอร์เซ็นต์ อำทิ ม.ล.ปนัดดำ ดิศกุล รมช.ศึกษำธิกำร นำยดอน ปรมัตถ์วนิ ัย รมว.กำรต่ำงประเทศ และ
นำยอุตตม สำวนำยน รมว.อุตสำหกรรม
บทสรุปอยูท่ ส่ี ร.1ชีข้ ำด
ส ำหรับ ในส่ ว นของ พล.อ.อนุ พ งษ์ เผ่ ำจิน ดำ รมว.มหำดไทย ที่ห ลำยคนมอ งว่ ำเป็ น สำยแข็ง
เนื่องจำกเป็ นพี่น้อง 3 ป. แห่งบูรพำพยัคฆ์ แต่จำกกำรทำงำนที่ผ่ำนมำถูกโจมตีในหลำยประเด็นทัง้ จำก
กรณีกำรอนุ มตั ทิ ่ดี นิ ป่ำชุมชนบ้ำนโคกห้วยเม็ก เอื้อประโยชน์ บริษทั ทำยำทกระทิงแดง และปมกำรจัดซื้อ
เครือ่ งตรวจจับควำมเร็ว ทีถ่ ูกวิพำกษ์วจิ ำรณ์ จึงอำจมีควำมเป็นไปได้ทเ่ี ข้ำข่ำยกำรปรับย้ำยตำแหน่งในครัง้
นี้ดว้ ย อย่ำงไรก็ตำมท้ำยทีส่ ุดแล้วอำนำจกำรตัดสินใจขึน้ อยูก่ บั กำรพิจำรณำของนำยกรัฐมนตรีทงั ้ หมด
"เจ้ำสัวบุญชัย"รับปลืม้ รบ.
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรบริษทั สหพัฒนพิบูล ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยสินค้ำอุปโภค
บริโภคในเครือสหพัฒน์ กล่ำวว่ำ ส่วนตัวชื่นชอบกำรทำงำนของรัฐบำลชุดนี้ทม่ี คี วำมตัง้ ใจในกำรทำงำนดี
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ั หำบ้ำนเมือ งและด้ำนเศรษฐกิจ จริง ๆ ที่เห็น ได้จำกกำรเสนอควำมคิด
มำก พยำยำมเข้ำมำแก้ ไ ขป ญ
นโยบำย และมีไอเดียใหม่ ๆ เพิม่ ขณะเดียวกันยังมีจดุ แข็งหลักคือ กำรแก้ปญั หำทำงกำรเมืองทีท่ ำให้สงบ
ลง หยุดกำรขัดแย้งภำยในประเทศ รวมทัง้ มีควำมตัง้ ใจดีเข้ำมำทำให้เศรษฐกิจไทยดีขน้ึ ขณะทีจ่ ดุ อ่อนมอง
ว่ำรัฐมนตรีบำงคนอำจยังขำดประสบกำรณ์อยู่บำ้ ง โดยมีบำงส่วนไม่ดเี ท่ำทีค่ วร เช่น ในข้อเสนอบำงเรือ่ งมี
ผลวินิจฉัยออกมำไม่ชดั ว่ำควรทำหรือ ไม่ควรทำ อีกทัง้ ยังมองผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ตำมมำไม่ออก รวมทัง้ ควำมไม่
โปร่งใสยังมีอกี หลำยจุด เช่น เรือ่ งข้ำวทีจ่ ำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้ชดั เจน
ปูด"ดร.อ"ตัวกำรทำปว่ น
แหล่งข่ำวในกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กำรเสนอให้ใช้เครือ่ งสแกนม่ำนตำแรงงำนต่ำงด้ำว ของ
"ดร.อ." คนใกล้ต ัว นำยกรัฐมนตรี เกิดจำกควำมเข้ำใจผิดของ "ดร.อ." ที่ค ิดว่ำเป็ นทำงเลือ กที่ดีในกำร
แก้ปญั หำแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและกำรค้ำมนุ ษย์ จึงเสนอในทีป่ ระชุมไอยูยู แก้ปญั หำค้ำมนุ ษย์ ให้
กระทรวงแรงงำนไปดำเนินกำร เพรำะเห็นว่ำมีหน้ำทีด่ แู ลแรงงำนต่ำงด้ำว ทัง้ ทีก่ ำรเก็บข้อมูลทำงอัตลักษณ์
กำรสแกนม่ำนตำล้วนเป็ นของหน่ วยงำนควำมมันคง
่ โดยบอกด้วยว่ำกำรพิสูจน์สญ
ั ชำติแรงงำนต่ำงด้ำว ที่
กระทรวงแรงงำนทำอยู่ เป็นกำรดำเนินกำรของประเทศต้นทำงของแรงงำนแต่ละสัญชำติทจ่ี ะรับรองสถำนะ
บุคคลว่ำเป็ นชำติไหน เพื่อทำงำนให้ถูกต้อง เป็ น คนละเรื่องกับกำรพิสูจน์อตั ลักษณ์ ทีจ่ ะเก็บข้อมูลบุคคล
เพื่อควำมมันคงของชำติ
่
ซึง่ นอกจำกเสนอใช้เครือ่ งสแกนม่ำนตำ "ดร.อ." ยังเป็ นคนเสนอให้กรมกำรจัดหำ
งำน (กกจ.) ปรับเพิม่ โทษใช้ต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยจนถูกมองว่ำโทษสูงมำกเกินไป ล้วนเป็ นควำมเข้ำใจผิด
คิดไปเองว่ำดี เพรำะอำยุและประสบกำรณ์ น้อย แต่ได้รบั ควำมไว้วำงใจ ในขณะที่ขำ้ รำชกำรก็ต้องนำไป
ปฏิบตั ิ หำกไม่ทำก็อยูไ่ ม่ได้
ซัดนำยกฯเชื่อ-คนใกล้ตวั
แหล่งข่ำวคนเดียวกัน ยังเปิดเผยถึงกรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ระบุถงึ กำร
ลำออกของ พล.อ.ศิรชิ ยั ดิษฐกุล อดีต รมว.แรงงำน ขอลำออกไปทำธุรกิจส่วนตัวด้วยว่ำ พล.อ.ศิรชิ ยั เป็ น
นำยทหำรเต็มตัว ใช้เงินบำนำญจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร และมีหุ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็ได้ขำยไปแล้ว
โดยยืน ยันว่ำไม่ได้เป็ นกำรลำออกไปท ำธุ รกิจอย่ำงแน่ นอน เพรำะอำยุมำกแล้ว และไม่มธี ุ รกิจส่ งออก
ต่ำงประเทศ แบบทีม่ คี นนำไปพูดกัน กำรลำออกยกทีมมำจำกเหตุผลเดียวกัน เพรำะถูกล้วงลูก และนำยกฯ
เชื่อคนใกล้ตวั มำกเกินไป
สอท.ห่วงเรือ่ ง"เหลื่อมล้ำ"
นำยเกรียงไกร เธียรนุ กูล รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ำวว่ำ แม้
รัฐ บำลนี้ จ ะมีจุด แข็งคือ ควำมมันคงท
่
