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แห่ลงทุนเพื่อนบ้านทา'ค้าชายแดน'ส่ออาการไม่สดใส
Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)
ปราณี หมืน่ แผงวารี
กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า ปี 2560 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.4% สูงกว่าปี 2559 ทีผ่ ่านมา ที่
ขยายตัว 3.1% เป็ นที่มาว่า แนวโน้ม การค้าระหว่างประเทศของไทยปี น้ี น่ าจะสดใสตามทิศทางการค้า
โลก อันเป็ นทีม่ าของเป้าหมายการส่งออกทัง้ ปี 2560 ทีข่ ยับมา อยูท่ ่ี 5%
ทัง้ นี้ หนึ่งในยุทธศาสตร์การหารายได้ จากต่างประเทศของไทยได้กาหนดเรื่องการค้าชายแดนไว้
โดยปี น้ี ตัง้ เป้าหมายว่าจะต้องมีมูลค่าเพิม่ ขึ้น 1.8 ล้านล้านบาท จากปี 2559ที่มมี ูลค่าขยายตัวจริงเพียง
1.2 ล้านล้านบาท ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ว่า ปี 2559 ทีผ่ ่านมาการค้าชายแดนจะมีมลู ค่า 1.7 ล้าน
ล้านบาท
ในการแถลงผลการค้ า ระหว่ า งประเทศเดือ น ม.ค. 2560 นางสาวพิ ม พ์ ช นก วอนขอพร
ผูอ้ านวยการ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน
ม.ค. 2560 หดตัว ที่ 15.1% โดยเป็นผลจากการหดตัวของการนาเข้าเป็ นหลัก
ขณะที่การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องมีรายละเอียด ดังนี้ การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกับมาเลเซีย
เมีย นมา สปป.ลาว และกัมพูช า) มีมูล ค่ า 73,722 ล้านบาท ลดลง 15.0% แบ่ งเป็ น การส่ งออกมูล ค่ า
49,650 ล้านบาท ขยายตัว 0.4% ส่วนการนาเข้ามีมลู ค่า 24,072 ล้านบาท ลดลง35.5%
ในขณะทีก่ ารค้าผ่านแดน (สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม) มีมลู ค่า 15,260 ล้านบาท ลดลง 15.1%
รวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมลู ค่าทัง้ สิน้ 88,981 ล้านบาท ลดลง 15.1%
"มูลค่ าการนาเข้าแก๊ส จากเมียนมา หายไป 6.9 พันล้าน นามาจดทางบัญ ชีไม่ทนั จึงฉุ ดตัวเลข
การค้ า ชายแดน ส่ ว นการที่ ส่ ง ออกไป สปป.ลาว ลดลง เป็ นผลจากระเบี ย บการเก็ บ ภาษี ว ีเ อที
ั่
(ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ของฝงลาวที
ท่ าให้สนิ ค้ามีราคาสูงขึน้ ทันที" นางสาวพิมพ์ชนก กล่าว
สาหรับภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า มีทศิ ทางที่ไม่สดใส เริม่
จากมูลค่าการค้าทีไ่ ม่เป็ น ไปอย่างทีต่ งั ้ เป้าไว้ ที่ 1.7 ล้านล้านบาท แต่การค้าจริง มีเพียง 1.2 ล้านล้านบาท
ขยายตัว 1.81% แบ่งเป็ นการส่งออกมูลค่ า 6.9 แสนล้านบาท ขยายตัว 4.11% การนาเข้า มูลค่ า 5.09
แสนล้านบาท ลดลง 1.16% ส่งผลให้ทงั ้ ปี 2559 ไทยเกินดุลการค้าจากการค้า ชายแดนและการค้าผ่านแดน
มูลค่า 1.82 แสนล้านบาท
นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการความร่วมมือ เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนปี น้ี ไม่น่าจะ
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ 1.8 ล้านล้านบาท เพราะสาเหตุสาคัญ คือ การค้าชายแดนของไทยเริม่ ส่ออาการไม่
สดใส
จากปจั จัยส าคัญ 2 ประการ แบ่งเป็ นปจั จัยจากสถานการณ์ ปจั จุบนั และปจั จัยจากสถานการณ์
ระยะยาวอันเกิดจากการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้ประกอบการไทยต้องออกไปลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากองค์ประกอบการลงทุนในประเทศเริม่ ไม่อานวย เช่น ค่าแรงงาน สถานการณ์ตลาดใน
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ประเทศลดความต้อ งการสินค้าบางชนิ ดลง แต่ ต ลาดในเพื่อ นบ้านกลับ ขยายตัว เพิ่ม ขึ้น รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเอง ที่ส่วนใหญ่มมี ลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดพี )ี ขยายตัวเฉลี่ย
6-7 % มาอย่างต่อเนื่องตลอด 4-5 ปีทผ่ี ่าน
