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#กรุงเทพธุรกิจ
บจ.ปรับแผนรุกธุรกิ จใหม่'บ้านปู'ทบทวนลงทุนหลัง'เชลล์แก๊ส'เกิ นเป้ า
เล็งยกเลิกขายล่วงหน้า เน้นราคาสปอตรับการขยับ
สารวจบจ.ใหญ่ปรับโครงสร้างธุรกิจเน้ นนอนคอลแทน "บ้านปู" ทบทวนแผนลงทุนเพิม่ หลัง
ธุรกิจเชลล์แก๊สโตเร็วกว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลาร์ปีน้ี จากเดิมคาด 5ปี หวังสัดส่วน
ธุรกิจพลังงานทดแทนเพิม่ ประเมินราคาถ่านหิน 80-85 ดอลลาร์ต่อตัน พร้อมยกเลิกขายล่วงหน้า รับ
แผนปรับขึน้ ราคา
รัฐยึดหลักสากล บริ หาร'บัญชีนิ่ง'
"แบงก์ชาติ" ย้า การบริหารบัญชีเงินฝากทีไ่ ม่ม ี การเคลื่อนไหวนานๆ โดยทีร่ ฐั เข้ามาบริการ
จัดการ ถือเป็นหลักสากล ระบุดกี ว่าปล่อยทิง้ ไว้ ด้าน "ออมสิน" เผยเงินฝากที่ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเกิน
10 ปี มีสดั ส่วนเพียง 1% ของยอด เงินฝากทัง้ หมด
แบงก์ชาติ ตงั ้ 'คณิ ศ-สุภคั 'นัง่ บอร์ดกนง.
บอร์ดแบงก์ชาติต งั ้ กรรมการ ใน 2 บอร์ดย่อ ย ทัง้ "กนง.-กนส." เผยในส่ วนของ กนง. ดึง
"คณิศ แสงสุพรรณ" และ "สุภคั ศิวะรักษ์" นังเป็
่ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ ว้ ย
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ธปท.คาด ศก.ไทยQ3โตเกิ น4%
ธปท.เผยส่งออกพุ่งแรงโตเกิน 8% ผลักดันเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตสูงเกินร้อยละ 4 ขณะ
ครึ่ ง ปี ห ลั ง เศ รษ ฐกิ จ ไท ยต้ อ งขยายตั ว ที่ ร ะดั บ 4.1% เพื่ อ ให้ เ ศ รษ ฐกิ จ ทั ้ง ปี โต 3.8% ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.จะปรับประมาณการอัตราการขยายตัวปีน้ใี หม่ปลายปี
KTC อัดแคมเปญใหญ่ชิงยอดใช้จ่ายรับไฮซีซนั ่
นาง พิทยา วรปญั ญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจบัตรเครดิต บริษทั บัตรกรุงไทย
(เคทีซ)ี กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนทีผ่ ่านมา การเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่าบัตร ของเคทีซเี ติบโตได้ 7.1%
สูงกว่าอุตสาหกรรมทีช่ ่วง 8 เดือนแรกของปี ทเ่ี ติบโต 3.8% โดยหมวดที่ มียอดใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ประกัน ท่องเทีย่ ว และน้ ามัน โดยปจั จัยหลักทีท่ าให้เคทีซี เติบโตได้สงู กว่าอุตสาหกรรมมา
จากโปรโมชันทีห่ ลากหลาย และตรงใจลูกค้าประกอบกับการขยายตัว ของอีคอมเมิรช์ ก็ช่วยให้ยอดใช้
จ่ายผ่านบัตรสูงขึน้ โดยยอดใช้จา่ ย ในส่วนของธุรกิจออนไลน์เพิม่ ขึน้ กว่า 20% ในแต่ละปี
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#โพสต์ทเู ดย์
กรุงไทยล่อใจจ่ายดอก 3.4% ขายตราสาร
แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนประเภทที่ 2
วงเงินไม่เกิน 2 หมืน่ ล้าน
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิ ดเผยว่า ธนาคารเตรียมออก
และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็ น เงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย ครัง้ ที่ 1/2560
ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อนกาหนดได้หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่
ออกตราสาร หรือตามทีเ่ งื่อนไขกาหนด วงเงินไม่เกิน 2 หมืน่ ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ของตราสารด้อย
สิทธิ เท่ากับ 3.4% ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่
เงิ นฝากแบงก์รฐั ทะยานแตะ 4.48 ล้านล้านบาท
สศค.แจงยอดเงิน ฝากแบงก์รฐั ณ สิน้ เดือน ก.ค. 4.48 ล้านล้าน
รายงานข่าวจากสานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) รายงาน ยอดเงินรับฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและบัญชีเงินฝาก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2560 มี
ยอดรวมทัง้ สิน้ 4.48 ล้านล้านบาท
คุมพฤติ กรรมตัวแทน คปภ.ยา้ ชัดทาลูกค้าเสียหาย บริ ษทั ประกันต้องร่วมรับผิดชอบ
คปภ.ติวเข้มประกันชีวติ ร่วมรับผิดตัวแทนทาลูกค้าเสียหายรุกคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
นายสุ ท ธิพ ล ทวีช ัย การ เลขาธิก ารคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ รกิจ
ประกัน ภัย (คปภ.) เปิ ด เผยว่ า คปภ.มีน โยบายดูแ ลผู้บ ริโภคแบบเชิงรุก และครบวงจร เพื่อ เพิ่ม
ภูมคิ ุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มปี ระสิทธิภาพ ในส่วนของบริษัทประกัน
ชีว ิต จะต้ อ งก ากับ ดู แ ลตัว แทนประกัน ชีว ิต ให้ ดี แม้ต ัว แทนจะเป็ น เครื่อ งมือ ที่ส าคัญ ที่จ ะช่ ว ยให้
ผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรียนหลายเรื่องเกิดจากพฤติกรรมของ
ตัวแทน หากตัวแทนประกันชีวติ ทาให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย บริษทั จะต้องร่วมรับผิด
จากการกระทาการเป็ นตัวแทนของบริษทั นัน้ ด้วย
#มติชน
ธปท.พอใจตัวเลขจีดี พีโต3.8% ฟื้ นกระจายตัวแล้ วไม่มีแผนกระตุ้น ผลโพลชี้ คนกล้ าใช้ จ่าย
กลางปี '61
ธปท.เผยตัวเลขจีดพี ีไตรมาส 3 โตถึง 4% ตามแรงหนุ นจากภาคส่งออก ชี้พอใจเศรษฐกิจ
ขณะนี้ เชื่อการบริโภคกระจายตัวมากแล้ว จึงไม่จาเป็ นออกมาตรการกระตุ้น โอกาสทัง้ ปี น้ีโตเกิน
3.8% ด้านผลสารวจ ม.หอค้าไทย ประชาชนระบุกล้าใช้จ่ายจริงกลางปีหน้า
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เอสเอ็มอีเฮ'อุตตม'มอบของขวัญ เพิ่ มมาตรการหนุน2สัปดาห์เปิ ดตัว ปลื้มภาคผลิ ตปี 60สูงสุด
4ปี ทะลุ2%
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่า ขณะนี้กาลังซื้อใน
ประเทศเริม่ ขยับตัวดี และตลาดส่งออกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
อาหาร ยาง ไปได้ดี เป็ นผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรม จึงประเมินดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ)
ทัง้ ปี น้ีน่าจะขยายตัวในอัตราใกล้เคียง 2% เพิม่ ขึน้ จากคาดไว้เดิมที่ 0.5-1.5% โดยเฉพาะช่วงที่เหลือ
ของปี น้ี ซึ่งโดยปกติจะมีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในเทศกาลต่างๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ
อุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ช่วงไตรมาส 4 ปี น้ีน่าจะขยายตัวได้ดอี ย่างเห็นได้ชดั เช่นเดียวกับ
ภาคบริการทีไ่ ด้รบั อานิสงส์จากการท่องเทีย่ วช่วงปลายปี ทาให้เอ็มพีไอช่วงทีเ่ หลือจึงขยายตัว ขณะที่
ผลผลิตมวลรวม (จีดพี )ี ภาคอุตสาหกรรมคาดทัง้ ปี น้ีขยายตัวได้ 1.5-2% เพิม่ ขึน้ จากเดิมคาดไว้ท่ี 12% และเอ็ม พีไ อปี น้ี น่ าจะสูงสุ ด รอบ 4 ปี จากปี 2556 อยู่ท่ีระดับ 1.6% ปี 2557 ระดับ -3.76% ปี
2558 ระดับ -0.04% ปี 2559 ขยับเป็นระดับ 1.6% และปี 2560 น่าจะได้ 2%
น้ามันโลกแกว่งตัวที่52-57ดอลล์ กลุ่มโอเปกอาจยืดเวลาลดผลิ ต
นายสุ ก ฤตย์ สุ ร บถโสภณ ประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมโรงกลัน่ น้ า มัน ปิ โ ตรเลีย ม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ามันของกลุ่ม ปตท.ร่วมกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลันน
่ ้ ามันปิ โตรเลียม ส.อ.ท.มองว่าราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปี 2561 เพิม่ ขึน้