ำให้ บ้ำนเมือ งสงบ รวมทัง้ กำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 44 ปฏิรูป
กฎหมำยหลำย ๆ ฉบับได้รวดเร็วกว่ำรัฐบำลนักกำรเมือง แต่กย็ งั มีจุดอ่อน คือ กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำง
รำยได้ เรื่องนี้เป็ นนโยบำยหลักของรัฐบำลทีป่ ระกำศออกมำอันดับต้น ๆ แต่ปจั จุบนั กำรแก้ปญั หำดังกล่ำว
ยังไม่ค่อยคืบหน้ำมำกนัก นอกจำกนี้ยงั มีจุดอ่อน เรื่องกำรแก้ปญั หำทุจริตคอร์รปั ชัน่ แม้ว่ำจะดีกว่ำรัฐบำล
นักกำรเมืองก็ตำม ซึง่ ขณะนี้ปญั หำดังกล่ำวเริม่ เข้ำมำหนำหูมำกขึน้ และกำรบังคับใช้กฎหมำยต่ำง ๆ ทีไ่ ด้
แก้ไขรุนแรงขึน้ ยังไม่ปฏิบตั กิ บั ทุกกลุ่มเท่ำเทียมกัน ซึง่ ต้องกำรให้บงั คับใช้กบั ทุกกลุ่ม
ด้ำนนำยภูมนิ ทร์ หะรินสุต รองประธำนกรรมกำรหอกำรค้ำไทย กล่ำวว่ำ กำรทำงำนของรัฐบำลชุด
นี้ยอมรับว่ำ ภำครัฐให้ควำมสำคัญกับภำคเอกชนอย่ำงมำก เช่น ตัง้ คณะทำงำนร่วมกันหลำย ๆ ชุดเพื่อ
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ร่วมกันแก้ปญั หำและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งหลำยงำนประสบควำมสำเร็จแบบรูปธรรมอย่ำงมำก
โดยเฉพำะกำรส่งออกทีค่ ำดว่ำในปีน้ไี ทยจะส่งออกได้สงู สุดในประวัตศิ ำสตร์
เลือกมืออำชีพ-มำช่วยงำน
ส่ว นนำยอรรถกฤต ป จั ฉิ มนั นท์ อำจำรย์ประจำคณะรัฐศำสตร์ มหำวิท ยำลัยธรรมศำสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์กำรเมือง กล่ำวว่ำ หำกรัฐบำลจะปรับครม.ชุดใหม่ ก็อยำกให้ลองดูสดั ส่วน
ของคนที่จะเข้ำมำเป็ นรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง ต้องเลือกคนที่เชีย่ วชำญงำนในกระทรวงนัน้ จริง ๆ เพื่อ
จะได้เข้ำใจในนโยบำยต่ำง ๆ ที่ได้รบั มำจำกนำยกรัฐมนตรี ก่อนจะขับเคลื่อนงำนที่มอบหมำยให้ถู กทำง
และตรงตำมเป้ ำหมำย โดยเฉพำะในงำนด้ำนเศรษฐกิจ จ ำเป็ น ต้ อ งมีผู้ม ีค วำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ ตัง้ แต่
ระดับบน จนถึงระดับฐำนรำก สำมำรถมองอนำคตออกว่ำ ต่อไปกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนจะสร้ำงควำม
เปลีย่ นแปลงให้กบั ประเทศในทำงทีด่ ขี น้ึ อย่ำงไร
พท.ลันภำพรบ.ไม่
่
เปลีย่ น
น.อ.อนุ ดษิ ฐ์ นำครทรรพ อดีตรมว.เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ไอซีท)ี กล่ำวถึงกรณีท่ี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และรมว.กลำโหม ระบุว่ำ กำรปรับคณะรัฐมนตรีครัง้ นี้เป็ นไปได้ท่ี
จะมีทหำรน้อยลงว่ำ หำกเป็ นเช่นนัน้ น่ ำจะเป็ นเรื่องดี เพรำะรัฐมนตรีท่ี มำจำกทหำรจะมีควำมเชีย่ วชำญใน
งำนด้ำ นควำมมัน่ คงเป็ น พิเ ศษ แต่ ถ้ ำเป็ น ด้ำ นอื่น อำจมีค วำมสำมำรถไม่ เท่ ำ กับ พลเรือ นที่ม ีค วำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนนัน้ โดยเฉพำะ ส่วนจะทำให้ภำพลักษณ์ของรัฐบำลดีข้นึ และเรียกควำมเชื่อมันจำกนั
่
ก
ลงทุนได้มำกขึน้ หรือไม่นนั ้ คงไม่ทำให้ภำพลักษณ์ของรัฐบำลเปลีย่ นไปจำกเดิม เพรำะรัฐบำลไม่ได้มำจำก
กำรเลือกตัง้ ทัง้ ประชำชนและนักลงทุนอำจจะยังจดจำภำพลักษณ์เดิม ๆ ของรัฐบำลอยูว่ ่ำมีทม่ี ำอย่ำงไร
เย้ยคงไม่มใี คร-อยำกช่วย
นำยนพดล ปทั มะ อดีต รมว.กำรต่ ำงประเทศ กล่ ำวถึงกระแสข่ ำวกำรปรับครม.ว่ำ กำรนำผู้ม ี
ควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญมำทำงำนเป็ นเรื่องที่ดี แต่จะโน้ มน้ ำวคนนอกเข้ำมำทำหน้ ำที่นัน้ เขำจะมำหรือไม่
เพรำะตอนนี้เป็ นช่วงปลำยรัฐบำล เข้ำมำแล้วไม่รจู้ ะทำงำนได้มำกน้อยแค่ไหน กำรปรับครม. ไม่ใช่สูตร
สำเร็จในกำรเรียกควำมเชื่อมัน่ เพรำะทัง้ นักลงทุนและประชำชนดูกำรทำงำนช่วงที่ผ่ำน ๆ มำของรัฐบำล
และคสช.ว่ำมีประสิทธิภำพกำรบริหำรประเทศเป็ นอย่ำงไร เช่น กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ควรปรับเปลี่ยนใน
กระทรวงใดบ้ำงนั น้ นำยนพดล กล่ ำวว่ ำ ปญั หำของประเทศในขณะนี้ ค ือ เรื่อ งเศรษฐกิจปำกท้อ งของ
ประชำชน ทีร่ ฐั บำล ออกมำระบุตวั เลขชีว้ ดั ต่ำง ๆ ว่ำดีข้นึ นัน้ ตัวเลขดังกล่ำวยังไม่ส่งผลทำให้ปำกท้องของ
ประชำชนดีขน้ึ นำยกฯ รูด้ อี ยูแ่ ล้วว่ำปญั หำมันอยูต่ รงไหน ประสิทธิภำพกำรทำงำนของเจ้ำกระทรวงต่ำง ๆ
เป็นอย่ำงไร คงไม่กล้ำแนะนำ
โชว์เป้ำจุดอ่อนพณ.-กษ.
นำยวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีต รมว.วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ให้สมั ภำษณ์ถงึ กระแสข่ำวกำรปรับ
ครม. ว่ำ หำกต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบำลจะต้องปรับเอำคนทีม่ คี วำมเข้ำใจเรือ่ งของเศรษฐกิจเข้ำมำทำ
หน้ ำที่ต รง นี้ ใ ห้ม ำกขึ้น เพรำะตลอด 3 ปี ท่ีผ่ ำ นมำ สะท้อ นให้ เห็น แล้ว ว่ ำ กำรท ำงำนที่ผ่ ำนมำ ไม่ ม ี
ประโยชน์ แต่ ถ้ำจะปรับ เล็ก เพื่ อ รัก ษำสถำนกำรณ์ ก็ว่ำกันไป ทัง้ นี้ส่ ว นตัว มองว่ำกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพำณิชย์เป็ นจุดอ่อนของรัฐบำลในขณะนี้ ทัง้ ด้ำนกำรผลิตสินค้ำและกำรกระจำย
สินค้ำ กำรทีไ่ ม่สำมำรถฉีดเงินเข้ำไปในระบบได้ทำให้เศรษฐกิจซบเซำ เพรำะเงินไม่หมุนเวียน สมัยพรรค

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กำรเมืองมีกำรอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถูกหำว่ำเป็ นนโยบำยประชำนิยมซึง่ ไม่ถูกต้อง แสดงให้เห็น
ว่ำไม่เข้ำใจระบบกำรบริหำรรำชกำร ทำให้เศรษฐกิจพังและชำวบ้ำนยำกจน
รบ.เสนอข้อมูลบำงส่วน
นำยพิชยั นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงำน กล่ำวถึงกรณีท่ธี นำคำรโลกจัด อันดับควำมสะดวกใน
กำรลงทุ น ของไทยดีข้ึน 20 อัน ดับ จำกอัน ดับ ที่ 46 ขึ้น มำอยู่ ท่ีอ ัน ดับ ที่ 26 โดยรัฐ บำลอ้ ำ งว่ ำ เป็ น
ควำมสำเร็จในกำรบริหำรงำนว่ำ อำจจะเป็ นควำมจริงแค่บำงส่วน เพรำะหำกมองย้อนหลังจะพบว่ำ ก่อน
กำรปฏิวตั ริ ฐั ประหำรอันดับควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจอยู่ทอ่ี นั ดับ 18 ในปี 2556 และปี 2557 และตัง้ แต่ม ี
กำรจัดอันดับตัง้ แต่ปี 2547-2557 ประเทศไทยอยู่อนั ดับ 12-19 มำโดยตลอด แต่อนั ดับตกลงอย่ำงหนัก
หลังกำรปฏิวตั ิ โดยในปี 2558 ตกลงมำอยูท่ ่ี 46 และตกลงไปถึงอันดับที่ 49 ในปี 2559
จีข้ อให้เปิดข้อมูลลงทุน
นำยพิชยั กล่ำวอีกว่ำ หวังว่ำควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจทีด่ ขี น้ึ จะสำมำรถทำให้กำรลงทุนเพิม่ ขึน้
และอยำกให้เปิดเผยยอดกำรลงทุนทีแ่ ท้จริงด้วยว่ำมียอดเท่ำไหร่ เทียบกับก่อนกำรปฏิวตั แิ ล้วลดลงเท่ำไหร่
และกำร เชิญกลุ่มนักลงทุนญี่ปนุ่ มำโปรโมตเขตอีอซี ี 5-600 คนนัน้ สุดท้ำยแล้วมียอดกำรลงทุนเท่ำไหร่ ซึง่
ทรำบว่ำมียอดลงทุนไม่มำกใช่ห รือไม่ ทัง้ นี้ ไม่อ ยำกให้ใช้อนั ดับควำมสะดวกในกำรลงทุนเป็ นเพียงแค่
เครื่องมือเพื่อกำรตลำดเท่ำนัน้ หำกกำรลงทุนเข้ำมำมำกจริงรัฐบำลคงไม่ต้องออกมำตรำ 44 เพื่อเร่งกำร
ลงทุนโดยไม่คำนึงผลกระทบในอนำคต "ประเทศเพื่อ นบ้ำนของไทยทีม่ อี นั ดับควำมสะดวกในกำรลงทุนต่ ำ
กว่ำไทยมำก แต่กลับมีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพิม่ สูงขึน้ มำกกว่ำไทยนัน้ รัฐบำลไทยจะต้องกลับมำมอง
ตัวเองว่ำเป็นเพรำะสำเหตุใด" นำยพิชยั กล่ำว
จีเ้ ปิดปริศนำอักษรย่อ"อ"
นำยสมคิด เชือ้ คง อดีต ส.ส.อุบล รำชธำนี พรรคเพื่อไทย ให้สมั ภำษณ์ถงึ กระแสข่ำวกำรโยกย้ำย
นำยวรำนนท์ ปี ตวิ รรณ อดีตอธิบดีกรมกำรจัดหำงำนไปเป็ นรองปลัดกระทรวงแรงงำน เนื่องจำก "ดร.อ."