ส่ งผลให้ก ารลงทุ น หลัง่ ไหลไปยังปลายทางคือ ประเทศเพื่อ นบ้า นของไทย ซึ่งเป็ น ทัง้ ทุ น จาก
ประเทศไทยเองและทุนจากต่างประเทศนอกภูมภิ าค
"เมื่อการลงทุนอยู่ในประเทศนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา หรือแม้แต่ เวียดนาม ก็
ทาให้ความจาเป็นทีจ่ ะต้องนาเข้าสินค้าจากเพื่อนบ้านอย่างไทยลดลง ส่งผลทันทีให้มลู ค่าการค้าลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง" นายนิยม กล่าว
ส่วนปจั จัยที่กระทบต่อการค้าชายแดน ที่มาจากสถานการณ์ปจั จุบนั ได้แก่ ปญั หาค่าเงินทีป่ ระเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซีย และ เมียนมา แข็งค่าขึน้ อย่างมาก เช่น เงินริงกิตมาเลเซีย แข็งค่าขึน้ 7-8
บาทต่อริงกิต เมียนมา แข็งค่าจาก 100 จ๊าตต่อ 3 บาท มาอยู่ท่ี 2.60 บาท ทาให้การนาเข้าสินค้าจากไทย
มีราคาสูงขึน้ ทันที ส่งผลให้ปริมาณการซื้อลดลง ซึ่งมาเลเซีย เป็ นด่านการค้าชายแดนที่มมี ู ลค่าสูงสุดเมื่อ
เทียบกับด่านการค้าอื่นๆทัวประเทศ
่
นายนิยม กล่าวอีกว่า อีกปจั จัยเฉพาะหน้ าที่ ทาให้การค้าชายแดนลดลง คือ เศรษฐกิจของ หลาย
ประเทศไม่ดเี ท่าทีค่ วร ทาให้การนาเข้าสินค้าชะลอตัว ซึ่งสาเหตุน้ีจะพบได้จากประเทศทีม่ กี ารค้าสินค้านา
มันและพลังงานกับไทยเป็นสาคัญ เช่น มาเลเซีย และเมียนมา
"คิดว่าปญั หาที่ทาให้การค้าชายแดนไม่สดใสเท่าที่ควร มาจากสถานการณ์ ปจั จุบนั ที่เป็ นไปตาม
สภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ไทย รวมถึงปญั หาเรื่องกฎระเบียบทางการค้าทีไ่ ม่เอื้อต่อการค้าชายแดน
ั่
เช่น การห้ามรถบรรทุกสินค้าเข้าไปอีกฝงของประเทศหนึ
่ งทาให้ต้องขนถ่ายสินค้ามีขนั ้ ตอนเพิม่ โดย ไม่
จาเป็น"
นอกจากนี้ ยังมีป ระเด็น การไม่ ย อมรับ ทางกฎหมายเรื่อ งการใช้ค่ าเงิน ในการท าการค้าจริง ที่
ชายแดน เช่น การใช้เงินบาทบริเวณชายแดนเมียนมา ซึ่งมีการใช้เงินบาทการค้ากันจริงถึง 70% ใน
รูปแบบโพยก้วน แต่เงินบาทเหล่านัน้ ไม่สามารถนาไปใช้ไม่เมียนมาได้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันการ
ั่
เข้ามาใช้ในฝงไทยก็
ไม่สะดวกเท่าทีค่ วร ซึง่ ประเด็นเหล่านี้ ต้องมาพูดคุยกันอย่างเปิ ดอกและเปิดใจทัง้ สอง
ฝา่ ยเพื่อให้การค้าเติบโตอย่างเข้มแข็งร่วมกัน
การค้าพัฒนาการค้าชายแดนจะต้องไม่คดิ แต่เพียงประเด็นการมุ่งนาสินค้าออกไปส่งยังประเทศ
เพื่อนบ้านเพียงอย่างเดียว เพราะในความเป็นจริง กฎระเบียบทางการค้าต่างๆ จะไม่สามารถเจรจาให้มผี ล
ทางปฏิบตั ิ ทีส่ ่งผลดีต่อการค้าได้ ถ้าฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งยังอยูใ่ นภาวะทีเ่ สียเปรียบทางการค้า
เปิดยุทธศาสตร์คา้ ชายแดน
กระทรวงพาณิชย์ ตัง้ เป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดน ปี 2560ไว้ท่ี 1.8 ล้านล้านบาท จากปี 2559
ทีม่ มี ลู ค่าอยูท่ ่ี 1.2 ล้านล้านบาท
ยุท ธศาสตร์ก ารค้า 3 หลัก คือ 1.การปลดล็อ กอุ ป สรรคการค้า (UNLOCK)ได้แ ก่ จัด ประชุ ม
ภายใต้ก รอบความร่วมทางเศรษฐกิจ การจัดทาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership)
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
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2. การผักดันการค้า (UNLEASH) ได้แก่ จัดงาน Thailand -Myanmar Trade Expo 2017 ที่อ.แม่
สอด จ.ตาก (21-24 มี.ค.2560) การส่งเสริมและสนับสนุ นภาคเอกชนไทย จัดตัง้ ศูนย์กระจายและเปลีย่ น
ถ่ายสินค้า การจัดคณะผูแ้ ทนการค้าและการลงทุนเยือนประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิ าค
3.การยกระดับการค้า (UPLIFT)ได้แก่ จัดอบรมและสัมนาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภูมภิ าค ซีแอลเอ็มวี
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียนนาม )
นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ทีป่ ระชุม เมื่อวันจันทร์ท่ี