และอยู่ระดับ 52-57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยความต้องการน้ ามันดิบขยายตัวเป็ น 1.4-1.5 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟ่ ้ืนตัวและขยายตัว 3.7% เพิม่ จากปีน้คี าดขยายตัว
3.6% โดยทิศทางราคาน้ ามันมาจากการปรับลดกาลังผลิตตามข้อตกลงของกลุ่ม ผูผ้ ลิตน้ ามัน (โอเปก)
และผูผ้ ลิตนอกกลุ่มโอเปก ขณะทีส่ หรัฐกลับมาผลิตเพิม่ ขึน้ ทาให้ปริมาณการผลิตทัวโลกปี
่
น้ีอยู่ระดับ
1.7-2.0 ล้านบาร์เรลต่ อ วัน นอกจากนี้ ม ีป จั จัย การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีในยุ ค ดิจ ิท ัล นโยบาย
การเมือง เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกทีผ่ นั ผวน รวมถึงยานยนต์ในอนาคตเน้นรถยนต์ ไฟฟ้า (อี
วี)
#ไทยรัฐ
อื้ออึง "ช็อปช่วยชาติ " กลับมาแล้ว
"บิก๊ ตู่" สังคลั
่ งจัดสิน้ ปีเล็งยืดเวลานานกว่าปีกลาย
"บิก๊ ตู่" สังคลั
่ งจัด "โครงการช็อปช่วยชาติ" ปลายปี กระตุ้นการใช้จ่ายและหมุนเงินสู่เศรษฐกิจ
เพิม่ โดยอาจจะยืดเวลาให้ยาวกว่าปี ท่ผี ่านมา ด้านแบงก์ชาติระบุเศรษฐกิจไทยดีขน้ึ ไตรมาส 3 ทะลุ
4% ส่วนมาตรการกระตุ้นเพิม่ มองว่าควรให้ผมู้ รี ายได้น้อยซือ้ เสือ้ ผ้าของใช้ของกินมากกว่าให้คนรวย
ซือ้ สินค้าคงทน
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ยืดพักหนี้ ซบั น้าตาเกษตรกรน้าท่วม
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษา รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ
ให้เพิม่ วงเงินและจานวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นทีภ่ าคใต้ และจ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ปี 2559/2560 จากเดิม ครม.กาหนดเป้าหมาย
เกษตรกรไว้ 212,850 ราย เพิ่มเป็ น 260,389 ราย หรือเพิม่ ขึ้น 47,539 ราย คิดเป็ นวงเงินสินเชื่อที่
เพิ่ม ขึ้น 8,595.5 ล้านบาท และเพิ่ม งบประมาณในการด าเนิ น โครงการโดยรัฐชดเชยดอกเบี้ย ให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.) 5% เป็ นเวลา 2 ปี คิดเป็ นเงินที่เพิม่ ขึ้นอีก
859.5 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จาก 1,965.5 ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี เป็น 3,931 ล้านบาท เพิม่
เป็น 4,790.50 ล้านบาท
ชาวไร่เริ งร่ารัฐจัดให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษา รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ
โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกรปี 2560/2561
วงเงิน งบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร(ธ.ก.ส.) จะ
สนับสนุ นสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซือ้ และสร้างมูลค่าเพิม่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์จาก
เกษตรกรวงเงิน 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิด ดอกเบี้ยเงิน กู้ต ามโครงการในอัต รา 4% ต่ อ ปี
แบ่งเป็ นคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในอัตรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั รับเงินกู้ คิดเป็ น
จานวนดอกเบีย้ ทีข่ อชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท
แจงใช้ ม.44 เร่งสปี ดผังเมือง ยกประโยชน์ ลงทุนพื้นที่ "อีอีซี"
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก(อีอซี )ี เปิ ดเผยว่า สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สก
รศ.) ขอยืนยันว่า การอาศัยอานาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา 44 กาหนดการใช้
ประโยชน์ ท่ีดิน ในอีอีซีใ นส่ ว นของการจัด วางผัง เมือ งและพัฒ นาเมือ งในจัง หวัด ระยอง ชลบุ ร ี
ฉะเชิงเทรา เป็ นการเร่งรัดขัน้ ตอนต่างๆให้การดาเนินงานรวดเร็วและเป็ นรูปธรรมมากขึน้ ไม่ได้มกี าร
ผ่อนปรนมาตรฐานด้านการจัดทารายงานผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม(อีไอเอ) และรายงานผลกระทบ
ด้านสุขภาพ(อีเอชไอเอ) แต่อย่างใด
เรียกร้อง "คลัง" แจง พ.ร.บ.บริ หารเงิ นฝาก
ยึดเงินจริงหรือไม่"บัญชีไม่เคลื่อนไหว" 10 ปี
นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู้ อ านวยการศู น ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้ า ไทย กล่ า วถึ ง กรณี ท่ี ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง (สศค.) เปิ ด รับ ฟ งั ความเห็ น ร่ า ง
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พระราชบัญญัต(ิ พ.ร.บ.) การบริหารจัดการเงินฝากทีไ่ ม่มกี ารเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ....ที่
จะมีก ารยึด เงิน ฝากไม่ ม ีก ารเคลื่อ นไหวของสถาบัน การเงิน ตัง้ แต่ 10 ปี ข้นึ ว่ า กรณี น้ี รฐั ควรให้
รายละเอียดทีช่ ดั เจนทัง้ ประเภทบัญชีและวงเงินทีจ่ ะเข้าเงือ่ นไข รวมถึงคานิยามของการเคลื่อนไหวว่า
คืออะไรเพราะเป็ นเรื่องทีก่ ระทบกับประชาชนทัวไปพร้
่
อมทัง้ เสนอให้ทาประชาพิจารณ์ผ่านเวทีรบั ฟงั
ความคิดเห็น นอกเหนือจากการเปิดรับฟงั ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียว
1 พ.ย.จ่ายผ่านบัตรคนจน
"ขสมก.-การรถไฟ"ยืนยันพร้อมรับผูโ้ ดยสาร
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการแทนผู้อานวยการข
สมก.เปิดเผยว่า ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐทีจ่ ะเริม่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑลใช้บริการรถเมล์โดยสารโดยหักค่าเดินทาง
จากบัตรคนละ 500 บาท โดย ขสมก.ได้ตดิ ตัง้ เครื่อง EDC แล้วจานวน 100 คัน และเป็ นเครือ่ งหักเงิน
แบบโมบายอีก 250 คัน และภายในสองสัปดาห์ขา้ งหน้าก็ตดิ ตัง้ ให้แล้วเสร็จอีก 250 คัน รวม 600 คัน
โดยในระหว่างนี้รถเมล์ท่ยี งั ไม่มกี ารติดตัง้ EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารจะทาการจดบันทึกรายการ
การจ่ายเงินไว้ซง่ึ จะไม่มปี ญั หาแต่อย่างใด
ตลาดหุ้นปลายปี คงจะไม่หวือหวา
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยในงาน
แถลงข่าวการจัดงาน "เซ็ท อิน เดอะซิต้ี 2560 ทีส่ ุดของนวัตกรรมการลงทุนแห่งปี" ว่า คาดว่าทิศทาง
ตลาดหุน้ ไทยปีหน้าจะเติบโตได้มากกว่านี้ และในช่วงวันที่ 16-19 พ.ย.นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะจัดงาน
เซ็ท อิน เดอะซิต้ี เป็ นครัง้ ที่ 13 ร่วมกับพันธมิตร เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุ น ที่ส ยามพารากอน โดยคาดว่ าจะมีผู้เข้าร่ว มงานประมาณ 120,000 คน โดยป จั จุ บ ัน ผล
ประกอบการบริษทั จดทะเบียนดีขน้ึ และพืน้ ฐานเศรษฐกิจในประเทศทีด่ ขี น้ึ จะช่วยหนุ นให้ดชั นีหุน้ ไทย
ยืนเหนือระดับ 1,700 จุดได้
ก.ล.ต.เฉ่ ง 25 ผูบ้ ริ หาร IEC
กล่าวโทษทาผิดเสียหาย 200 ล้าน
ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตผูบ้ ริหาร IEC กับพวก 25 คน รวม 9 กรณีต่อดีเอสไอ พบร่วมกันกระทา
ความผิดโดยทุจริตเบียดบังทรัพย์สนิ แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้ ทาให้ IEC เสียหายมูลค่ารวม 200
ล้านบาท
ยา้ น้ามันยังเป็ นเชื้อเพลิ งหลัก รถยนต์ไฟฟ้ านัง่ ตีขิมรอยาวไป
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษั ท ปตท.
จากัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ทีมวิเคราะห์สถานการณ์น้ ามันของกลุ่ม ปตท.ได้คาดการณ์ราคาน้ ามันดิบ
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ดูไบปี 2561 ว่า ราคาเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 50-57 เหรียญสหรัฐฯต่ อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้ อ ยจากปี น้ีราคา
เฉลีย่ จะอยู่ท่ี 45-55 เหรียญฯต่อบาร์เรล ขณะที่ปีหน้าคาดว่ายอดการใช้น้ ามันทัวโลกจะอยู
่
่ท่ี 1.4-1.5
ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึง่ เป็ นผลจาก 3 ปจั จัย คือ 1.เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.7% 2.เทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้ า(อีว ี) จะเติบ โตก้าวกระโดดแต่ ท วั ่ โลกก็มรี ถยนต์ ไฟฟ้ าเพีย ง 2 ล้านคัน คิด เป็ น 0.1% ของ
รถยนต์ทวโลก
ั่
เนื่องจากราคาสูงและวิง่ ใช้งานได้ในระยะเวลาสัน้ ๆจึงไม่มนี ัยสาคัญที่จะกดดันทาให้
ยอดการใช้น้ ามันของโลดลดลงได้ และ 3.นโยบายสิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ยังไม่ชดั เจน ทาให้น้ามันยังคงเป็นเชือ้ เพลิงหลักต่อไป
"ท็อปส์ เดลี่" ชูกรีนคอนเซปต์ ชวนเด็กธรรมศาสตร์ดแู ลโลก
น.ส.ภัทรพร เพ็ญ ประพัฒ น์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จากัด
ผู้บริหารร้านท็อปส์ เดลี่ เปิ ดเผยว่า บริษัทมีนโยบายดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ล่ า สุ ด ได้ เปิ ด ท็ อ ป ส์ เด ลี่ ก รี น ค อ น เซ ป ต์ เต็ ม รู ป แ บ บ ค รั ้ง แ ร ก ที่ ส า ข า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต เน้นการออกแบบโปร่งโล่งสบายไม่อดึ อัดโครงสร้างใช้วสั ดุไม้ E1
ช่ว ยลดการปล่ อ ยสารฟอร์ม ลั ดีไ ฮด์ , ใช้ห ลอดไฟ LED เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยงั เปิ ด มุม Co-working
Space พร้อมฟรีไวไฟทีช่ าร์จแบตและปลักไฟนั
๊
งได้
่ นานแบบไม่จากัดเวลา
ไทยคมสวนดีอีทาดีที่สดุ แล้ว
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า บริษทั ไทยคม จากัด(มหาชน) ได้ช้แี จงกรณีการยื่นต่ออนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กับ
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด(มหาชน) ผู้ถอื หุ้นใหญ่ของไทยคมเพื่อหาข้อสรุปว่าดาวเทียมไทยคม 7
และไทยคม 8 เป็ นดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานหรือภายใต้ใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) โดยดีอเี ห็นว่า ดาวเทียมไทย
คม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็ นดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน ส่วนไทยคมเห็นว่ า อยู่ภายใต้
กรอบของการรับใบอนุ ญาตจาก กสทช.และหลังหารือร่วมกันเป็ นเวลานานและไม่สามารถเห็นพ้องกัน
ได้ ไทยคมจึงได้ยน่ ื เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเมือ่ วันที่ 25 ต.ค.ทีผ่ ่านมา
ลอยกระทงเงิ นสะพัดเฉี ยดหมื่นล้านบาท
คนเริม่ ใช้จา่ ยส่งสัญญาณเศรษฐกิจผงกหัว
นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู้ อ านวยการศู น ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผูบ้ ริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 60
ซึง่ ตรงกับวันที่ 3 พ.ย.60 โดยสารวจความคิดเห็นจาก 1,199 ตัวอย่างทัวประเทศ
่
พบว่ามูลค่าการใช้
จ่ายในวันลอยกระทงปีน้ีจะอยู่ท่ี 9,928 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3% จากปีก่อน และขยายตัวสูงสุดในรอบ 3
ปี ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริม่ ฟื้นตัวแล้ว
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ศุลกากรชูออนไลน์ ลดทุจริ ต
นาร่องใบขน-ชาระภาษีท่าเรือกรุงเทพ-แหลมฉบัง
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิ ดเผยว่าในวันที่ 13 พ.ย.นี้ กรมศุลกากรจะนาร่อง
โครงการยื่นใบขนและรับชาระภาษีผ่ านระบบออนไลน์ โดยช่วงแรกจะเปิ ดให้บ ริการที่ด่านท่าเรือ
กรุงเทพ และแหลมฉบัง ซึง่ ทัง้ 2 ด่านนี้ มีปริมาณสินค้านาเข้าและส่งออกราว 70% ของสินค้าทัง้ หมด
โดยในเร็วๆนี้ก รมศุ ลกากรจะลงนามในสัญ ญาความร่วมมือ กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)
เพื่อให้เอกสารทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าเป็นระบบออนไลน์ทงั ้ หมด

----------------------------------------------
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#กรุงเทพธุรกิจ
ถวายพระราชสมัญญานามในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระภัทรมหาราช
รัฐบาลเตรียมการถวาย พระราชสมัญ ญานาม "สมเด็จพระภัท รมหาราช" เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ-พระเมรุ
มาศพรุ่งนี้ ตัง้ 5 จุด คัด กรองจัด ระบบความปลอดภัย เทียบเท่ างานพระราชพิธ ี พร้อ มปิ ดถนน 9
เส้นทาง สานักพระราชวังจัดทาซุม้ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ริมกาแพงพระบรมมหาราชวัง ให้
ประชาชนได้นาดอกไม้ถวายสักการะตลอด 24 ชัวโมง
่
ปลุก'ช็อปช่วยชาติ 'ฟื้ นศก.นายกฯสัง'คลั
่ ง'ศึกษาเงื่อนไข-ขยายเวลานานขึ้น
ธปท.มอง"จีดพี "ี ปีน้สี ่อโตเกิน3.8% ชีน้ ้าท่วมกระทบน้อย
"ประยุทธ์"สังคลั
่ งศึกษาออกมาตรการ "ช็อปช่วยชาติ" กระตุ้ นเศรษฐกิจท้ายปี เผยอยากเห็น
ระยะเวลานานกว่าปี ก่อน ย้าเศรษฐกิจปรับตัวดีขน้ึ ประชาชนได้ประโยชน์ แจงราคายางลดลงเป็ นไป
ตามราคาน้ามัน ด้านธปท.ชีเ้ ศรษฐกิจปีน้จี อ่ โตเกิน 3.8% น้าท่วมกระทบเล็กน้อย
ดัน'ยูซิตี้'คุมอสังหาฯเพิ่ มทุนลุย'รถไฟฟ้ า'
"บีทเี อส" จัดทัพใหม่ดนั "ยูซติ ้"ี คุมธุรกิจอสังหาฯเบ็ดเสร็จ พร้อมโอนพอร์ตสินทรัพย์ให้หมื่น
ล้าน เตรียมนาเงินลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และชมพู 2 บริษทั ลูก "วีจไี อ-ยูซติ "้ี เพิม่ ทุนขายพีพี ทัง้
ในและต่างประเทศ ขณะ "วีจไี อ" แจงรายได้ไตรมาส 2 โต 24% จากสื่อโฆษณารูปแบบใหม่
ฟัน'ภูษณ-พวก'ทุจริ ตไออีซี
ก.ล.ต. กล่าวโทษกราวรูด "ภูษณ ปรีย์มาโนช" อดีตผู้บริหารไออีซี พร้อมพวกรวม 25 ราย
ต่ อ"ดีเอสไอ" ฐานร่ว มกันทุจริต -ยัก ยอกเงิน -ตกแต่ งบัญ ชี สร้างความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท
ระหว่างเดือน ก.ย.57 - ส.ค.59
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ดัชนี MPIโตสุดรอบ4ปี สัญญานเศรษฐกิ จสดใส
"อุตตม" รายงานครม.ทิศทางอุตสาหกรรมสดใส คาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ปี น้ี
โตสุดในรอบ 4 ปี นายกฯเป็ นปลืม้ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นใน 2 สัปดาห์หน้า เป็นของขวัญปีใหม่
ให้โรงงานอุตสาหกรรม ยันม. 44 เว้นบังคับผังเมืองใน อีอซี ี พ.ค.61 ได้เห็นแน่ ย้าใช้พ้นื ที่เดิมเป็ นสี
ม่วง ด้านนายกฯ สังฟื
่ ้ นมาตรการชอปช่วยชาติ ขยายระยะเวลาให้ยาวขึน้
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'บิ๊ กตู่'สังสํ
่ รวจพื้นที่แก้มลิ ง ไฟเขียวเยียวยาผูป้ ระสบภัยเพิ่ ม
"ประยุทธ์" พร้อมคณะถึงขอนแก่น ติดตามสถานการณ์น้ า เผย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั " ทรง
ห่วงใยประชาชน รัฐบริหารจัดการน้ามาตลอด เผยปริมาณน้ าลด สังระบายเร็
่
วทีส่ ุด พร้อมสังให้
่ สารวจ
พืน้ ทีท่ าแก้มลิงกักเก็บน้ า ย้าสร้างความเข้าใจ ปชช. เพื่อแก้ปญั หาระยะยาว ยันช่วยเต็มที่ ขออย่าให้
เป็ นประเด็นการเมือง ปลุก ปชช.กระตือรือร้นฟงั รบ. ไม่ใช่รอเยียวยา หน่ วยงานอย่าขัดแย้งกัน ด้าน
ครม.มีมติพกั ชาระหนี้เกษตรกรทีป่ ระสบอุทกภัย และ ขยายเวลาบริจาคเงินช่วยน้าท่วมถึงสิน้ ปี 60
เทิ ดพระเกียรติ ร.๙ สมเด็จพระภัทรมหาราช
นายกฯ เผยเทิดพระเกียรติพ ระราชสมัญ ญานาม "สมเด็จพระภัท รมหาราช" อยู่ระหว่าง
ขัน้ ตอนดาเนินการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพจิตอาสาเป็ น
กรณีพเิ ศษ ขณะทีก่ ลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ รับปรุงภูมทิ ศั น์รอบพระเมรุมาศ เป็ นภารกิจ
สุดท้าย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ 2 พ.ย.นี้
กลต.ส่งดีเอสไอ เชือด"ภูษณ"พร้อมพวก25คน ฉ้ อโกงไออีซี
ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร อินเตอร์แนชันเนิ
่ ล เอนจีเนียริง หรือ IEC กับ
พวกรวม 25 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กรณีรว่ มกันกระทาผิดหน้าทีโ่ ดยทุจริต เบียดบังทรัพย์สนิ
และแสวงหาประโยชน์ ท่ีม ิค วรได้โดยชอบด้ว ยกฎหมาย ท าให้ IEC เสียหาย ตลอดจนจัดท าหรือ
ยินยอมให้มกี ารจัดทาบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความจริง เพื่อลวงบุคคลใดๆ
คนเมืองชลบุรีรวมตัวไล่ผว้ ู ่าฯ ตัง้ คําถามใครคือวีไอพี
ชาวบ้าน จ.ชลบุร ี รวมพลแน่ นศาลากลาง ตะโกนไล่ "ผูว้ ่าฯ" ให้ยา้ ยออกไป หลังไม่พอใจการ
จัดพิธวี างดอกไม้จนั ทน์ถวายสักการะในหลวง ร.๙ ปูดอีก ในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ทีช่ ลบุร ี ใช้ "ทุ่งดอกดาวเรืองบนป้ายไวนิล" ขณะทีช่ าวบ้านวิจารณ์บตั รวีไอพีตดิ หน้ารถ เป็ นใคร ด้าน
"บิก๊ ตู่" ชีพ้ ระราชพีธจี บแล้ว ไม่พอใจอะไรก็ให้อภัย เพราะทุกคนเจตนาดีเหมือนกัน
#โพสต์ทเู ดย์
เร่งเปิ ดประมูลรถไฟฟ้ า 2 สายสองแสนล้าน
คมนาคมเร่งแอ็กชัน่ แพลนดันเปิดประมูลรถไฟฟ้าสองสาย 2 แสนล้าน ภายในไตรมาสแรกปี
หน้า
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ นาย
สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยีย่ มกระทรวงคมนาคม จึงเตรียมรายงานความ
คืบหน้ าแผนปฏิบ ัติก ารด้านคมนาคมขนส่ งระยะเร่งด่ว น หรือ แอ็กชันแพลน
่
ปี 2559 และปี 2560
รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ
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นายกฯสังโด๊
่ ปศก. เดิ นหน้ าช็อปช่ วยชาติ อุตตมแย้มอีก 2 สัปดาห์ออกมาตรการกระตุ้นภาค
ผลิ ต
นายกฯ สังหามาตรการกระตุ
่
้นเศรษฐกิจต่ อเนื่อ ง เล็งให้ช็อปช่วยชาติเร่งบริโภค "อุ ต ตม"
เตรียมกระตุน้ ภาคการผลิต
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐ มนตรี (ครม.)