บุคคลทีน่ ำยกฯ ไว้ใจเป็ นคนเสนอให้กระทรวงแรงงำนไปทำเรื่องของบกลำงในกำรจัดซือ้ เครื่องสแกนม่ำน
ตำเป็ นของตัวเอง แต่เรื่องไม่คบื จึงอำจจะไม่พอใจในควำมล่ำช้ำว่ำ รัฐบำลอ้ำงเสมอว่ำโปร่งใส แต่กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละเรื่องนัน้ สร้ำงควำมข้องใจให้กบั ประชำชนมำตลอด กรณีของ "ดร.อ." ก็เป็ นข่ำวดังใน
กระทรวงแรงงำน แต่ไม่รวู้ ่ำเป็ นใคร ทำไมถึงได้ยงิ่ ใหญ่ สำมำรถสังทั
่ ง้ อธิบดีและปลัดกระทรวงได้ เลยหรือ
เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกฯ และหัวหน้ำคสช. ไม่รจู้ ริง ๆ หรือว่ำเขำเป็นใคร พล.อ.ประยุทธ์
ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่ำง เพรำะเรำเชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธ์โปร่งใส แต่บริวำรรอบข้ำงท่ำนอำจจะเป็ นพิษภัย
ให้กบั ท่ำนได้
"ท่ำนวรำนนท์ทำอะไรผิด ถึงต้องใช้ คำสังมำตรำ
่
44 ซึง่ เขำฟ้องร้องไม่ได้ เป็ นกำรรังแกเขำหรือไม่
อย่ำให้ผลประโยชน์ของคนกลุ่มตัวเองมำทำร้ำยคนทีเ่ ขำตัง้ ใจทำงำนเลย" นำยสมคิดกล่ำว
"ปชป."เย้ยเป็นแค่ทองชุบ
นำยวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชำธิปตั ย์ กล่ำวถึงกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรีและรมว.กลำโหม ระบุจะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มสี ดั ส่วนของทหำรน้อยลงว่ำ เป็ น
ควำมตัง้ ใจทีด่ ขี องคสช.ทีจ่ ะสร้ำงภำพลักษณ์รฐั บำลของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ให้ดูดกี ว่ำเดิมเท่ำนัน้
แต่ เปรียบเหมือนทองตลำดนัดที่ประชำชนซื้อไปใส่แล้ว มันก็ล อกต้อ งนำไปชุบทองใหม่ให้ดูสดใสไฉไล
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กว่ำเดิม ซึง่ ต้องกรำบเรียนท่ำนด้วยควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำตำมประสำมิตรทีด่ วี ่ำ คงไร้ประโยชน์เพรำะ
คนเขำเห็นกันทัง้ ประเทศและทัง้ โลกแล้วว่ำ รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ เป็ นรัฐบำลทองชุบ ไม่ใช่รฐั บำลทองแท้
ทีต่ อ้ งบอกอย่ำงนี้กเ็ พรำะว่ำ แม้ว่ำจะลดสัดส่วนทหำร ลงเท่ำไรก็ตำม แต่ยงั ต้องทำตำมคำสังคสช.ทั
่
ง้ หมด
พลเรือนเข้ำไป ก็ได้ครับนำย สบำยครับท่ำน เป็ นเพียงนอมินีหุ่นเชิดของทหำร ใครอยำกได้หน้ำ มีอำนำจ
ปลอม ๆ ระยะสัน้ ๆ ก็ให้เข้ำไปเป็นกัน แต่ประชำชนทัง้ ประเทศจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อย
ออกกฎหมำย-เอือ้ นำยทุน
นำยวัชระ กล่ ำวอีก ว่ำ ทัง้ นี้ อ ัน ที่จ ริง ถ้ำคสช.ท ำตำมโมเดลรัฐบำล พล.อ.เปรม ติณ สูล ำนนท์
ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ ตัง้ แต่ ต้นที่ให้ดงึ มือ เศรษฐกิจเพื่อชำติเข้ำไปควบคุ มกระทรวงเศรษฐกิจ
ทัง้ หมด 3 ปี ท่ผี ่ำนมำประเทศไทยคงเจริญ รุ่งเรืองกว่ำนี้แน่ เพรำะมีอำนำจเบ็ดเสร็จ มำตรำ 44 อยู่ในมือ
เพียงคนเดียว แต่ กลับได้มอื เศรษฐกิจและมือกฎหมำยของอดีตนำยทักษิณ ชินวัตร ซ้ำยังทำเพื่อ กลุ่ม
นำยทุนใหญ่ในประเทศเท่ำนัน้ กวำดล้ำงอำชีพของคนจน หำบเร่แผงลอยอย่ำงไม่ปรำนีออกกฎหมำยเอื้อ
นำยทุนเป็นว่ำเล่น
บัตรคนจนซือ้ หมำกไม่ได้
"พล.อ.ประยุทธ์ ท่ำนอ้ำงศำสตร์พระรำชำ แต่กลับบังคับเกษตรกรให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ ละเลย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ จะเก็บค่ำน้ ำทำนำ จะออกกฎหมำยห้ำมเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุเ์ ดิม บีบหำบ
เร่แ ผงลอยให้ไป เช่ำที่ในห้ำงสรรพสินค้ำ ถำมว่ำมันเป็ นทฤษฎีพอเพียงตำมศำสตร์พระรำชำตรงไหน
ระบบสหกรณ์ทใ่ี นหลวงรัชกำลที่ 9 พระรำชทำน ทำไมไม่ส่งเสริม กลับไปเอื้ออำนวยร้ำนค้ำสะดวกซือ้ ของ
กลุ่มทุน รัฐบำลทักษิณแจก บัตรทองเอำใจประชำชน รัฐบำลประยุทธ์ทำประชำนิยมยิง่ กว่ำโดยแจกบัตรคน
จนเติมเงินใส่ให้ทุกเดือน แล้วซื้อสินค้ำของนำยทุนทัง้ สิ้น จะซื้อหมำกซื้อพลูผกั หญ้ำข้ำงบ้ำนยังไม่ได้ นี่
หรือศำสตร์พระรำชำ" นำยวัชระ กล่ำว
ชีป้ ลดล็อก"กำรเมือง"ปว่ น
ผู้ส่ ือ ข่ำวรำยงำนว่ำ กรุงเทพโพล โดยศูน ย์ว ิจ ยั มหำวิท ยำลัยกรุงเทพ ได้สำรวจควำมคิด เห็น
ประชำชนเรื่อง "ประชำชนกับกำรปลดล็อกพรรคกำรเมือง" โดยเก็บข้อมูลกับประชำชนจำกทุกภูมภิ ำคทัว่