17 ต.ค. 2559ทีผ่ ่านมา ได้มขี อ้ เสนอขอให้รฐั บาลอนุ ญาตให้รถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านสามารถวิง่
เข้ามาขนส่งสินค้าในประเทศไทยจนถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้
ซึง่ จะส่งผลให้ธุรกิจด้านคลังสินค้า การขนส่งและโลจิสติกส์รวมทัง้ ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เกิดขึน้ ได้ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการพัฒนาภูมภิ าคภายใต้เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลซึง่ ขณะนี้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกาลังประสานงาน
เพื่อผลักดันให้มผี ลในทางปฏิบตั ติ ่อไป
มูลค่าการค้าชายแดนปี น้ี ไม่น่าเป็ นไปตามเป้าเพราะสาเหตุ สาคัญ คือ การค้าชายแดนของไทย
เริม่ ส่ออาการไม่สดใส
'เศรษฐกิจของหลายประเทศไม่ดเี ท่าทีค่ วร ทาให้การนาเข้าสินค้าชะลอตัว'
หอการค้าร่วมดัน ThaiGAP เปิ ดช่องพืชผักแบกะดิ นขึ้นห้าง
Source - เว็บไซต์ไทยรัฐ (Th)
นายชูศกั ดิ ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับวันประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะในแถบยุโรป ให้ความสาคัญเรือ่ งสุขอนามัยและ
มาตรฐานการผลิตมากขึน้ หากผู้ประกอบการไม่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต อนาคตผักผลไม้ไ ทยส่งออก
อาจมีปญั หาทัง้ สิง่ ปลอมปน แมลงศัตรูพชื รวมทัง้ สารตกค้าง เพื่อให้สนิ ค้าไทยได้คุณภาพและมาตรฐาน
เป็ นทีย่ อมรับ สภาหอการค้าฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน และ สวทช. จัดโครงการ
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการด้านผักและผลไม้เพื่อขยายตลาดสู่ AEC ด้วย ThaiGAP ขึน้
“มาตรฐาน ThaiGAP เป็ นมาตรฐานทีภ่ าคเอกชนนามาใช้ในการจัดการคุณภาพการผลิตผัก ผลไม้
และยังเป็ นมาตรฐานระบบการผลิตที่ค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบตั ิการ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเท่ากับ
มาตรฐาน Global GAP ทีท่ วโลกให้
ั่
การยอมรับ”
สาหรับขัน้ ตอนกระบวนการปฏิบตั ิ นางสุวภิ า วรรณสาธพ ผู้ ช่วยผู้อานวยการสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บอกว่า จะเริม่ ตัง้ แต่การบริหารจัดการฟาร์ม พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
การจัดการพันธุ์พ ืช ดิน น้ า ปุ๋ย และการจัดการศัตรูพ ืช โดยคานึงถึงสวัสดิภาพเกษตรกร สิง่ แวดล้อมที่
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขัน้ ตอน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่เริม่ โครงการมีผู้ประกอบการที่ผ่าน
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การรับรองทัง้ หมดจานวน 26 ราย สินค้าที่ผ่านการรับรองจะมีรหัสคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้บริโภคใช้สมาร์ท
โฟนสแกนตรวจสอบต้นทางการผลิตผัก ผลไม้ ตัง้ แต่การปลู ก กระทังถึ
่ งผู้ซ้อื ว่ามีขนั ้ ตอน กระบวนการ
อย่างไรในการควบคุมสินค้าให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ด้าน นางเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.คิง อินเตอร์ ฟรุทส์ หนึ่งในผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการฯ บอกว่า เมื่อก่อ นเป็ นเพียงชาวสวนผลิตกล้วยหอม ส่งขายตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท
บางครัง้ ขายกล้วยไม่หมดต้องขนกลับ เพื่อสร้างช่องทางการขายให้มากขึน้ จึงเข้าไปติดต่อห้างค้าส่ง ทุก
แห่งรับซื้อหมด แต่มขี ้อแม้ต้องกลับไปทามาตรฐานการเพาะปลูกก่อน และจากการสังเกตในห้างจะมีแต่
ผลไม้จากต่างประเทศ จึงอยากนากล้วยของตัวเองเข้าไปขายบ้าง จึงเข้าร่วมโครงการ ThaiGAP ทุกวันนี้
นอกจากกล้วยหอมสามารถวางขายในโมเดิรน์ เทรด ยังสามารถส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา รวมทัง้ ญี่ปนุ่ ได้
อีกด้วย.
