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กรุงเทพธุรกิจ
เงิ นนอกทะลักดันหุ้นใกล้1,700 ต่างชาติ โหมซื้อ2.8พันล้านเน้ น'กลุ่มพลังงาน'
ผูจ้ ดั การตลาดมองเฟดขยับดอกเบีย้ ไม่กระทบ
ดัชนีหุน้ เข้าใกล้ 1,700 จุด หลังต่างชาติซอ้ื รวดเดียว 2.8 พันล้านบาท เน้นหุ้นพลังงาน "บาง
จาก" วิง่ นิวไฮรอบ 22 ปี ด้านเอเซียพลัส คาดระยะสัน้ ดัชนีแตะ 1,700 จุด ประเมินราคาน้ ามันสิน้ ปียนื
60 ดอลลาร์ ด้านตลาดหลักทรัพย์มอง เฟดขึน้ ดอกเบีย้ ไม่กระทบแรงซือ้
แนะใช้ระบบตรวจสอบต้านศก.ผันผวน
ธปท.ชี้โลกผันผวนสูง แนะธุรกิจขนาดใหญ่ วางระบบตรวจสอบภายในทีด่ ี สร้างภูมคิ ุ้ มพร้อม
ยกระดับธุรกิจ เคลื่อนThailand 4.0. ชูโมเดล "แบงก์พาณิชย์" จุดเริม่ ต้นสร้างธรรมาภิบาล
'ซีไอเอ็มบีไทย'ยุติบตั รเครดิ ต
"ซีไอเอ็มบีไทย" ประกาศหยุดธุรกิจบัตรเครดิต มีผลตัง้ แต่ 21 ต.ค.นี้ เหตุการณ์ แข่งขันสูง
ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อสินเชื่อรายย่อ ย เพราะสินเชื่อบัตรเครดิตคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของพอร์ต
สินเชื่อรายย่อยของแบงก์
เดลินิวส์
สังรี
่ ดภาษี ออนไลน์ เข้ม แคปหน้ าจอไล่เช็กบิ ล
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้สงให้
ั ่ เจ้าหน้าทีเ่ พิม่ ความเข้มงวดในการ
จัดเก็บภาษีสนิ ค้าที่มกี ารสังซื
่ ้อระบบออนไลน์ จากต่างประเทศและจัดส่งทางไปรษณีย์เข้ามาในไทย
หลังพบว่าผูป้ ระกอบการและผูซ้ อ้ื ของไทยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย สาแดงราคาสินค้าต่ากว่าความเป็ น
จริงเพื่อให้ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษีศุลกากรนาเข้าสินค้าที่มมี ูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเข้ามาใน
ไทย
สิ นค้าจีนทะลักไทยปี หน้ า รถยนต์ไฟฟ้ าคันแค่2แสน
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมฯ เร่งติดตาม
ผลกระทบจากการขยายความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-จีน ทีจ่ ะมีเพิม่ เติมในวันที่ 1 ม.ค.61 ซึง่
ส่งผลให้มสี นิ ค้าจีนอีก 703 รายการ ได้รบั สิทธิพเิ ศษไม่ต้องเสียภาษีนาเข้ามาไทย โดยรายการสาคัญ
เช่น สินค้าภาคการเกษตร รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เสริมสาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง
ต้องประเมินว่า หากไม่เสียภาษีแล้ว นาเข้ามาในไทยมากน้อยแค่ไหน กระทบอย่างไร
แบงก์ชาติ ฟันธงศก.ฟื้ น เกาะติ ดเงิ นบาทใกล้ชิด
นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจ
ไทยเริม่ ฟื้ นตัวขึน้ ชัดเจน จากการส่งออกที่ขยายตัวติดต่อกัน ทาให้เศษฐกิจขณะนี้เริม่ กระจายไปสู่
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ภาคการผลิต บางแห่ งได้แ ล้ว โดยเฉพาะกลุ่มอุ ต สาหกรรมที่เกี่ยวข้ อ งกับการส่งออก ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้เห็นสัญญาณ และปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี น้ีใหม่
จากที่ค าดว่าจะขยายตัว 3.5% เพิ่มเป็ น 3.8% และในปี 61 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.8% จากเดิมที่
3.7%
คุมตีตรามอก.พาวเวอร์แบงก์
นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิ ดเผย
ว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบกาหนดให้แบตเตอรีส่ ารอง
ไฟฟ้า สาหรับการใช้งานพกพา (พาวเวอร์แบงก์) เป็ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ภาค
บัง คับ เนื่ อ งจากป จั จุบ ัน มีก ารใช้ก ัน อย่างแพร่ห ลาย และมีเหตุ การณ์ เกิด ระเบิด เป็ นอันตรายต่ อ
ผูใ้ ช้งานหลายครัง้ ซึง่ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการประกาศเป็ นขัน้ ตอนกฎหมาย เปิ ดรับฟงั ความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหาก
มาตรฐานมีผลบังคับใช้
สังเจ้
่ าหน้ าที่'ศุลกากร'แจ้ง ทรัพย์สินก่อนรับตาแหน่ ง
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยหลังให้นโยบายปีงบประมาณ 61 แก่เจ้าหน้าที่
กรมศุลฯ ว่า ในปีน้ีได้ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมมาตร ฐานด้านคุณธรรมภายในองค์กร
พร้อมกับกาหนดให้เป็ นปี แ รก ที่ข้าราชการระดับชานาญการขึ้นไปที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ ทัง้ ส่ ว นกลาง หรือ ตามด่ านศุ ล กากรทัว่ ประเทศ ต้อ งแจ้งบัญ ชีท รัพ ย์ส ิน ก่ อ น และหลังรับ
ตาแหน่ ง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน ป้องกันไม่ให้นาตาแหน่ งหน้าทีไ่ ปกระทาการทุจริต
ซึง่ เป็นตามนโยบายของนายอภิศกั ดิ ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง
มติชน
'เบสท์ริน'ไม่ถอยร่วมประมูลเมล์ ชี้ 'ขสมก.'ไร้อานาจขึ้นบัญชี ดา มีแผนสองส่ งพันธมิ ตรเคาะ
แทน
'เบสท์รนิ ' ยันร่วมประมูลเมล์เอ็นจีว ี 489 คันรอบใหม่ ต.ค.นี้ เหตุยงั ไม่ถูกแบล๊กลิสต์ ชี้ ขสมก.
ไม่มสี ทิ ธิขน้ึ บัญชี อานาจเป็ นของกรมบัญชีกลาง หากถูกตัดสิทธิพร้อมส่งบริษทั พันธมิตรร่วมประมูล
แทน ด้าน ขสมก.เล็งหามาตรการสกัด
'สามารถ'จัดทัพธุรกิ จมือถือขาลงตัง้ ชื่อใหม่ม่งุ ดิ จิทลั
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่า บริษัทเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท สามารถ ดิจทิ ลั จากัด (มหาชน) เพื่อปรับแนวการ
ดาเนินธุรกิจก้าวสู่ดจิ ทิ ลั เต็มตัว คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนชื่อจะแล้วเสร็จอย่างเป็ นทางการในเดือน
ตุลาคมนี้ พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรเป็ น 5 สายธุรกิจ ได้แก่ 1.Digital network ให้บริการด้านการ
สื่อสารผ่านระบบดิจติ อล ล่ าสุ ดได้เซ็นสัญ ญาโครงการติดตัง้ อุปกรณ์ โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ
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ดิจทิ ลั (DTRS : Digital Trunked Radio System) สถานีฐานจานวน 1 พันแห่ง มูลค่ากว่า 6,000 ล้าน
บาท ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 2.Digital Content อาทิ แอพพลิเคชัน่ และ
เว็บไซต์ "EDT" ให้ข้อ มูล เรื่อ งกิน ดื่ม เที่ยว แอพพลิเคชัน่ "Horowold" แหล่ งรวมหมอดูทุ กศาสตร์
3.iSport ดาเนินธุรกิจกีฬ าครบวงจร ซึ่งนอกจากได้สทิ ธิถ่ายทอดสัญ ญาณไทยพรีเมียร์ลกี กว่า 600
แมตช์ ในแต่ละปีแล้ว ยังทาธุรกิจ Sport Tour และ Sport Event 4.Zazzet ธุรกิจสตาร์ตอัพ ให้บริการ
ขายฝากสินทรัพย์ออนไลน์ และ 5.iOT ดาเนินธุรกิจจาหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริม
ก.ล.ต.สังเพซแจงข้
่
อมูลใน7วัน ทาข้อตกลงCCUกับ3นักลงทุน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้ออกแถลงการณ์สงให้
ั ่ บริษทั เพซ ดีเวลลอป เมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (PACE) ชี้แจง
ข้อมูลกรณีทาข้อตกลงกับผูล้ งทุน 3 ราย ที่มผี ลผูกพันให้เพซต้องรับซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิบางส่วนคืนจาก
คู่สญ
ั ญา จะมีผลกระทบต่อภาระหนี้สนิ หรือภาระผูกพันอื่นของเพซหรือไม่ และให้เปิ ด เผยผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 7 วัน
ห่ วงแผนลงทุ น รถยนต์ ไฟฟ้ าสะดุด เล็ง ทบทวนเอฟที เอจี น จ่ ายภาษี 0%'กอบศัก ดิ์ 'ถกด่ ว น
หาทางเจรจา
นายกุล ิศ สมบัติศิร ิ อธิบ ดีกรมศุ ล กากร เปิ ดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิ ดเจรจากับ จีนเพื่อ ขอ
ทบทวนข้อตกลงการค้า (เอฟทีเอ) ระหว่างไทย-จีนในเรื่องของการปรับอัตราภาษีเหลือ 0% สาหรับ