ประเทศจำนวน 1,194 คนพบว่ำ ร้อยละ 61.2 เห็นว่ำควรปลดล็อกพรรคกำรเมือง ร้อยละ 29.8 เห็นว่ำไม่
ควร และร้อยละ 9.0 ไม่แน่ ใจ ส่วนเชื่อมันมำกน้
่
อยเพียงใดว่ำปลดล็อกพรรคกำรเมืองแล้วจะทำ ให้ทศิ ทำง
กำรเมืองของประเทศไทยดีขน้ึ นัน้ ปรำกฏว่ำร้อยละ 53.0 เชื่อมันค่
่ อนข้ำงน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่รอ้ ยละ
47.0 เชื่อมันค่
่ อ นข้ำงมำกถึงมำกที่สุด นอกจำกนี้ หำกปลดล็อ กพรรคกำรเมืองแล้วประชำชนส่วนใหญ่
กังวลว่ำนักกำรเมืองเห็นต่ำงกัน และอำจมีกำรปลุกระดม ร้อยละ 54.3 ส่วนถ้ำไม่ปลดล็อกพรรคกำรเมือง
ประชำชนร้อยละ 63.5 กังวลเรื่องประเทศไทยยังไม่เป็ นประชำธิปไตยอย่ำงสมบูรณ์ โพลยังระบุด้วยว่ำ
หำกไม่มกี ำรปลดล็อกพรรคกำรเมือง ร้อยละ 42.8 คิดว่ำจะได้เห็นนักกำรเมืองหน้ำใหม่ ๆ พรรคกำรเมือง
ใหม่ ๆ
รุกจัดเสวนำเสรีภำพสื่อ 4.0
ที่ค ณะนิติศ ำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์ มหำ วิทยำลัย จัดเวทีเสวนำวิชำกำรในหัวข้อ "เสรี ภำพสื่อและ
กฎหมำย : ควำมท้ำทำยในยุค 4.0" เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมำย
ควบคุ มและจัดระเบียบสื่อ และแนวทำงกำรท ำงำนของสื่อ ไทยในยุค 4.0 โดยมีนำยจิรชัย มูล ทองโร่ ย
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ประธำนคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวล ชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นำงพิรงรอง รำมสูต รอง
อธิก ำรบดี จุฬ ำลงกรณ์ มหำวิท ยำลัย นำยนันทวัฒ น์ บรมำนันท์ อำจำรย์คณะนิติ ศำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และ นำยนภพัฒนจักษ์ อัตตนนท์ บรรณำธิกำรข่ำวออน ไลน์ สถำนีโทรทัศน์เวิรค์ พอยท์ เป็ น
วิทยำกร
"รัฐ-ปชช."มีสทิ ธิตรวจสอบ
นำยจิรชัย กล่ำวว่ำ ทัง้ นี้ ปญั หำของสื่อ เองที่มกี ำรนำเสนออย่ำงรวดเร็ว โดยที่ไม่คำนึงถึงควำม
ถูกต้องเพื่อเรียกเรตติง้ ของสื่อมวลชนพร้อมทัง้ ยังเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ค่ขู ดั แย้งได้ตอบโต้ผ่ำนช่องทำงผ่ำนสื่อ ทำให้
เกิดวลี Media loves War และขำดกำรทำหน้ำทีผ่ เู้ ฝ้ำประตู ปญั หำเหล่ำนี้จงึ นำไปสู่กำรปฏิรปู ประเทศด้ำน
สื่อมวลชน และออกกฎหมำยเพื่อให้ส่อื มวลชนมีมำตรฐำนเดียวกัน ทัง้ นี้ยงั มองว่ำสื่อมวลชนต้องมีกำร
ตรวจสอบด้วยกฎหมำย ที่มภี ำครัฐและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่ วนรวมในกำรตรวจสอบ หรือใช้กลไก
ประชำรัฐ เพรำะ กำรดูแลกันเองของสื่อไม่สำมำรถควบคุมดูแลกันเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์
ด้ำนนำงพิรงรอง กล่ำวว่ำ ชีใ้ ห้เห็นกำรแทรกแซงสิทธิเสรีภำพสื่อหรือควบคุมทิศทำงกำรนำเสนอ
นัน้ ไม่ใช่แค่กฎหมำยแต่เป็ นเพรำะนำยทุนและหลักกำรตลำดเข้ำมำกำกับทิศทำงเนื้อหำในกำรนำเสนอต่อ
สังคม เช่นกำรนำเสนอเนื้อ หำที่มคี วำมรุนแรงทำงเพศ หรือละเมิดสิทธิคนอื่น สิง่ เหล่ำนี้ส่อื ต้องมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ ดังนัน้ จึงมองว่ำมีค วำมจำเป็ นที่กฎหมำยจะต้องเข้ำไปกำกับดูแลสื่อ เพรำะ
สื่อมวลชนใช้ทรัพยำกรสำธำรณะ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตำมประโยชน์ของสำธำรณะต่อสังคม
คนสื่อปูดอำนำจรัฐคุกคำม
นำยนันทวัฒน์ ระบุว่ำแนวทำงกำรปฏิรปู สื่อ ต้องมองลงไปถึงปญั หำ ควำมจำเป็ น และวิธกี ำร โดย
ได้เสนอแนวทำงไว้ 2 แนวทำง หำกสื่อกำกับกันเอง คือ กำกับด้วยสมำคม และสภำกำรหนังสือพิมพ์ต่ำง ๆ
ที่จดั ตัง้ ขึ้น ซึ่งปจั จุบนั นี้ มมี ำกกว่ำ 200 องค์กรทัวประเทศ
่
แต่กลับพบว่ำมีไม่เกิน 5 องค์กรเท่ำนัน้ ที่ม ี
กระบวนกำรกลไกควบคุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่วนอีกวิธคี อื กำรให้รฐั ออกกฎหมำยและสื่อควบคุมกันเอง
เช่นเดียวกับวิชำชีพอื่น ๆ
ส่วนนำยนภพัฒนจักษ์ กล่ำวว่ำ สื่อ ทุกวันนี้ถูกคุกคำมจำกทัง้ ภำครัฐ นำยทุน และปญั หำควำมอยู่
รอด ซึ่งปญั หำเหล่ำนี้ไม่ได้ เกิดขึน้ แค่ในไทย และเมื่อมีกำรปิ ดช่อง ชัวครำว
่
ย่อมส่งผลกระทบต่อรำยได้
โฆษณำ และส่งผลอย่ำงมำกต่อองค์กร ทำให้บรรยำกำศ สื่อในปจั จุบนั มีกำรนำเสนอข่ำวอย่ำงระมัด ระวัง
จี"้ บิก๊ ป๊อด"ควรทิง้ กมธ.