คอลัมน์ : กระจกไร้เงา: หืดแน่ ..ดันส่งออกโต 5%
Source - ไทยโพสต์ (Th)
อโณทัย ชุมไชยโย
เมื่อ สัป ดาห์ท่ีผ่ า นมา ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง ชาติ หรือ
สภาพัฒน์ฯ ได้รายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดพี ขี องปี 2559 ขยายตัว 3.2% ต่อ
ปี พร้อมกับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวที่ 3-4%
เหตุผลประกอบที่สภาพัฒน์ฯ คาดว่าเศรษฐกิจปีน้ีจะขยายตัวได้ 3-4% มาจากปจั จัยสนับสนุ น นัน่
คือภาคการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเป็นบวก 2.9% เนื่องจากมีสญ
ั ญาณว่าเศรษฐกิจปีน้ีเป็ นไปในทิศทาง
ที่ดขี น้ึ จากปี 2559 อีกทัง้ ยังมีหลายปจั จัยหนุ น ทัง้ การเร่งตัวขึน้ ของการผลิตภาคเกษตร, แรงขับเคลื่อน
จากการลงทุนภาครัฐทีย่ งั มีอย่างต่อเนื่อง การจัดทางบรายจ่ายเพิม่ เติม 1.9 แสนล้านบาท และรายได้จาก
การท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยปี 2560 ยังมีขอ้ จากัดและปจั จัยเสีย่ งทีต่ ้องติดตาม ได้แก่ 1.ทิศทางและ
แนวนโยบายของประธานา ธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ 2.ผลการเจรจาและความสัมพันธ์ทางการ ค้าระหว่าง
อังกฤษและสหภาพยุโรป 3.เงื่อนไขทางการเมืองและการเลือกตัง้ ของประเทศสาคัญในสหภาพยุโรป 4.
ความคืบหน้าของ การเจรจาในการแก้ไขปญั หาของกรีซ 5.ปญั หาความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป
และ 6.ปญั หาเสถียรภาพเศรษฐกิจของจีน
ขณะที่ศูนย์วจิ ยั ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัวที่
ระดับ 3.3% และได้คงประมาณการนี้เอาไว้ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้ นตัวจากผล กระทบจากปจั จัย
ชัวคราว
่
และจะเริม่ ขยายตัวดีขน้ึ เป็ นลาดับจากภาคการท่องเทีย่ วทีเ่ ริม่ ฟื้ นตัว และแรงหนุ นของการใช้จ่าย
ในประเทศ
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อีไอซียงั มองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในครึง่ ปี หลัง จะดีกว่าครึง่ ปีแรก โดยจะมีแรงส่งจากกาลัง
ซื้อภาคครัวเรือนที่เพิม่ ขึน้ หลังจากครัวเรือนบางส่วนหมดภาระการผ่อนชาระรถยนต์จากโครงการรถคัน
แรก ซึง่ จะเห็นผลชัดในช่วงครึง่ ปีหลัง
ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังคงมีแนวโน้มอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีปจั จัย
บวกใหม่อย่างงบกลางปี มูลค่า 1.9 แสนล้านบาทที่ได้รบั การอนุ มตั ไิ ปเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา นับเป็ น
เม็ดเงิน ที่จะลงสู่ระบบเศรษฐกิจราว 1.4 แสนล้านบาท หรือ คิดเป็ น 1.3% ของจีดีพี ผ่ านการลงทุ น ใน
โครงการขนาดเล็กในต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
ไปดูความหวังก้อนใหญ่ของเศรษฐกิจไทยกันดีกว่า นัน่ คือ "การส่งออก" ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงพาณิชย์
เดิมกระทรวงพาณิชย์ตงั ้ เป้าไว้ว่า จะผลักดันการส่งออกปี น้ี ให้ขยายตัวดีสุด 3% แต่คงไม่เป็ นที่
ถูก ใจนายสมคิด จาตุ ศ รีพ ิท ักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจสักเท่าไหร่ จึงได้ปรับตัวเลขใหม่เป็ น
ขยายตัว 5% ในการประชุมมอบนโยบายให้ผู้อานวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) เมื่อ
วันที่ 20 ก.พ.ทีผ่ ่านมานี่เอง
นายสมคิดระบุว่า "การเติบโต 5% ถือเป็ นเป้าท้าทาย เพราะถ้าไม่ตงั ้ เป้าหมายไว้สูง ประเทศก็เดิน
ต่ อ ไปไม่ได้ แต่ ยอมรับว่ายังมีเรื่อ งความไม่แน่ น อนสูง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประ เทศยักษ์ ใหญ่ ซึ่งทูต
พาณิชย์จะต้องวิง่ แข่งทางาน และไม่ต้องไปเชื่อคาทานายเศรษฐกิจต่างๆ เพราะสถานการณ์เ ปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา"
ไปดูเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังในการประชุมทูตพาณิชย์ทวโลกเมื
ั่
อ่ วันที่ 20 ก.พ.ทีผ่ ่านมากันสักหน่ อย โดย
ครัง้ นี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญภาคเอกชน ทัง้ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษารายภูมภิ าค หรือ Regional Advisor ทีม่ ซี อี ี