ว่า ได้สงการให้
ั่
กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติว่าจะนามาใช้ในปีน้ีต่อได้อย่างไร
ให้ศกึ ษารายละเอียดและต้องจัดทาให้รดั กุมขึน้ ในขณะนี้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมดีขน้ึ การ
ส่งออกขยายตัว กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่น้ี ได้ประโยชน์ประมาณ
10 ล้านคน
กลต.ฟันกลุ่มภูษณทุจริ ต IEC
ก.ล.ต.กล่าวโทษ "ภูษณ" อดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่ IEC กับพวก 25 ราย ทุจริตกว่า
200 ล้าน
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กล่ าวโทษอดีต
กรรมการและผู้บ ริห ารบริษัท อิน เตอร์แนชัน่ เนิ ล เอนจีเนี ยริง (IEC) กับ พวกรวม 25 ราย ต่ อ กรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) 9 กรณี ทาให้ IEC เสียหายมากกว่า 200 ล้านบาท กรณีร่วมกันกระทา
ผิด ทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ เบีย ดบัง ทรัพ ย์ส ิน และแสวงหาประโยชน์ ท่ีม ิค วรได้โดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ตลอดจนจัดทาหรือยินยอมให้จดั ทาบัญชีของ IEC ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็ นจริง เพื่อลวงบุคคล
โดยร่วมกันทุจริตในเดือน ก.ย. 2557-ส.ค. 2559
ศุลกากรหืดจับรีดภาษี ตาํ่ เป้ า
กรมศุลกากรเหนื่อย รายได้เดือนแรกยังต่ าเป้าแม้ว่ายังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การเก็บรายได้ของกรมศุลกากรเดือน ต.ค.
2560 ซึ่งเป็ นเดือนแรกของปี งบประมาณ 2561 เก็บได้สุทธิ 7,246 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปี
ก่ อ น 8.8% แต่ ย งั ต่ ากว่ าเป้ าหมายที่ต ัง้ ไว้ 10% เนื่ อ งจากยังมีก ารชะลอน าเข้าสิน ค้าบางตัว เช่ น
รถยนต์ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการใช้ พ.ร.บ.ภาษี ส รรพสามิต ใหม่ เ มื่อ วัน ที่ 16 ก.ย. 2560 ซึ่ง มีก าร
เปลี่ยนแปลงเก็บภาษีจากฐานราคาสาแดงนาเข้า หรือซีไอเอฟ มาเป็ นราคาขายปลีกแนะนา ทาให้
ผูป้ ระกอบการชะลอนาเข้าในระยะสัน้
รากหญ้าออมเงิ นเพิ่ ม เฉลี่ยเป็ นเดือนละ 2 พันบาท เงิ นฝากในระบบแตะ 20 ล้านล้าน
ออมสินเผยผู้มรี ายได้น้อ ยให้ค วามสาคัญ กับการออมเงินมีเงิน ฝากมากขึ้น เฉลี่ยเดือ นละ
2,000 บาท
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยถึงการออมคนไทยเนื่องใน
วันออมแห่งชาติ 31 ต.ค. 2560 ว่า การออมคนไทยดีขน้ึ มีการออมในระบบสถาบันการเงิน 20 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน 3-4% และจากการสารวจของธนาคารออมสิน พบว่าผู้มรี ายได้น้อยมี
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สัดส่วนการออมเพิม่ ขึน้ เป็ น 55% จากปีก่อนหน้านี้ทม่ี สี ดั ส่วนการออมเฉลีย่ 50% โดยมีการออมเฉลีย่
เดือนละ 2,000 บาท
ลอยกระทงสะพัดเฉี ยดหมื่นล.
หอการค้าฯ คาดการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีน้ี จะมีการใช้จ่าย 9,928 ล้าน ขยายตัว 3% ชี้
เป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ
นายธนวรรธน์ พลวิช ัย ผู้ อ านวยการศู น ย์พ ยากรณ์ เศรษฐกิจ และธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย
หอการค้าไทย เปิ ดเผยถึงผลสารวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี
2560 จาก 1,199 ตัว อย่า ง พบว่ า มูล ค่ าการใช้จ่ า ยในวัน ลอยกระทงปี น้ี อ ยู่ท่ี 9,928.02 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 3% และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทย
เริม่ ฟื้นตัวแล้ว ซึง่ เป็นไปตามค่าดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคทีป่ รับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง 2 เดือน
ที วีดิจิท ัลปี '61 แข่ งดุชิงผู้นํา ช่ อง 8 ปรับกลยุท ธ์ใช้ ค อนเทนต์พรีเมียมขยายฐานผู้ช มพร้อม
ขยับค่าโฆษณา 40%
ช่อง 8 เผยธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ปี 2561 แข่งขันดุ ส่งผลให้ตอ้ งลุยคอนเทนต์พรีเมียม พร้อมเล็งขยับ
ค่าโฆษณา 40%
นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อาร์เอส เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ
ทีวดี จิ ทิ ลั ในปี 2561 คาดว่าจะมีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายเริม่
ออกมาปรับตัวเพื่อเป็ นหนึ่งในผู้ชนะ ประกอบกับปจั จุบนั เม็ดเงินโฆษณาเริม่ กลับมาฟื้ นตัว จึงน่ าจะ
ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2561 ขยายตัวดีขน้ึ และส่งผลให้ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั ฟื้นตัวตาม
ไปด้วย
อุทยานทัวไทยจองห้
่
องเต็มต้อนรับปี ใหม่
อุทยานฯ ทัวไทยฮอต
่
ยอดจองห้องพักโต้ลมหนาวยาวถึงเคาต์ดาวน์ปีใหม่
นายรุ่ง หิรญ
ั วงษ์ หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิ ดเผยว่า อุทยานได้
เปิ ด ให้ นัก ท่ อ งเที่ย วทัง้ ไทยและต่ างประเทศจองหัอ งพัก ตัง้ แต่ เดือ น พ.ค.ที่ผ่ า นมา ปรากฏว่ า มี
นัก ท่องเที่ยวจานวนมากแห่จองห้องพักจนล้นเพื่อ สัมผัสกับลมหนาว ซึ่งห้อ งพักได้ถู กจองยาวไป
จนถึงช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
4 หมื่นรายตัง้ เป้ าซื้อบ้านภายใน 1-3 ปี
ศูน ย์ข้อ มูล อสังหาฯ เผยผลสารวจความต้อ งการซื้อ บ้าน 3 ปี มี 4 หมื่นราย ชี้ค น Gen Y
อยากได้บา้ นมากสุด ราคาไม่เกิน 3 ล้าน
นายวิชยั วิรตั กพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อานวยการ
ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการสารวจความต้องการ
ที่อยู่อาศัยผ่ านแอพพลิเคชัน่ "คนไทยมีบ้าน" หรือ "Home for All" ตัง้ แต่เดือ น พ.ค.-ก.ย. 2560 มี
จานวน 7.8 หมื่นราย ส่วนใหญ่ หรือ 71.5% เป็ นกลุ่มคนอายุ 21-40 ปี หรือ Gen Y และอีก 25.5%
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อายุ 41-60 ปี หรือเป็ นกลุ่ม Gen X โดยแบ่งเป็ น กลุ่มทีม่ คี วามต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยจานวน 7 หมืน่ ราย
ส่วนอีกประมาณ 8,000 ราย ต้องการขอสินเชื่อประเภทอื่น
แจงใช้ม.44 ผังเมืองอีอีซีแค่ลดขัน้ ตอน
สกรศ.ยืนยันคาสังมาตรา
่
44 เพื่อเร่งขัน้ ตอนเร็วขึน้ คาดใช้ผงั เมืองอีอซี ใี หม่เดือน เม.ย.พ.ค.