นำยสำมำรถ แก้วมีชยั อดีต ส.ส. เชียงรำย พรรคเพื่อไทย กล่ำวถึงกรณีท่มี ชี ่อื พล.ต.อ.พัชรวำท
วงษ์ สุว รรณ และพล.ต.ท.บุญ เรือ ง ผลพำณิชย์ เป็ นกรรมำธิกำร (กมธ.)วิส ำมัญ พิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึง่ ทัง้ 2 คนยังอยูใ่ นกระบวนกำรไต่สวนของ ป.ป.ช.กรณีร่ำรวยผิดปกติว่ำ
เป็ นเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม เพรำะในทำงกฎหมำยหำกคดีควำมยังไม่ถงึ ที่สุด ยังไม่มกี ำรตัดสิน ก็คง
ไม่ขดั กับคุณสมบัตอิ ะไร แต่เรือ่ งนี้เป็นสปิรติ ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมทีว่ ่ำ ระหว่ำงมีกำรสอบตัวเองอยูน่ นั ้
ไม่ควรเข้ำไปมีส่วนร่วม หรือยุ่งเกีย่ วกับกำรร่ำงกฎหมำยทีต่ นเองมีผลได้ ผลเสีย ทำงทีด่ ที งั ้ 2 คนควรทีจ่ ะ
แสดงออกถึงบรรทัดฐำนทีด่ ี โดยลำออก ถอนตัวออกมำ ให้คนอื่นทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถมำทำหน้ำทีแ่ ทน
เพรำะสังคมจะตัง้ คำถำมได้ว่ำ ร่ำงกฎหมำยทีอ่ อกมำนี้มมี ลทินตัง้ แต่ยงั ไม่ได้ใช้เลยหรือไม่
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ด้ำน พล.ต.อ.ชัช วำล สุ ขสมจิต ร์ สนช. ในฐำนะประธำน กมธ.พิจำรณำร่ำงกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนู ญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กล่ำวว่ำ เรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับควำมน่ ำเชื่อถือใน
กำรทำงำนของกรรมำธิกำรฯ เพรำะเป็ นกำรทำกฎหมำย ไม่เกี่ยวกับกำรไต่สวน เรือ่ งควำมสง่ำงำมนัน้ เป็ น
เรื่องทีค่ นนอกหรือสังคมมองเข้ำมำ แต่กำรทำงำนแล้วไม่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมำธิกำรฯ มีตงั ้ 30 กว่ำคน
หำกมีป ระเด็น กำรพิจำรณำที่ค ำบเกี่ยวกับ บุ ค คลทัง้ 2 ก็ไม่ค วรที่จะอยู่ในที่ป ระชุม อัน นี้ เป็ น หลักกำร
หลังจำกนี้ทงั ้ 2 คนจะลำออกหรือ ไม่นัน้ ตนไม่ทรำบ เพรำะ กรรมำธิกำรฯ เพิ่งประชุมไปครัง้ เดียว วำง
แนวทำงกำรทำงำน แต่ยงั ไม่มอี ะไรพูดกันมำก.
นักวิ ชาการวิ พากษ์ ปัดฝุ่ น'ช้อปช่วยชาติ '
Source - มติชน (Th)
หมำยเหตุ - ควำมเห็น จำกนั ก วิช ำกำรกรณี ร ฐั บำลเตรีย มน ำโครงกำรช้อ ปช่ ว ยชำติ โดยให้
ประชำชนทีซ่ อ้ื สินค้ำช่วงปลำยปีนำมำหักลดหย่อนภำษีได้ไม่เกิน 15,000 บำท
ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชยั
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ทีพ่ ูดกันว่ำเป็ นช้อปช่วยห้ำงนัน้ ปกติกำรดำเนินมำตรกำรภำษีต้องเที่ยงธรรมและทัวถึ
่ ง กำรช้อป
ช่วยชำติจะห้ำมประชำชนให้ไปช้อปทีต่ ่ำงๆ ไม่ได้ มีขอ้ จำกัดของมำตรกำร รัฐบำลจะบอกให้ประชำชนไปช้
อปต่ำงจังหวัดนัน้ ทำได้ไม่เต็มทีน่ อกจำกจะจูงใจ และถ้ำทำจะยุ่งยำก เช่นถ้ำจะใช้กบั เฉพำะกำรท่องเทีย่ วที่
เป็ นรีสอร์ตหรือร้ำนค้ำทัวไปที
่ ไ่ ม่ใช่หำ้ ง ต้องมีกำรยกเว้นตัวเลขบัญชีของผูเ้ สียภำษี จึงเป็ นขัน้ ตอนยุ่งยำก
และถ้ำบอกว่ำช้อปช่วยชำติห้ำมใช้ท่หี ้ำง คนจะเกิ ดคำถำม จะมีควำมรูส้ กึ ว่ำไม่เที่ยงธรรมต่อธุรกิจขนำด
ใหญ่ ขัดหลักควำมเป็นธรรม ควำมทัวถึ
่ งและเท่ำเทียมของหลักภำษี
ถ้ำไปใช้จ่ำยที่หำ้ งเขำก็จำ้ งคน ซือ้ ของจำกซัพพลำยเออร์จำกต่ำงจังหวัดหรือเอสเอ็มอี หรือถ้ำซื้อ
ของจำกธุรกิจขนำดใหญ่ ก็เป็ นทำงอ้อมที่จะหมุนเวียนใช้จ่ำยซื้อวัตถุดบิ จำกที่ต่ำงๆ แต่รฐั บำลสำมำรถ
รณรงค์ได้ ถ้ำมีกำรส่งเสริมเป็ นพิเศษ และถ้ำสำมำรถดำเนินกำรในบำงช่องทำงได้ เช่นบอกว่ำไปรีสอร์
ตต่ำงจังหวัดน่ ำจะเป็ นประโยชน์ หรือระบุว่ำถ้ำไปตรงนัน้ ตรงนี้เฉพำะเจำะจงได้กจ็ ะตรงวัตถุประสงค์มำก
ขึน้ เพื่อช่วยคนมีรำยได้น้อย แต่น่ำจะเป็ นกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ เพรำะตำมหลักภำษี ไม่ควรจำกัด
เฉพำะบำงที่ แต่ ข อให้ ป ระชำชนคนไทยกระจำยกำรใช้จ่ำ ยไปยัง ธุ ร กิจ ขนำดกลำง ขนำดย่ อ ม และ