โอจากบริษทั เอกชนขนาดใหญ่เป็นทีป่ รึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย
ก่ อนหน้ านี้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้ต งั ้ เป้าหมายการส่งออกในปี 2560 เติบโต
2.5-3.5% แต่หลังจากทีน่ ายสมคิดได้พดู ในทีป่ ระชุม ขอให้กระทรวงพาณิชย์ตงั ้ เป้าหมายส่งออกให้เป็ นเป้า
ท้าทายและเป็ นเป้าเชิงรุก นัน่ แหละนางมาลี โชคล้าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า
"อยู่เป็ น" จึงได้นาเสนอแผนส่งออกปี 2560 ว่าจะขยายตัว 5% แบ่งเป็ นตลาดจีนโต 4% ฮ่อ งกงโต 4%
สหรัฐโต 3.2% สหภาพยุโรปโต 3.0% ลาตินอเมริกาโต 3.0% ญี่ปุ่นโต 4% รัสเซียและซีไอเอส โต 12.5%
ตะวันออกกลางโต 2% แอฟริกาโต 2.5% อาเซียนโต 5% แบ่งเป็ นอาเซียนเดิม 5 ประเทศโต 4.0% ซีแอล
เอ็มวีโต 6.4%
คนทางานคงต้องวิง่ กันขาขวิดแน่ เพื่อให้บรรลุเป้าโต 5% ตามทีร่ องนายกฯ สมคิดทุบโต๊ะ
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เหนื อ-อีสานคึกคักปรองดอง'มะกัน'จี้เปิ ดปชช.มีส่วนร่วม
Source - มติชน (Th)
ทูตสหรัฐพบ'บิก๊ ป้อม'หวังโรดแมปเดินตามแผนสู่ประชาธิปไตย-ปรองดอง หนุ นประชาชนมีส่วน
ร่วม เหนือ-อีสานเตรียมเวทีเสนอแนะคึกคักตลอดเดือนมีนาฯ
ทูตมะกันหวังไทย'ปชต.-ปรองดอง'
เมื่อ วันที่ 27 กุ มภาพันธ์ ที่กระทรวงกลาโหม นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา
ประจาประเทศไทย เดินทางเข้าการเข้าเยีย่ มคารวะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยภายหลังการหารือประมาณ 1 ชัวโมง
่
นายเดวีส์กล่าวว่า ได้หารือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐ โดยปรึกษาหารือกัน 2-3 เรื่อง และค่อนข้างลงลึกในรายละเอียด
พร้อมทัง้ ขอบคุณประเทศไทยทีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2017 อย่างดีเยีย่ ม
"นอกจากนี้ ยังได้คุยเรื่องกระบวนการสร้างความปรองดอง และ โรดแมปสู่ประชาธิปไตย ซึง่ ไทยมี
การพัฒนาและดาเนินการอยูต่ ลอดเวลา พล.อ.ประวิตรก็บอกว่าเป็ นไปตามแผนทีป่ ระกาศไว้ ซึ่ งสหรัฐก็ตงั ้
ความหวังว่าโรดแมปจะสามารถเดินไปได้ตามแผนงานสู่ประชาธิปไตยและความปรองดอง โดยทัง้ สองเรือ่ ง
ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่รายละเอียดทีพ่ ูดระหว่างหารือไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ ต้องให้เกียรติรอง
นายกฯ ส่วนการกาหนด วัน เวลา เลือกตัง้ คงเป็นเรือ่ งทีไ่ ทยจะกาหนด" นายเดวีสก์ ล่าว
'บิก๊ ป้อม'ปลืม้ พรรคร่วมปรองดอง
พล.อ.ประวิต ร กล่าวถึงคืบหน้ าการสร้างความปรองดอง ว่า ไปได้ด้วยดี ทุกพรรคการเมือ งให้
ความร่วมมือพร้อมตอบรับเข้าร่วมพูดคุยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรองดอง ส่วนกรณี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เชิญนายวัฒนา เมืองสุข แกนนาพรรคเพื่อไทย (พท.) เข้ารายงานตัว
ทีก่ องทัพภาคที่ 1 ไม่ทราบรายละเอียด เป็ นเรื่องของ คสช.ที่ตดิ ตามความเคลื่อนไหวของนายวัฒนา เชื่อ
ว่าทุกคนเข้าใจรัฐบาล และคสช. แต่มบี างคนทาเหมือนไม่เข้าใจ
แอมเนสตีไ้ ทยเชื่อสาเร็จยาก
ด้านนายชานาญ จันทร์เรือง นักวิชาการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์กรแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดเวทีดงั กล่าวเชื่อว่าไม่ประสบผลสาเร็จ เป็นเรื่องไม่งา่ ย ถ้า
ง่ายคงทาไปนานแล้ว แต่ถือเป็ นเรื่องที่ดีท่มี จี ุดเริม่ ต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้ กอ.รมน.หรือฝ่ายความ
มันคงว่
่ า ได้จดั เวทีพูดคุยกันแล้ว แต่เรื่องปรองดองต้องใช้เวลา เพราะคู่ขดั แย้งไม่ใช่เฉพาะนักการเมือง
เท่านัน้ ยังมีประชาชนและกลุ่มต่างๆ ทีเ่ รียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม
"แนวทางแก้ปญั หาปรองดอง ควรเริม่ จากค้นหาความจริงเป็ นอันดับแรก เพราะความขัดแย้งมีทุก
กลุ่ม ทุกสี ทุกองค์กร เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ต้นเหตุทเ่ี กิดความขัดแย้งก่อนทาการสอบสวน พร้อมปฏิรปู