2561 ไม่เกีย่ วเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) เปิ ดเผยว่า มาตรา 44 ตามค าสังของคณะรั
่
กษาความสงบแห่งชาติ เรื่อ ง
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี เป็ นการวาง
ผังเมืองและพัฒนาเมืองในพืน้ ทีอ่ อี ซี ซี ง่ึ มีการทางาน ร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยใช้
ข้อมูลผังเมืองเดิมทีม่ อี ยูน่ ามาปรับปรุงให้เป็นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อมตามที่
หลายฝา่ ยกังวลแต่อย่างใด
#ไทยรัฐ
เทิ ดพระเกียรติ มหาราชในหลวงภูมิพล
ถวายพระราชสมัญญานาม ทาจดหมายเหตุแจกทัวปท.ร
่
าลึกความอาลัยพสกนิกร
นายกฯเตรียมเทิดพระเกียรติ พระราชสมัญญานาม "มหาราช" พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุล ยเดช ระบุตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ ขณะที่รอง ผบช.ก.ระดมจิตอาสาทาความ
สะอาดตกแต่งพื้นทีท่ ้องสนามหลวงรองรับการเข้าชมพระเมรุมาศ มีประชาชนเริม่ เข้ามาถ่ายภาพกัน
คึก คัก ด้านวัดบวรฯคนเดิน ทางถวายสัก การะพระบรมราชสรีรางคารในหลวงร.9 อย่างล้นหลาม
เช่นเดียวกับ วัดราชบพิธฯทีเ่ ปิดให้คนเข้ากราบสักการะภายในพระอุโบสถได้แล้ว
ลุ่มเจ้าพระยานํ้าลดลง เหนื อยะเยือกยอดดอยแค่6
เชียงรายตาย1 ภูเรือจ.เลยวูบ
นายกฯพร้อมคณะลงพื้นที่ตดิ ตามสถานการณ์น้ าท่วม จ.ขอนแก่น สังส
่ ารวจหาพื้นที่แก้มลิง
พื้นที่ภาคกลางเตรียมทุ่มงบขุดคลองระบายน้ าลงป่าสัก พิษณุ โลกและพิจติ รระดับน้ าคงที่มแี นวโน้ ม
ลดลง กาฬสินธุ์น้ าชีเริม่ ทะลักเสี่ยงพนังกัน้ น้ าพัง ส่วนน้ าลุ่มเจ้าพระยาปริมาณลดลง ขณะที่อากาศ
หนาวเหนือและอีสานอุณหภูมลิ ดฮวบ ยอดดอยอินทนนท์ต่ า 6 องศา ส่วนหนุ่ มเชียงรายนอนหนาว
ตายในบ้านแพทย์ยงั ไม่ระบุสาเหตุ
ลอยกระทงเข้ม'ยี่เป็ ง'ป่ วนการบิ น
เจ้าท่าประกาศคุม'เจ้าพระยา'ดูแลนักท่องเทีย่ ว
นายกฯสังคุ
่ มเข้มเทศกาลลอยกระทง เตือนคนไทยอย่าสนุกกันจนหลุดโลก ขอให้ยดึ ประเพณี
พร้อมกาชับมหาดไทยกวดขันเข้มงวดเล่นดอกไม้ไฟ ในขณะที่สนามบินเชียงใหม่รบั มือ "ยีเ่ ป็ ง" 2-4
พ.ย. สังยกเลิ
่
กและเปลีย่ นแปลงเวลาบินทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศรวม 187 เที่ยวบิน พร้อม
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ขอความร่วมมือประชาชนพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน ห้ามปล่ อยโคมลอยใกล้ส นามบิน
ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศให้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นพื้นที่ควบคุม ระดมเจ้าหน้าที่ 450 นาย เรืออีก 62
ลา คอยดูแลความปลอดภัย
จ่อแจ้งข้อหาฟอกเงิ นแก๊งแอบอ้างเจ้ามอญ
คดีแอบอ้างเจ้ามอญยังไม่จบ ดีเอสไอพบพฤติกรรมโอนเงินซ่อนเร้นอาพรางเข้าข่ายฟอกเงิน
เตรียมตัง้ เป็ นคดีพเิ ศษขึน้ มาใหม่อกี คดี พร้อมเอาผิดกับผูเ้ กี่ยวข้องบริษทั ฮัจยี กรุ๊ป จากัด เพิม่ อีก 5
คน เผยชุดสืบสวนดีเอสไออยูร่ ะหว่างหาความเชื่อมโยงทางการเงินของบริษทั ฮัจยี กรุ๊ป จากัด นสพ.
ตารวจพลเมือง-มูลนิธอิ าสาบรรเทาภัยฯ เพื่อเอาผิดกับทัง้ หมด
'บิ๊ กตู่'ชี้อย่าถามบ่อยปลดล็อก
คิดไม่ออกเลยช้า 'ดอน'เผยเรือ่ ง'ปู'ผูด้ แี จ้งไม่มลี ภ้ี ยั
"ประยุทธ์" ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มน้ าท่วมขอนแก่นปลืม้ ชาวบ้านเชียร์ให้อยู่ต่อ อ้อนอยากให้เลือกคนดี
เข้าสภา ยังอุบไต๋ปลดล็อกการเมือ งโยนเป็ นเรือ่ ง คสช. ตัง้ แง่สถานการณ์ต้องเรียบร้อยหยุดพูดจาให้
ร้ายกัน โชว์ลลี าติด๊ ชึง่ อย่าถามบ่อยทาให้คดิ ไม่ออกเลยช้า "บิก๊ ป้อม" บุ้ยปากยังไม่พร้อมพิจารณา "บิ๊
กป๊อก" เผยสถานการณ์ ต่างจังหวัดปกติ พท.ตื๊อทวงถามรายวันรีบถอดสลักยันทุกอย่างเข้าสู่โหมด
ปรองดองแล้ว "มีชยั " ชีท้ างออกแนะ กกต.อะลุม้ อล่วยประกาศยืดกรอบเวลาให้พรรคการเมือง "บิก๊ ตู่"
ยังไม่รู้ "ยิง่ ลักษณ์ " ซุกประเทศไหนต้องรอยืนยันอย่างเป็ นทางการ อสส.ยังไม่ขยับขอตัวผู้รา้ ยข้าม
แดน "ดอน" เผยอังกฤษแจ้งมาแล้วไม่ให้ล้ภี ยั พานักอยู่ได้ในฐานะแค่คนเข้าเมืองตามกฎหมาย "ศรี
สุวรรณ" ยื่นเอาผิด "บิก๊ 3 ป." ไฟเขียว ปภ.จัดซื้อเครื่องจับความเร็วแพงเวอร์ ปชป.ข้องใจใช้งบฯ
ฉุกเฉินไม่ใช้เงินกองทุน กปถ.
คืนวันฮาโลวีนแต่งผีคึกคักแหล่งสถาบันเทิ งดังแน่ น
วันฮาโลวีน -คืนปล่ อยผีค ึกคัก นักท่องเที่ยวต่ างชาติพร้อ มใจกันออกมาเที่ยวสถานบริการ
อย่างเนืองแน่ น เผยมีนักท่องเทีย่ วเยอะกว่าทุกปี คาดเชื่อมันการปฏิ
่
บตั งิ านตารวจไทยทัง้ การอานวย
ความสะดวกและรัก ษาความปลอดภัย ตามนโยบายหลัก ของรัฐบาลให้ค วามสาคัญ กับ ธุ รกิจ การ
ท่องเทีย่ วรายได้หลักของประเทศ
ตะครุบได้แล้ว2ตัวแสบจี้นิสิต
ชิง'มือถือ'ไปขาย 1ใน2เพิง่ พ้นโทษยังไม่ถงึ 2สัปดาห์
ตารวจ สน.บางเขน รวบ 2 เดนคุกคดีครอบครองยาบ้าเพิง่ พ้นโทษไม่ถงึ 2 อาทิตย์ ชวนคู่ซ้ี
ร่วมเรือนจาขี่รถ จยย.ตระเวนหาเหยื่อ ใช้มดี ชิงทรัพย์ถ่ียบิ ในพื้นที่ สภ.คูค ต จ.ปทุมธานี และ สน.
พหลโยธิน เหยื่อรายล่าสุดเป็ นนิสติ ชายปี 1 ม.เกษตรศาสตร์ ถูกก่อเหตุบนสะพานลอยคนข้ามหน้ า
พรรคภูมใิ จไทยคนร้ายได้โทรศัพท์มอื ถือไปขายก่อนถูกจับรับสารภาพหาเงินใช้จ่ายเทีย่ วเตร่
---------------------------------------

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
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ลอยกระทงสะพัดเฉี ยดหมื่นล.
Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)
โพสต์ทู เดย์ - หอการค้าฯ คาดการณ์ ช่ ว งเทศกาลลอยกระทงปี น้ี จะมีก ารใช้จ่าย 9,928 ล้า น
ขยายตัว 3% ชีเ้ ป็นช่วงปรับตัว หวังปีหน้าสู่ภาวะปกติ
นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิ ดเผยถึงผลส ารวจพฤติก รรมและการใช้จ่ายผู้บ ริโภคในช่ว งเทศกาลลอยกระทงปี 2560 จาก 1,199
ตัวอย่าง พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในวันลอยกระทงปี น้ีอยู่ท่ี 9,928.02 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3% และ
เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี ถือเป็ นการส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยเริม่ ฟื้นตัวแล้ว ซึง่ เป็ นไปตามค่า
ดัชนีความเชื่อมันผู
่ บ้ ริโภคทีป่ รับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง 2 เดือน
ทัง้ นี้ บรรยากาศการใช้จ่ายในด้านของเม็ดเงินยังไม่กลับมาเท่ากับปี 2557 ที่มมี ูลค่ าอยู่ท่ี 1.11
หมื่นล้านบาท แต่เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในปี น้ีท่เี พิม่ ขึน้ สะท้อนว่าหลังจบจากงานพระราชพิธ ี ประชาชนเริม่ มี
การปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามว่ามีแผนที่จะออกไปร่วมงานข้างนอกมากสุดใน
รอบ 12 ปี แสดงให้เห็นว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่ในด้านของ ผูจ้ ดั งานยังไม่พร้อม
นัก จึงมีการจัดงานแบบเรียบง่ายทาให้การจับจ่ายใช้สอยถูกคุมด้วยบรรยากาศ
"ปีน้ียงั เป็ นการลอยกระทงที่ยงั ไม่ปกติ เป็ นช่วงก้ากึ่งของการปรับตัว มูลค่าการใช้จ่ายปี น้ีทอ่ี ยู่ใน
ระดับเกือบ 1 หมืน่ ล้านบาทนัน้ เป็นการสะท้อนว่ากาลังซือ้ เริม่ กลับมาแต่ถา้ จะให้กลับมาปกติ มูลค่าการใช้
จ่ายควรจะอยู่ทร่ี ะดับ 1-1.1 หมื่นล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2559 เป็ นช่วงของการไว้ทุกข์ ภาพทีอ่ อกมา
จึงกลับมาคึกคักในระดับทีเ่ หมาะสม แต่หวังว่าปีหน้าจะกลับมาปกติ" นายธนวรรธน์ กล่าว
ส าหรับ ผลส ารวจพบว่ าปี น้ี ส่ ว นใหญ่ 92.9% มีก ารวางแผนออกมาลอยกระทง เนื่ อ งจากเป็ น
ประเพณีเพื่อขอพร ให้เศรษฐกิจดีและมีรายได้ดขี น้ึ เป็ นการผ่อนคลายความเครียด ส่วนอีก 6.6% ทีไ่ ม่ลอย
เพราะอยูใ่ นช่วงโศกเศร้า ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย กลัวอันตรายและเศรษฐกิจไม่ดี โดยส่วนใหญ่ 67.9%
มีแผนไปลอยกระทงในสถานทีท่ ม่ี กี ารจัดงาน ซึง่ เพิม่ สูงขึน้ จากปีก่อนทีม่ สี ดั ส่วนเพียง 34.7% และทีม่ าของ
เงินทีใ่ ช้ส่วนใหญ่ยงั มาจากเงินเดือนแต่มสี ดั ส่วนลดลง
นอกจากนี้ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 80% มองว่าช่วงปลายปีน้ีเริม่ มีบรรยากาศเหมาะสมที่
จะเริม่ จับจ่ายใช้สอยในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีน้นี ่ าจะขยายตัวได้
ที่ 3.5-4%
ช่วยอีก4.7หมื่นราย เกษตรกร ประสบภัยน้าท่วม ครม.ไฟเขียวพักหนี้ เงิ นต้น-ลดดอกเบีย้
Source - เดลินิวส์ (Th)
ไฟเขียวช่วยเกษตรกรเจอน้ าท่วมเพิม่ 4.7 หมื่นราย เข้าโครงการพักหนี้เงินต้น -ลดดอกเบี้ยของ
ธ.ก.ส.พร้อ มขยายมาตรการบริจาคช่วยน้ าท่วมหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า จนถึงสิ้นปี ด้านหอการค้า
ประเมินน้ าท่วมเสียหายเฉียดหมื่นล้านแต่ไม่กระทบศก. มากขณะทีธ่ อส.จัดเต็มอัด 6 มาตรการช่วยเหลือผู้
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ประสบอุทกภัยพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อมสร้าง ปลอดหนี้ วงเงิน 500 ล้าน ขณะ "นายกฯ" ควงทีมงาน
ลงพืน้ ทีข่ อนแก่นตรวจสถานการณ์ น้อมนาพระราชกระแสรับสังในหลวง
่
ร.10 ดูแลประชาชนให้ดที ส่ี ุดแนะ
ประชาชนต้องกระตือรือร้น อย่าหวังรอแต่รฐั เยียวยา ขณะทีก่ รมอุตุฯเผยพายุดเี ปรสชันเข้าปกคลุมอ่าวไทย
ภาคใต้ และทะเลอันดามันระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. ทาให้ภาคใต้มฝี นตกชุกหนาแน่ นกับมีฝนตก หนักถึง
หนักมากหลายพืน้ ที่ เตือนชาวบ้านระวัง
เมื่อ เวลา 15.25 น. วันที่ 31 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุ พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกลั ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ พล.อ.วิลาศ อรุณ
ศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ถึงท่า
อากาศยานขอนแก่น โดยฟงั บรรยายสรุปสถานการณ์น้ าท่วมในภาพรวม จากนายสมศักดิ ์ จังตระกุล ผวจ.
ขอนแก่น และนายสมเกียรติ ประจาวงษ์ อธิบดีกรม ชลประทาน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาติดตาม
สถานการณ์น้าที่ จ.ขอนแก่น และพืน้ ทีโ่ ดยรวมของภาคอีสาน เพื่อหามาตรการลดผลกระทบให้ได้มากทีส่ ุด
และมาเพื่อให้กาลังใจ พร้อมนาพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รั ชกาลที่ 10 ที่ทรง
รับสังกั
่ บตนเสมอให้ดูแลประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปญั หาน้ าท่วมเพื่อให้ประชาชนมีความอยูด่ กี นิ ดีและมี
ความสุขมากทีส่ ุดโดยพระองค์ท่านได้พระราชทานสิง่ ของช่วยเหลือผ่านองคมนตรี และผูแ้ ทนมาโดยตลอด
อีกทัง้ สมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ทรงติดตามทุกเรื่องทีเ่ กี่ย วกับประชาชนรัฐบาลจึงต้องทาให้ดที ่สี ุดซึง่ ทีผ่ ่านมา
รัฐ บาล ได้ด าเนิ น การตามแผนบริห ารจัด การน้ ามาโดยตลอดและขอขอบคุ ณ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ช่ ว ยกัน
แก้ปญั หาได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ นี้จากการรับฟงั การรายงานทราบว่าปริมาณน้ าลดลงตามลาดับ ขอสังการให้
่
มี
การระบายน้าให้เร็วทีส่ ุดเพื่อให้เหลือ 30 ล้านลบ.ม. ต่อวัน
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มทีท่ ุกอย่าง และให้เร่งสารวจ
ความเสียหายซึ่งในการเยียวยาจะต้องแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทัง้ นี้ไม่อยากให้ยกเรื่องน้ าท่วมมาเป็ น
ประเด็นทางการเมืองดังนัน้ ทุกหน่ วยงานต้องสร้างความเข้าใจให้ กับประชาชน นอกจากนี้ขอให้ทางจังหวัด
ได้ไปศึกษาการกักเก็บน้าหลังน้าลดว่าพืน้ ทีใ่ ดเป็ นพืน้ ทีแ่ ก้มลิงได้หรือไม่ หากทาได้กด็ าเนินการในทันทีซง่ึ
การดาเนินการอะไรก็ตามในวันนี้ต้องใช้แนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
มาประยุกต์ ใช้ดว้ ย
"วันนี้รฐั บาลถูกโจมตีว่าเก่งนักแต่ทาไมน้ ายังท่วม ซึ่งไม่มที างที่จะไม่ให้ท่วมเลยแต่มที งั ้ ท่วมมาก
และท่วมน้ อย แต่สงิ่ ต้องการคือประชาชนต้องเชื่อฟงั รัฐบาลและกระตือรือร้นมากกว่านี้ ไม่ใช่รอเพียงการ
เยียวยาจากรัฐบาลเท่านัน้ ทุกอย่างต้องคิดใหม่ทงั ้ หมดและ หน่ วยงานภาครัฐก็อย่าขัดแย้งกันด้วย" พล.อ.
ประยุทธ์ กล่าว
ทัง้ นี้ พล.อ.ประยุท ธ์ และคณะยัง ได้ล งพื้น ที่ต รวจการท างานของเจ้า หน้ า ที่ และเยี่ย มเยีย น
ผูป้ ระสบภัยน้าท่วม ทีบ่ า้ นบึงสวางค์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ด้าน นายทวีศกั ดิ ์ ธนะเดโชพล รองอธิบดีและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-30 พ.ย.
จะระบายน้ าออกจากทุ่ งแก้ม ลิงบางระกาปริม าณ 550 ล้าน ลบ.ม. ลงสู่ท้ายแม่น้ ายม-น่ าน ผ่ านระบบ
ชลประทานพิษณุ โลก มาลงแม่น้ าเจ้าพระยา ยืนยันว่ามวลน้ านี้ไม่กระทบพื้นที่ด้า นล่าง เพราะขณะนี้น้ า
ั ่ นตก กว่า
เหนือหมดแล้วมีแต่น้ าอยู่ในแก้มลิง 13 ทุ่งเท่านัน้ โดยอีก 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างทัง้ ฝงตะวั
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ั ่ นออก กว่า 1 พันล้านลบ.ม. รวมปริมาณน้ ากว่า 1.5พันล้านลบ.ม. จะทยอย
400 ล้านลบ.ม. และฝงตะวั
ระบายออกผ่านคลองชลประทาน ลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีนออกสู่อ่าวไทยสองฝงั ่ เริม่ วันที่ 15 พ.ย.
ถึงต้นเดือน ม.ค. 61 ซึง่ ตามแผนระบายออก 80% อีก 20% เตรียมน้ าไว้ให้เกษตรกรสาหรับทานาปรัง และ
เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหน้า
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ป ระชุม ครม.
เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบภัยน้าท่วมโดยให้เพิม่ วงเงินและจานวนเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพัก ช าระหนี้ ต้น เงิน และลดดอกเบี้ย ให้เกษตรกรผู้ป ระสบอุ ท กภัยในพื้น ที่ภ าคใต้และจังหวัด
ประจวบ คีรขี นั ธ์ในปี 59/60 ที่เป็ นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาก
เดิมทีก่ าหนดเป้าหมายเกษตรกรไว้จานวน 212,850 ราย เพิม่ เป็ น 260,389 ราย หรือเพิม่ ขึน้ 47,539 ราย
และเพิ่มงบประมาณที่รฐั ใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี
จานวน 859.50 ล้านบาท
ทัง้ นี้กระทรวงการคลังรายงานว่า ที่ ผ่านมามีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการทัง้ ทีเ่ ป็ นเกษตรกร
ทีไ่ ม่เป็ นหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล และที่เป็ นเอ็นพีแอลมีจานวนมากจนเกินเป้าหมาย อีกทัง้
จานวนเกษตรกรตามเป้าหมายเดิมก็เป็ นเพียงการประมาณการเท่านัน้ โดย ธ.ก.ส.ยังไม่ได้สารวจความ
เสียหายอย่างทัวถึ
่ งและครบถ้วน ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ าท่วมทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวง
กว้าง จึงทาให้เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบและมีคุณ สมบัติต รงตามเงื่อนไขแสดงความต้องการเข้าร่ว ม
โครงการมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงเสนอให้ครม.ขยายจานวนเป้าหมายเกษตรกรใหม่ให้ครอบคลุมผู้
ได้รบั ผลกระทบทัง้ หมด
นอกจากนี้เพื่อ ให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รบั ความเดือ ดร้อ นและมีคุ ณ สมบัติต าม
เงือ่ นไขของโครงการได้รบั ความช่วยเหลืออย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกันโดยการเพิม่ จานวนเกษตรกรกรณีท่ี
ไม่เป็ นหนี้เอ็นพีแอล จานวน 47,539 ราย และเพิม่ งบประมาณทีร่ ฐั ใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบีย้ ให้ธ.ก.ส.