ต่ำงจังหวัดจะตรงวัตถุประสงค์มำกขึ้น แต่กำรใช้จ่ำยทัวไปปกติ
่
ลงไปถึงประชำชนอยู่แล้ว อำจมำกน้ อย
ต่ำงกันแล้วแต่ ประเภทสินค้ำ
ส่วนกำรกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยวิธกี ำรอื่นในตอนนี้ไม่จำเป็ นแล้ว ทีต่ อ้ งทำคือ 1.เรื่องกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน เร่งรัดกำรลงทุ นโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เกิดขึ้นเร็ว 2.ถ้ำจะทำเพื่อ ประโยชน์ ค นฐำนรำก ทำให้รวย
กระจุกจนกระจำยหำยไป น่ ำจะพยำยำมผลักดันรำคำสินค้ำกำรเกษตรให้สูงขึน้ โดยกำรระบำยสินค้ำไปยัง
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ต่ำงประเทศ และส่งเสริมอุตสำหกรรมหรือควำมต้องกำรใช้ในประเทศ เป็ นสิ่ งที่ต้องทำในระยะปำนกลำง
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
มองว่ำนโยบำยช้อปช่วยชำติไม่ได้มคี วำมจำเป็ นมำกเท่ำไหร่ เนื่องจำกเศรษฐกิจในภำพรวมขยับ
ตัวดีขน้ึ ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้ำรัฐบำลต้องกำรช่วยคนมีรำยได้น้อย หรือชนชัน้ กลำง ก็ควรจะใช้มำตรกำร
หรือวิธกี ำรอื่นๆ เช่น ดูแลสวัสดิกำรของคนยำกจน ลดภำษีให้กบั ผูท้ ม่ี รี ำยได้ไม่สูง พิจำรณำลดภำษีบุคคล
ธรรมดำหรือนิตบิ ุคคลสำหรับเอสเอ็มอี หรือตัง้ กองทุนในกำรดูแลเรือ่ งกำรประกอบอำชีพ ส่วนหนึ่งรัฐบำลก็
ทำอยูแ่ ล้ว
ผลกระทบของนโยบำยนี้ เรำก็หวังว่ำจะมีผลต่อเนื่องไปยังผูผ้ ลิต มีกระบวนกำรผลิตทีด่ ขี น้ึ มีกำร
จ้ำงงำนมำกขึน้ แต่ถ้ำสมมุตคิ นเอำไปซือ้ สินค้ำคงทน หรือกึ่งคงทน ก็ไม่ได้มผี ลอะไร เนื่องจำกระยะต่อไป
จะทำให้ยอดขำย ยอดกำรผลิต หรือยอดค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำนัน้ ชะลอตัวลง ถ้ำมองเศรษฐกิจในระยะใกล้
แค่ 3-6 เดือน สมมุตวิ ่ำคนเอำเงินไปซือ้ วิทยุ ซือ้ คอมพิวเตอร์ ได้ลดหย่อนภำษี ระยะต่อไปก็จะไม่ซอ้ื แล้ว
หรือแม้กระทังสิ
่ นค้ำที่ใช้ส้นิ เปลืองบำงอย่ำง พอซื้อเยอะแล้ว ระยะต่อไปก็จะไม่ซ้อื เนื่องจำกมีกำรกักตุน
ในช่วงทีไ่ ด้รบั กำรลดหย่อนภำษี
ถ้ำเป็นกำรลดหย่อนภำษี ควรกระตุน้ เรือ่ งกำร
ท่องเที่ยวดีกว่ำ เพรำะจะมีผลต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะกว่ำ เพรำะกำรท่องเที่ยวก็คอื เที่ยวไป
แล้ว แต่ ห ำกกำรซื้อ ของ เรำจะยังมีส ินค้ำนัน้ อยู่ ระยะต่ อไปจะซื้อ น้ อ ยลง แต่ ทงั ้ หมดนี้ ก็เป็ น เพียงกำร
คำดกำรณ์ ต้องดูทพ่ี ฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นหลัก
ประชำชนต้องออกมำใช้ประโยชน์จำกนโยบำยนี้อยู่แล้ว เหมือนรัฐบำลให้โปรโมชัน่ ลดแลกแจก
แถม แต่ประชำชนก็ควรไปซือ้ ร้ำนค้ำรำยย่อยด้วย เพรำะหำกซือ้ ที่หำ้ งเพียงอย่ำงเดียวเม็ดเงินก็จะกระจุก
ตัว จนเป็นมำตรกำรช้อปช่วยห้ำงแทน
ข้อดีทำงอ้อมของนโยบำยนี้ คือ พอมีนโยบำยช้อปช่วยชำติเป็ นระยะๆ ก็จะทำให้ระบบบัญชีของ
ผูค้ ้ำรำยย่อยจะต้องปรับให้ได้มำตรฐำน เพรำะหำกไม่ได้มำตรฐำนผูบ้ ริโภคก็จะนำไปลดหย่อนภำษีไม่ได้
เป็นแนวทำงหนึ่งทีท่ ำให้ธุรกิจรำยย่อยต้องปรับตัวเข้ำมำในระบบบัญชีทม่ี มี ำตรฐำน มำกขึน้
แต่หำกมำตรกำรนี้ยงั มีอยู่เรื่อยๆ จนผู้บริโภคคำดกำรณ์กำรประกำศนโยบำยในช่วงเวลำใดเวลำ
หนึ่งได้ในทุ ก ปี ผลต่ อ กำรกระตุ้น เศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น เนื่อ งจำกคนจะอัน้ ไม่ซ้อื ของเพื่อ รอไปใช้จ่ำย
ในช่วงช้อปช่วยชำติแทน
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
อำจำรย์ประจำคณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มำตรกำรช้อปช่วยชำติถือว่ำเป็ นมำตรกำรที่ใช้ได้ เพรำะในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังขยำยตัวเช่นนี้
แน่นอนอยู่แล้วว่ำผูบ้ ริโภคทีม่ กี ำลังซือ้ จะมีกำรจับจ่ำยใช้สอยจริงๆ แต่ประเด็นทีย่ งั กังวลคือ มำตรกำรนี้ทำ