สถาบัน หรือองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง ก่อนรูร้ กั สามัคคี ให้อภัย ไม่แบ่งแยก หากจัดเวทีเพื่อสร้างภาพ ก็เหมือน
ซุกขยะใต้พรมเท่านัน้ " นายชานาญกล่าว
'เสีย่ ไก่'พบทหารตามคาเชิญ
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ทีบ่ ริเวณปมั ๊ ปตท.ภายในสนามเสือปา่ นายวัฒนา เมืองสุข แกนนา พท. กล่าวถึงกรณีท่ี คสช.เชิญ
ไปพูดคุยทาความเข้าใจในกองทัพภาคที่ 1 ว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้รบั โทรศัพท์จากผูบ้ งั คับกองพัน
ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน 3 รอ.) ระบุว่าทางการต้องการรับทราบข้อมูล
และขอเชิญไปพบที่กองทัพภาคที่ 1 เมื่อเห็นว่าเป็ นการเชิญด้วยไมตรีจงึ ได้ตอบตกลง และนัดหมายวันนี้
เวลา 10.00 น. โดยผูบ้ งั คับกองพันคนดังกล่าวแจ้งว่าตามขัน้ ตอนจะมีหนังสือเชิญ โดยจะนาหนังสือมาให้
บริเวณปมั ๊ ปตท.ในสนามเสือปา่
เชื่อไม่ถูกหลอกกักตัว
"ช่วงนี้เป็ นบรรยากาศของความปรองดอง มีการเชิญมาอย่างสุภาพ ผมก็ตอ้ งมา หากไม่มาก็หาว่า
ไม่ปรองดอง และไม่กงั วลว่าจะมีการกักตัว เพราะท่านเชิญมาให้มาบอกข้อมูลเท่านัน้ หากมีการกักตัว ก็ขอ
พูดแบบตรงๆ ว่าเป็ นการเจ้าเล่ห์เพทุบาย จะจับก็จบั เลย ไม่ต้องใช้วธิ ี ให้มาแล้วกักตัว เชื่อการพูดคุยคง
เป็นไปได้ดว้ ยดี และคงใช้เวลาไม่นาน" นายวัฒนากล่าว
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า จากนัน้ เจ้าหน้าทีท่ หารจากกองทัพภาคที่ 1 ได้นาหนังสือเชิญมาให้นายวัฒนา
และขับรถนานายวัฒนาเข้าไปในกองทัพภาคที่ 1
ต่อมาเวลาประมาณ 13.00 น. นายวัฒนาจึงเดินทางกลับออกมาจากกองทัพภาคที่ 1 โดยไม่ให้
สัมภาษณ์ส่อื มวลชนแต่อย่างใด
'วัฒนา'โพสต์ออกจาก ทภ.1
จากนัน้ นายวัฒนาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า "ออกมาแล้วครับ" ระบุว่า วันนี้ เวลา 10.00 น.ไปพบ พล.ท.
อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ แม่ทพั ภาคที่ 1 ตามคาเชิญ นัง่ รถไปกับนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและ
น้องๆ ทีข่ อไปเป็ นเพื่อน พล.ท.อภิรชั ต์เชิญให้เข้าไปคุยในห้องทางานเป็ นส่วนตัว เรื่องแนวทางสร้างความ
ปรองดอง เนื่องจากตนปฏิเสธการเป็ นตัวแทนของพรรคที่จะไปพูดคุ ยกับ ป.ย.ป. ที่กระทรวงกลาโหม
พล.ท.อภิรชั ต์จงึ ต้องเชิญมาพูดคุยต่างหากเพื่อเป็ นข้อมูล การสนทนาสิน้ สุดประมาณ 13.00 น. จากนัน้ ได้
ให้นายทหารขับรถนาออกมาจากกองทัพภาคเป็นอันเสร็จภารกิจ
'บิก๊ ตู่'ปฐมนิเทศขรก.2มี.ค.
ที่ทาเนียบรัฐบาล นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุ การ
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัค คี ป รองดอง (ป.ย.ป.) กล่ า วถึ ง ความคื บ หน้ าการขับ เคลื่อ นงานของ ป.ย.ป.ในภาพรวมว่ า
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติซง่ึ กากับดูแลโดย พล.อ.อ.ประจิน จันตอง
่
รองนายกรัฐมนตรี จะมี
การประชุมในวันที่ 1 มีนาคม จากนัน้ วันที่ 3 มีนาคม จะประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรปู ประเทศ ซึง่
กากับดูแลโดย พล.อ.ธนะศักดิ ์ ปฏิมาประกร และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี และใน
วันที่ 6 มีนาคม ช่วงเช้า คณะผู้ทรงคุณวุฒขิ อง ป.ย.ป.ทัง้ 39 คน จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐ มนตรี และหัว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ขณะที่ ช่ ว งบ่ า ยจะประชุ ม คณะ
กรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิ คาบิเนต)
นายสุวทิ ย์กล่าวอีกว่า สาหรับการจัดอบรมหลักสูตรสาหรับข้าราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี
กรม และหลักสูตรการเตรียมข้าราชการเพื่อสร้างวิสยั ทัศน์ตามการทางานของ ป.ย.ป. จะมีการปฐมนิเทศ
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ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ อิมแพค เมืองทองธานี มีผเู้ ข้าร่วมงานนี้ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดและรองปลัดกระทรวง อธิบดีและรองอธิบดีกรมต่างๆ ผูว้ ่าฯและรองผูว้ ่าฯ โดยนายกฯจะเป็ น
ประธานเปิดงาน พร้อมกับมอบนโยบายเกีย่ วกับแนวคิดของ ป.ย.ป.