ในอัตรา 5% ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จานวน 859.50 ล้านบาท จากเดิมจานวน 3,931.00 ล้านบาท เป็ น
จานวน 4,790.50 ล้านบาท
นายณัฐพร กล่ าวว่า ที่ป ระชุ มครม.ยังได้เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการการเงิน การคลังเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 60 เพิม่ เติม โดยมี 2 มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องคือมาตรการสาหรับการบริจาคที่
ให้บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลสามารถนาเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค จาก
เดิม จะสิ้น สุ ด ในวัน ที่ 31 ต.ค. 60 ให้ขยายเวลา ออกไปจนถึงวัน ที่ 31 ธ.ค. 60 ส่ ว นมาตรการที่ให้ห ัก
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการซ่อมบ้านและซ่อมรถนัน้ ยังไม่หมดอายุเพราะสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค.60 โดยในปจั จุบนั ยัง
มีจ งั หวัด ที่ป ระกาศเป็ น พื้น ที่ป ระสบอุ ท กภัย จ านวน 17 จัง หวัด จากเดิม 23 จัง หวัด สถานการณ์ ไ ด้
คลีค่ ลายไปแล้วจานวน 6 จังหวัด
ด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กล่ าวว่ า ศู นย์พ ยากรณ์ ฯ ประเมิน ผลกระทบจากปญั หาน้ าท่ วมในปี น้ี ค าดว่าเศรษฐกิจไทยได้รบั ความ
เสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และไม่กระทบต่ อเศรษฐกิจภาพรวมในปี น้ีท่คี าดว่าจะขยายตัว 3.9%
เนื่อ ง จากพื้นที่น้ าท่วมไม่ได้ก ระทบต่ อพื้นที่นิค มอุ ตสาหกรรม, เขตเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมจน
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ผู้ป ระกอบการไม่ส ามารถส่งสินค้าได้เหมือ นกับปี 54 ขณะที่ในพื้นที่นาข้าวแม้ หลายพื้นที่ได้รบั ความ
เสียหายเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการชดเชย
นายฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่าธนาคารได้เตรียม
วงเงิน 500 ล้านบาท สาหรับจัดทาโครงการเงินกู้ท่อี ยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุ ทกภัยปี 60 เพื่อ
บรรเทาความ เดือดร้อนแก่ลูกค้าที่ประสบปญั หาอุทกภัยน้ าท่วมในหลายจังหวัดจานวน 6 มาตรการ เช่น
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเดิมของธอส.ที่มอี ยู่อาศัยที่จดจานองกับธนาคารถูกน้ าท่วมจะลดภาระดอกเบี้ย
และเงินงวดผ่ อ นชาระโดยปลอดดอกเบี้ย 0% ต่ อ ปี นาน 3 เดือ นแรก เดือ นที่ 4-12 คิดเอ็มอาร์อ าร์ล บ
2.5% ต่อปี ปีท่ี 2 เอ็มอาร์อาร์ลบ 2% ปี ท่ี 3 เอ็มอาร์อาร์ลบ 1% และปีท่ี 4 จนครบสัญญา เอ็มอาร์อาร์ลบ
0.5-1%
สาหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเดิมของธอส.ที่อาคารหรือบ้านได้รบั ความเสียหาย สามารถขอกู้เพิม่
หรือ กู้ใหม่ เพื่อปลูก สร้างทดแทนหลังเดิมหรือ กู้ซ่อ มแซมโดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่ อปี นาน 3 ปี
หลังจากนัน้ คิดเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.5-1% ต่อปี ส่วนลูกหนี้ทห่ี ลักประกันเสียหายและกระทบต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้ 1 ปี 4 เดือน คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก โดยไม่ต้อง
ชาระเงินงวด จากนัน้ เดือนที่ 5-16 ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ผ่อนชาระเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยราย
เดือนและเมือ่ ครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้กลับมาผ่อนตามปกติ
ส่วนลูกหนี้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบด้านรายได้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดย
ให้ผ่อนชาระเงินงวดไม่น้อย กว่าดอกเบี้ยรายเดือน ขณะที่ลูกหนี้ท่เี สียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรให้ ผ่อน
ชาระโดยใช้ดอกเบีย้ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลาทีค่ งเหลือตามสัญญากูแ้ ละสุดท้ายกรณีทอ่ี ยู่อาศัยได้รบั
ความเสียหายทัง้ หลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของค่าอาคารและให้ผ่ อนชาระต่ อ
เฉพาะในส่วนของทีด่ นิ ทีค่ งเหลือเท่านัน้
วันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 5 เรือ่ ง "ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรง
บริเวณภาคใต้ (มีผ ล กระทบถึงวันที่ 3 พ.ย.)" ว่า พายุดเี ปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้ ม
เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า ๆ เข้าปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 1-3 พ.ย.
60 ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคใต้มฝี นตกชุกหนาแน่ น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพืน้ ทีข่ อให้ประชาชน
บริเวณดังกล่าวระมัด ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทาให้เกิดน้ าท่วม
ฉับพลันน้ าป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรงทีเ่ กิดขึน้ ไว้ดว้ ย พืน้ ทีท่ ค่ี าดว่าจะได้รบั ผลกระทบตามภาคต่าง
ๆ มีดงั นี้ วันที่ 1 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตั ตานี ยะลา และนราธิวาส
วันที่ 2-3 พ.ย. 60 บริเวณจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุง
สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ สาหรับคลื่นลมบริเวณอ่ าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังแรงคลื่นสูง
2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝงั ่ จึงขอให้
ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยม วิทยาอย่างใกล้ชดิ ในระยะนี้
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จงั หวัดพิจติ รยัง ส่งผลกระทบต่อเนื่อง ภาพมุมปริมาณน้ าใน
แม่น้ ายม ทีร่ บั น้ าจาก จ.สุโขทัย และพิษณุ โลก ยังคงมีระดับสูงและล้นแม่น้ าไหลเข้าท่วมบริเวณภายในวัด
วังปลาทู ต.กาแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจติ ร โดยเฉพาะพืน้ ทีโ่ ดยรอบวัด พระอุโบสถ กุฏพิ ระ ศาลาวัด วิหาร
ถูกน้ าท่วมขัง ระดับ 30-40 เซนติเมตร พระสงฆ์ต้องทาสะพานไม้ชวคราวเพื
ั่
่อเป็ นเส้นทางเข้าออก เพื่อ
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ไม่ให้เดินลุยน้าไปมา ระหว่างกุฏพิ ระและศาลาวัดเพื่อทากิจของสงฆ์ โดยระดับน้ ายมมีระดับอยูท่ ่ี 6.34 ซม.
ซึง่ เป็ นระดับที่สูงและยังมีระดับทรงตัว ยังคงไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ ายมเป็ นบริเวณกว้าง 12
หมูบ่ า้ น กว่า 600 หลังคาเรือน.