ต่อเนื่องมำหลำยปีแล้ว หำกดำเนินมำตรกำรติดๆ กันหลำยปี ผลลัพธ์อำจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
เหมือ นกับปี ท่ผี ่ ำนมำๆ แม้ว่ำเศรษฐกิจปี น้ีจะดีก็ต ำม ส่ ว นอีกเรื่อ งคือ มำตรกำรนี้ยงั ไม่ก ระจำยลงไปสู่
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนค้ำรำยย่อย หรือเอสเอ็มอีในท้องทีจ่ ริงๆ

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มำตรกำรช้อปช่วยชำติเป็ นมำตรกำรกลำงๆ ถือว่ำพอใช้ได้ สำมำรถกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวม
ได้ แต่กำรดำเนินนโยบำยทีท่ ำต่อเนื่องมำหลำยปี เกรงว่ำปีน้อี ำจจะไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกับปีทผ่ี ่ำนๆ
มำ รวมถึงผลจำกกำรดำเนินมำตรกำรยังไม่กระจำยรำยได้ลงไปสู่ ผู้ประกอบกำรรำยย่อยในพื้น ที่ต่ำงๆ
เท่ำไหร่นกั
นณริฏ พิศลยบุตร
นักวิชำกำร สถำบันวิจยั เพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดอี ำร์ไอ)
ไม่เห็นด้วยกับโครงกำรลักษณะนี้ เนื่องจำกโครงกำรช้อปช่วยชำติค่อนข้ำงให้ผลจำกัด ประกำร
แรกในแง่ผู้ซอ้ื มองว่ำโครงกำรลักษณะนี้ได้เครดิต ภำษีคนื หรือคนเสียภำษีน้อยลง หมำยถึงว่ำจะต้องเป็ น
คนเสียภำษีอยู่แล้ว จำนวนคนไทยทัง้ หมดเกือบ 70 ล้ำนคน มีคนเสียภำษีจริงๆ แค่ประมำณ 4-6 ล้ำนคน
เท่ำนัน้ ประกำรที่ 2 โครงกำรนี้ให้ผลประโยชน์กบั คนรวยมำกกว่ำ ยิง่ คนทีม่ รี ำยได้สงู หรือฐำนภำษีสูง ก็จะ
ได้เครดิตคืนมำกกว่ำคนฐำนภำษีต่ำ เพรำะฉะนัน้ ประโยชน์จำกมำตรกำรนี้จงึ ไม่ได้ไปตกกับคนทีค่ วรจะได้
เมื่อพิจำรณำต่อเนื่องในแง่ผขู้ ำย ก็พบว่ำมีขอ้ จำกัดเช่นกัน เพรำะผูข้ ำยจะทำหรือสร้ำงหลักฐำนให้
ภำครัฐ จะต้องเป็ นธุรกิจในระบบทีม่ กี ำรจดภำษี ผูข้ ำยจึงมักเป็ นธุรกิจทีม่ รี ำยได้สู ง สอดคล้องกับแนวโน้ม
กำรไปซือ้ ของของผูบ้ ริโภคเช่นกันว่ำต้องเลือกสถำนทีท่ ด่ี ๆี ไม่ใช่รำ้ นค้ำนอกระบบ ประกำรต่อมำตำมสถิติ
ปจั จุบนั เศรษฐกิจกำลังฟื้ นตัว อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจปี น้ีอยู่ทป่ี ระมำณ 3.8% สูงกว่ำปีทแ่ี ล้วมำก
และลักษณะกำรโตของเศรษฐกิจโตแบบไม่เท่ำเทียม จะเห็นว่ำอย่ำงในตลำดหุ้น กำไรบริษทั จดทะเบียน
เพิม่ สูงขึน้ มำก แต่เมือ่ มำดูเศรษฐกิจฐำนรำกมีแต่คนบ่นว่ำขำยของไม่ได้
โครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้ เป็ นโครงกำรไปเติมเงินให้กบั คนฐำนบน ประกอบกับตัวเลข
เศรษฐกิจอยู่ในช่ว งขำขึ้น ในหลัก วิช ำกำรไม่มเี หตุ ผ ลจะต้อ งกระตุ้น หำกเศรษฐกิจตกต่ ำ มีอ ัต รำกำร
ขยำยตัวเพียง 0.8% หรือ 2% อย่ำงปีก่อนๆ ยังพอเป็ นเหตุผลว่ำควรจะกระตุ้น แต่สภำพเศรษฐกิจปีน้คี ำด
ว่ำจะโต 3.8% หรืออำจจะโตมำกกว่ำนี้ จึงมีคำถำมว่ำจะกระตุน้ ไปทำไม
ประเด็นสุดท้ำยทีไ่ ม่เห็นด้วยคือจุดรัวไหลของโครงกำร
่
เนื่องจำกในช่วงปลำยปีเป็นช่วงคนวำงแผน
ซื้อสินค้ำกันอยู่แล้ว ก็แปลว่ำกำรลดรำคำของภำครัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เมื่อมี
มำตรกำรออกมำแล้วไม่ตรงกับสถำนกำรณ์ คนก็ได้ในสิง่ ทีไ่ ม่ควรได้ ภำครัฐเองนำเงินภำษีทไ่ี ม่ควรจ่ำยไป
จ่ำยให้ จึงคิดว่ำส่วนเพิม่ ทีไ่ ด้จำกกำรออกมำตรกำรมีไม่มำก แต่ส่วนทีจ่ ะต้องจ่ำยมีมำกกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำมีคนบำงส่วนตัดสินใจซื้อสินค้ำเร็วขึน้ เช่น เดิมวำงแผนจะซื้อโทรศัพท์เครื่อง
ใหม่ปีหน้ำ ก็เลื่อนขึน้ มำซือ้ สินค้ำภำยในปีน้ีเลย แต่จะเห็นว่ำปีหน้ำเขำก็ไม่ซอ้ื สินค้ำต่ อ เพรำะซือ้ แค่เพียง
ครัง้ เดียว จึงมองว่ำคนจะเปลี่ยนมำซื้อสินค้ำเมื่อได้ยนิ เสียงภำครัฐจะลดภำษีมนี ้ อยมำก ดังนัน้ จึงมองว่ำ
มำตรกำรนี้ไม่ถูกเวลำ ช่วยเหลือไม่ถูกคน และจังหวะต่อกำรซือ้ ในระบบเศรษฐกิจก็ไม่ได้
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