เชียงใหม่จดั 6เวทีพดู คุย
ในส่วนการเตรียมความพร้อมจัดเวทีรบั ความฟงั ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อความปรองดอง
ในพืน้ ทีต่ ่างจังหวัดนัน้ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยทีห่ อประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ในฐานะผู้อานวยการรักษาความมันคงภายใน
่
(ผ อ.รมน.) จ.
เชียงใหม่ แถลงว่า จังหวัดและ กอ.รมน.จังหวัด จะจัดเวที 6 ครัง้ ครัง้ แรกวันที่ 1 มีนาคม ครัง้ ที่ 2 วันที่ 3
มีนาคม ครัง้ ที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม ครัง้ ที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม ครัง้ ที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม และครัง้ ที่ 6 วันที่ 17
มีนาคม ทีห่ อประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายปวิณ กล่ าวอีก ว่า จะเชิญ ผู้ร่ว มประชุม 4 กลุ่ ม คือ กลุ่ มการเมือ งท้อ งถิ่น กลุ่ ม นัก วิชาการ
สื่อมวลชน กลุ่มข้าราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม กลุ่มผู้นาชุมชน จิตวิญ ญาณ
และผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโครงการรัฐ กลุ่มละ 50 คน รวม 200 คน โดยครัง้ แรกได้เลือกผูน้ าท้องถิน่ เข้า
ร่วมประชุมเป็ นกลุ่มแรก โดยประเด็นการพูดคุยจะอยู่ในกรอบที่กาหนดไว้ 10 เรื่อง อาทิ การเมือง การ
ปกครอง ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาแหล่งน้ า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะวิเคราะห์
ประมวลผล เพื่อนารวมกับระดับภาคและส่งให้กองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน.ส่วนกลาง ภายในวันที่ 21-22
มีนาคม
'เชียงราย-พิษณุโลก'พร้อม
ส่ ว นที่ห้อ งจอมกิต ติ ศาลากลาง จ.เชีย งราย นายบุ ญ ส่ ง เตชะมณี ส ถิต ย์ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็ น
ประธานการประชุ มหัว หน้ าส่ ว นราชการทุกหน่ ว ย แถลงว่า จ.เชียงรายมีก าหนดจะจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็น 4 ครัง้ ในวันที่ 6-8-9 และ 10 มีนาคมนี้ ณ ห้องจอมกิตติ ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
นักการเมืองท้องถิน่ กลุ่มนักวิชาการนักศึกษา กลุ่มกานันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้นาชุมชนประชาชน เพื่อ
แสดงความคิดเห็น 10 ประเด็น เพื่อผลสรุปจากการรับฟงั ความคิดเห็นทัง้ หมดเสนอกองทัพภาคที่ 3 และ
รัฐบาลต่อไป
ทีห่ อ้ งประชุม 772 ศาลากลาง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูว้ ่าฯพิษณุ โลก เป็ นประธาน
การประชุ ม หารือ พร้อ มเตรียมจัด เวทีรบั ฟ งั แสดงความคิด เห็น เพื่อ สร้างความสามัค คีป รองดอง โดย
แบ่ งเป็ น 4 กลุ่ ม เป้ าหมาย ประกอบด้ว ย 1.กลุ่ ม การเมือ งท้อ งถิ่น ระหว่ า งวัน ที่ 4-6 มีน าคม 2.กลุ่ ม
นักวิชาการ กลุ่มองค์ก รพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน วันที่ 8 มีนาคม 3.กลุ่มข้าราชการ กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
พนักงานวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด วันที่ 13 มีนาคม และ 4.กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้นาจิตวิญญาณ ชาวบ้าน
กลุ่มอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กลุ่มท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากโครงการภาครัฐ วันที่ 17 มีนาคม
มทภ.2ประชุม20จว.อีสาน
ทีห่ อ้ งประชุมศรีพชั รินทร์ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา พล.ท.วิชยั แชจอหอ แม่
ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมผู้บริหารงานด้านความมันคงพื
่
้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บงั คับการ
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หน่วยทหารทีข่ น้ึ ตรงกับกองทัพภาคที่ 2 กว่า 150 คน เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนแผนงานการรับฟงั ความ
คิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
พล.ท.วิช ัยกล่ าวว่า กอ.รมน.ภาค 2 ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการรับ ฟ งั ความคิด เห็น ในพื้น ที่ท งั ้ 20
จังหวัดอีสาน มี ผอ.รมน.จังหวัด เป็ นกรรมการ พร้อมให้การสนับสนุ นอย่างเต็มทีใ่ นทุกด้าน กาหนดกรอบ
เวลาดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคมนี้
"แนวทางการรับฟ งั ความคิด เห็นในพื้นที่ภาคอีสาน มี 4 ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ ได้แก่ การรับฟ งั ความ
คิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ และการจัดทาสัญญาประชาคมจากประชาชนทุกภาค
ส่วนให้ครอบคลุม และครบถ้วน เพื่อให้ประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งต่างๆ และเดินหน้าไปสู่ความสามัคคี