สัมภาษณ์: 'ธีรินทร์' ซีอีโอดาวรุ่งเมืองชลรุกส่งออกข้าวถุง-ลงทุนอสังหาฯ
Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)
หากให้นึ ก ถึง ลูก ไม้ใต้ ต้น ด้านธุ รกิจ การค้าที่ฉ ายแววเปล่ งประกายในเมือ งชลเวลานี้ ชื่อ ของ
"กอล์ฟ -ธีรนิ ทร์ ธัญ ญวัฒนกุล "นัก ธุรกิจหนุ่ มวัย 38 ปี ต้องติดโผอย่างไม่ต้อ งสงสัย ด้วยวิสยั ทัศน์ และ
ผลงาน ผลักดันให้คุณกอล์ฟขึน้ นังต
่ าแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จากัด รับไม้ต่อจาก
คุณ ป๊า "สุนทร ธัญ ญวัฒนกุล" ผู้ก่อตัง้ แบรนด์ข้าวไก่ แจ้ ที่ปจั จุบนั หันไปทุ่มเทเวลา 99.99% ให้กบั งาน
ส่วนรวมในตาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดชลบุร ี
ตัง้ เป้าเพิม่ ส่งออก
ธีรนิ ทร์เล่าให้ "ประชาชาติธุรกิจ" ฟงั ว่า ธุรกิจข้าวตราไก่แจ้เริม่ จากคุณพ่อทีส่ ร้างขึน้ เมื่อ 10 กว่าปี
ทีแ่ ล้ว จากขายเพียง 3 อาเภอ ปจั จุบนั ขยายไปทัวประเทศ
่
และส่งออก มีกาลังการผลิตจาก 3 โรงงาน รวม
3-4 หมื่นตัน/เดือน ทารายได้กว่า 2 พันล้านบาท/ปี มีสดั ส่วนจาหน่ ายภายในประเทศ และส่งออก คือ 70 :
30 โดยตลาดในประเทศยังเป็ นตลาดหลักทีเ่ ข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ปีน้ีการเติบโตลูกค้าส่งออกค่อนข้างสูง
เดิมมีเพียง 5% ตอนนี้เกือบ 20% ในอนาคตจะเร่งส่งออกให้มากขึน้ ส่วนแผนในอนาคตต้องดูไปอีก 3-4 ปี
ค่อยประเมินอีกครัง้ ว่าจะขยายเพิม่ หรือไม่
ส าหรับ ข้าวสารไก่ แ จ้ม ี 30-40 ชนิ ด ป จั จุ บ ัน มี 300 กว่ า SKU ขนาดตัง้ แต่ 1 กิโลกรัม ถึง 50
กิโลกรัม ส่งออกไปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา แคนาดา เ ป็ นหลัก ความโดดเด่น จะเน้นคุณภาพ เพราะการ
ทาแบรนด์ถ้าไม่ดมี นั ไปไม่ได้ จึงต้องพยายามทาให้ลูกค้าเชื่อใจเรื่องคุณภาพ มันใจได้
่
ว่าทุกครัง้ ที่หุงต้อง
เหมือนเดิม พูดเหมือนง่าย แต่ทายาก เพราะสินค้าเกษตรการรักษามาตรฐานต้องตลอดชีวติ ของแบรนด์
ลุยตัง้ ศูนย์อนิ โนเวชันเมื
่ องชล
ธีรนิ ทร์เล่าถึงเส้นทางธุรกิจต่อว่า หลังข้าวสารแบรนด์ไก่แจ้ติดตลาด จึงได้คดิ ต่อยอดเพิม่ มูลค่า
สินค้าที่ม ี ไม่ว่าจะเป็ นข้าว หรือข้าวเหนี ยว ซึ่งเป็ น ที่มาของข้าวต้มมัด แต่ด้วยตนเองไม่มโี นว์ฮาวเรื่อง
นวัตกรรมอาหาร จึงใช้ เวลาถึง 2 ปีในการค้นคว้าวิจยั ลองผิด ลองถูกจนออกมาเป็ นข้าวต้มมัดภายใต้แบ
รนด์แม่นภา บริษทั ทีอาร์ ไทย ฟู้ดส์ จากัด
ปจั จุบนั ข้าวต้มมัดแม่นภาส่งเข้า โมเดิรน์ เทรด และจับกลุ่มออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่ ล่นกีฬา เช่น
ั ่ กรยาน ข้าวต้มมัดจึงสะดวกแก่ การพกพา แล้วให้พลังงานสูง นอกจากตลาดในประเทศ ยัง
วิง่ หรือปนจั
ส่งออกอีก 20 กว่าประเทศ ทัง้ ยุโรป อเมริกา จีน อิสราเอล เกาหลี จากนัน้ แตกไลน์ มาเป็ นสแน็ กอีก 6
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ท าจากผลผลิต ในพื้ น ที่ อาทิ มัน ฝรัง่ มัน ม่ ว ง ฟ กั ทอง เผือ ก เป็ น ต้ น ป จั จุบ ัน กลายเป็ น
ยอดขายหลัก ของบริษัท เติบ โตช่ ว งแรกประมาณ 30-40% รายได้ ป จั จุ บ ัน ประมาณ 100 ล้านบาท/ปี
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นอกจากนี้ยงั แตกไลน์ ผลิตข้าวพร้อมกิน ส่งลูกค้าที่อเมริกา ซึ่งเป็ นบริษัททาปลาแซลมอนพร้อมกิน ซึ่ง
ต้องการข้าวจากเราเพื่อแมตช์กบั แซลมอนของเขา
จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก ที่พบว่าเป็ นเรื่องเสียเวลาอย่างมาก ทาให้นักธุรกิจหนุ่ มที่หมวก
อีกใบ คือ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุร ี ได้เสนอแนวคิดสร้าง "อินโนเวชันฮั
่ บ" จังหวัดชลบุรขี น้ึ มา โดย
ล่าสุด หอการค้าจังหวัดชลบุร ี และวายอีซี ได้เซ็น MOU กับ มหาวิทยาลัยบูรพาในการวิจยั ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ออกสู่โลกความจริงเป็นธุรกิจได้ ซึง่ ครัง้ นี้ถอื ว่าเป็นการจับมือกัน ทีช่ ดั เจนมากขึน้
"ถ้าเริม่ ขับเคลื่อนได้เมื่อไร มองว่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างตามมา เพราะมหาวิทยาลัยมีโนว์ฮาว มี
ความรู้ มีผลงานวิจยั ขณะที่ห อการค้ามีความรูเ้ กี่ยวกับตลาด เทรนด์ และเมื่อ 2 สิง่ นี้ มาแมตช์กนั ทุก
อย่างจะต่อยอดไปได้ และผมก็มองว่าถ้าจังหวัดชลบุรมี ี อินโนเวชันฮั
่ บขึ้นมา เหมือนวันสต็อปเซอร์วสิ
สาหรับผู้ประกอบการที่จะพัฒนาสินค้า แล้วมีคนมาช่วยไกด์ ช่วยคิด มีโนว์ฮาวมาสนับสนุ น น่ าจะพัฒนา
ต่อ ยอดเศรษฐกิจของจังหวัด ของประเทศได้เยอะมาก ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนผมขายข้าวได้กโิ ลกรัมละ 10
บาท แต่ พ อท าข้าวต้มมัด ใช้ข้าวนิ ดเดียวเพิ่มมูล ค่ ามหาศาล แล้ว ถ้าท าแบบนี้ได้ทุก สินค้า ผมมองว่า
ศักยภาพของเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึน้ โดยปริยาย"
จับธุรกิจอสังหาฯด้วยใจรัก
นอกจากธุรกิจหลักอย่างข้าวไก่แจ้ วันนี้นักธุรกิจหนุ่ มไฟแรงยังมีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ
เป็ นโรงแรม 2 แห่ ง คือ ราชา เรสิเดนซ์ ที่ศรีราชา ขนาด 104 ห้อง และ ธาริส อาร์ท โฮเทล (Taris art
hotel Phrae) ทีจ่ งั หวัดแพร่ ขนาด 150 ห้อง และ อพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีก 2 แห่ง ทีน่ ิคมอมตะ และอีสเทิรน์
ซีบอร์ด รวมแล้วรายได้ 100 กว่าล้านบาท/ปี
"ตัง้ แต่เด็ก เวลาไปพักที่ไหน รูส้ กึ ว่าคนมีโรงแรมมีตกึ รูส้ กึ ว่าเขารวย เจ๋ง ผมคิดแค่น้ี พอโตขึน้ ก็
ชอบเรือ่ งทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้ชอบขายนะ แต่ชอบทาตามใจ คือ ทาเป็นความรักส่วนตัว แฟนผม
ก็ชอบแต่งบ้าน มีแพสชัน่ แต่มองว่าทาก็ได้ ตอนนี้เวลาไปเทีย่ วพักโรงแรม จะเปลีย่ นทีน่ อนทุกวัน ทดลอง
อยู่ตงั ้ แต่โรงแรมถูก ๆ ถึงแพงมาก ๆ เพราะอยากรูว้ ่าถูก ๆ ถูกและดีทาอย่างไร แพงเว่อร์ ๆ ทายังไงให้
ขายได้"
สาหรับ "ราชา เรสิเดนซ์ ศรีราชา" เป็ นอสังหาฯทีใ่ ห้บริการแบบเช่า ทัง้ รายเดือน และรายวัน ทีม่ า
คือ คุณกอล์ฟได้เทกโอเวอร์แล้วนามารีโนเวต โดยใช้เวลา 2 ปี ปจั จุบนั มีลกู ค้า 70-80% เป็ นชาวญีป่ นุ่ และ
ล่าสุด กับการเทกโอเวอร์โรงแรมเก่าแก่อายุ 40 ปี ทีจ่ งั หวัดแพร่มารีโนเวตด้วยงบประมาณ 100 กว่าล้าน
บาท แปลงโฉมจากโรงแรมเซลคืนละ 100 บาท ปจั จุบนั เป็ นโรงแรมสมัยใหม่แห่งเดียวของจังหวัดแพร่ ใน
ราคาห้องละ 800-900 บาท กลุ่มลูกค้าทีแ่ พร่จะเป็ นกลุ่มประชุมสัมมนา ทัง้ บริษทั และภาครัฐ นอกจากนี้ยงั
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและนักกีฬาทีม่ าจัดกิจกรรม หรือกลุ่มทัวร์ ซึง่ คุณกอล์ฟเผยว่า เตรียมสร้างให้เป็ น
เชนแล้วขยายไปเรือ่ ย ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ ทีส่ นใจ โดยเฉพาะทีต่ ดิ ทะเล ทีว่ าดฝนั ไว้
"ผมไม่เคยไปแพร่เลย พอเพื่อนมาแนะนาให้เทกโอเวอร์โรงแรม ผมก็ไปอยู่ 1 คืน 2 วัน ไปกินใช้
อยู่ทน่ี นั ่ โลเกชันอยู
่ ใ่ จกลางเมือง รูส้ กึ ว่ าอาหารการกินอร่อยและเป็ นเมืองน่ ารัก ไปไหน 5 นาทีถงึ แต่ทร่ี ถ
ไม่ติด ในอีก แง่ก็อ าจแปลว่าไม่มคี น ยังคิดว่าจะลงทุน ดีไหม สุ ดท้ายมองว่าอาจเป็ นโอกาส เพราะการ
แข่งขันน้อย ผมก็มสี ทิ ธิเป็ นเบอร์หนึ่ง และตอนนี้แพร่เป็ น 12 เมืองต้องห้ามพลัส ได้รบั การโปรโมตเยอะ

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เริม่ มีมาทาร้านกาแฟเยอะขึน้ เป็ นเมืองชิก ๆ มากขึน้ มีรา้ นอาหารดี ๆ ให้นงั ่ มองเห็นว่าน่ าจะมีศกั ยภาพ
ระดับหนึ่ง และราคาก็ไม่ได้แพงมาก หลักสิบล้าน ซึง่ หลักนี้ซอ้ื อะไรไม่ได้เลย ทีช่ ลบุร"ี
ด้วยวิสยั ทัศน์บวกกับแพสชันที
่ เ่ ต็มเปี่ยม จึงไม่แปลกทีช่ ่อื ของ "ธีรนิ ทร์ ธัญญวัฒนกุล" จะโดดเด่น
ฉายแวว และเป็นนักธุรกิจรุน่ ใหม่ทน่ี ่าจับตาไม่น้อย
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