ปรองดองต่อไป" แม่ทพั ภาคที่ 2 กล่าว
สปท.ดันกม.ปฏิรปู สื่อยุค5จี
ที่รฐั สภา พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ (สปท.) แถลงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...ว่า ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเนื้อหาเกือบเสร็จสิน้ แล้ว โดยจะ
พิจารณาอีกครัง้ ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาหลายแห่ง ได้แก่ มาตรา 3 คาจากัด
ความผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2020 เทคโนโลยีจะก้าวเข้าสู่ยุค 5 จี ต้องมี
การปรับคานิยามให้ครอบคลุมไปถึงในช่วงนัน้ ส่วนผู้ทเ่ี ขียนบทความที่ไม่ประจาจะไม่อยู่ในขอบข่ายของ
กฎหมายนี้ สาหรับมาตรา 36 ได้แก้ไขจากเดิมให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผู้สอบบัญชี
และประเมินผลการใช้จา่ ยเงิน เปลีย่ นมาเป็นผูต้ รวจบัญชีทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตแทน
เพิม่ ตัวแทนสื่อภูมภิ าคอีก2ทีน่ งั ่
พล.อ.อ.คณิตกล่าวอีกว่า ขณะทีค่ ณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เดิมจาก 13 คน ได้
เพิม่ เป็ น 15 คน โดยเพิม่ สัดส่วนผูแ้ ทนสมาชิกวิชาชีพจาก 5 เป็ น 7 คน เพื่อให้ส่อื ภูมภิ าคเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย สาหรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในบทเฉพาะกาลกาหนดให้ส่อื มวลชนทีป่ ระกอบวิชาชีพ
ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้ ให้ถือว่ามีใบอนุ ญ าตโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องไปแจ้งกับสภาวิชาชีพฯ
ภายใน 2 ปี ส่วนผูท้ จ่ี ะประกอบวิชาชีพสื่อรายใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ ประเมินผล (KPI) โดย
หลักเกณฑ์เป็นไปตามทีส่ ภาวิชาชีพฯกาหนด
พล.ต.ต.พิสษิ ฐ์กล่าวว่า การขึน้ ทะเบียนของสื่อมวลชนหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าของสื่อหรือ
ต้นสังกัดจะเป็ นผูอ้ อกใบรับรองว่าเป็ นสื่อจริง เพื่อขอขึน้ ทะเบียนเอง ส่วนคนทีท่ าสื่อออนไลน์ ต้องดูเจตนา
ว่าต้องการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะหรือไม่ มีรายได้ประจาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเข้าข่าย
ตามกฎหมายนี้
พท.ยืน่ ปลด2รมต.ปมหุน้ ธุรกิจ
ทีศ่ ูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี นายเรืองไกร ลีกจิ วัฒนะ ทีมกฎหมาย
พท. ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) เรียกร้องให้ปลดนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธิรตั น์

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประจำวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงพาณิชย์ ออกจากตาแหน่ ง หลังพบเป็ นหุ้นส่วนในการทาธุรกิจ
ทีด่ นิ ทีเ่ ขาใหญ่ เข้าข่ายผิดมาตรา 4 พ.ร.บ.จัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ.2543
นายเรืองไกรกล่าวว่า มาตรา 4 ของ พ.ร.บ.จัดการหุ้นฯ ห้ามรัฐมนตรีเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
และห้ามเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั แต่หลายฝ่ายไปมองเฉพาะการเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั เท่านัน้ เช่น การถือหุน้
เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ แต่กรณีของนายอุตตมและนายสนธิรตั น์ มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องการเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้น ส่ ว นสามัญ โดยมีห ลัก ฐานแจ้งไว้ต่ อ ป.ป.ช. ว่ามีก ารท าสัญ ญาลงทุ น ท าธุ รกิจที่ดิน ที่เขาใหญ่
จานวน 29 ไร่ มูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อแบ่งผลกาไรกัน ซึ่งเข้าลักษณะการเป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญชัดเจน
เมื่อมีการฝ่าฝื นกฎหมายจึงมีสองทางเลือกคือ รัฐมนตรีทงั ้ 2 คนควรลาออก หรือนายกฯ ต้องปรับออก
หากยังไม่มคี วามคืบหน้า ในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปยืน่ เรือ่ งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบกรณีดงั กล่าว
'อุตตม-สนธิรตั น์'ยันทาถูกต้อง
นายอุตตมกล่าวว่า ขอยืนยันว่าได้ดาเนินการทุกอย่างตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดแล้ว ทีผ่ ่าน
มาได้ย่นื แสดงบัญ ชีท รัพ ย์ส ินกับ ป.ป.ช.อย่างต่ อ เนื่ อ ง สามารถตรวจสอบกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งได้
ทัง้ หมด
ขณะที่นายสนธิรตั น์ ให้สมั ภาษณ์ ทางโทรศัพท์ว่า คงไม่ขอพูดอะไรมาก และไม่รู้ว่าจะตอบอะไร
เพราะทุกอย่างที่ทาได้ดาเนินการตามข้อกฎหมายกาหนดให้ทาได้ทุกข้ออยู่แล้ว และไม่มเี หตุผลที่จะต้อง
ลาออกแต่อย่างใด
----------------------------------------------