สินค้านาเข้ารถยนต์ไฟฟ้ า (อีว)ี ซึ่งเป็ น 1 ใน 703 รายการมีอตั ราภาษีนาเข้า 0% เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ เห็นว่าจะส่งผลกระทบทัง้ ในแง่การจัดเก็บภาษีและการดึงนักลงทุน
เข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ไทยรัฐ
ตัง้ ศูนย์รบั มือภัยไซเบอร์
เข้มมาตรฐานปลอดภัยเทคโนโลยีการเงิน
15 แบงก์ไทย จับมือตัง้ ศูนย์รบั มือภัยไซเบอร์ ยกระดับป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และแฮ
กข้อมูล หวังคนไทยมันใจความปลอดภั
่
ยและกล้าใช้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้านผู้ว่า
ธปท.เชียร์เหตุปจั จุบนั โลกไซเบอร์ถูกโจมตีถงึ 300 ครัง้ ต่อนาที และเป็ น 1 ใน 10 ภัยคุกคามสาคัญ
ของโลก
รัฐเบิ กจ่ายงบปี 60 เกือบหมด ศุลกากรจัดเก็บรายได้ตา่ เป้ า
นางสาวสุ ท ธิรตั น์ รัต นโชติ อธิบ ดีก รมบัญ ชีกลาง เปิ ด เผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 60 ตัง้ แต่ต้นปีงบประมาณในวันที่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ 2,586,551 ล้านบาท ของวงเงิน งบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือ คิด เป็ น 94.64% สูงขึ้น
0.35% จากงบปี 59 ที่เบิกจ่ายได้ 94.29% โดยเป็ นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจา 2,225,060 ล้านบาท
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ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท สูงขึน้ 0.69% จากงบปี 59 ที่เบิกจ่ายได้ 101.18% ส่วน
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 361,491 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 548,872 ล้านบาท หรือ 65.86%
ต่ากว่าปีก่อน 0.91%
หนี้ ครัวเรือนผ่านจุดหนักสุดมาแล้ว
นายวิช ญายุ ท ธ บุ ญ ชิต ที่ป รึก ษาด้ า นนโยบายและแผนงานส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) เปิ ดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางแอนนา กอร์
บาโช หัวหน้าคณะเจ้าหน้าทีก่ องทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ประจาภูมภิ าคอาเซียนและ
เอเชียแปซิฟิก ว่า สศช.ได้ให้ขอ้ มูลกับไอเอ็มเอฟถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะปาน
กลาง 5 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ช่วงปี 60-64 โดยอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดพี )ี เฉลีย่ จะอยู่ท่ี 3.8-4.3% ภายใต้สมมติฐานเศรษฐกิจโลก
ขยายตัวเฉลีย่ ประมาณ 3.6%
แบตสารองต้องมี "มอก."
นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.
เตรียมกาหนดให้แบตเตอรีส่ ารองไฟฟ้าสาหรับการใช้งานพกพา หรือที่เรียกกันโดยทัวไปว่
่ าเพาเวอร์
แบงก์(Power Bank) และวัสดุเครื่องใช้ทส่ี มั ผัสอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ทีท่ าจากพลาสติก เม
ลามีน สเตนเลสหรือไม้ และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) ทัง้ นี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายในชีวติ ประจาวัน หากใช้ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ม่มคี ุณภาพอาจเป็นอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
"สามารถ"ถอดใจเหนื่ อยขายมือถือ
นายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
เปิ ดเผยว่า การแข่งขันในตลาดขายโทรศัพท์มอื ถือที่รุนแรง ทาให้ในที่สุดกลุ่มสามารถตัดสินใจปรับ
ทิศทางของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด(มหาชน) ใหม่ถอยออกจากตลาดค้าปลีกมือถือหันมา
เน้นขายบริการทีก่ ลุ่มสามารถมีความถนัดกว่า
เงิ นเฟ้ อเดือน ก.ย.ดีด 0.86%
ระทึก "ก๊าซหุงต้ม-เอ็นจีว"ี จ่อปรับขึน้ ราคา
ลุน้ "กบง." ชี้ขาดขึน้ หรือตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ขณะที่ ปตท.แทงกัก๊ ยังไม่สรุปขึน้ ราคาเอ็นจีว ี
ล่ า สุ ด ผลจากการปรับ ขึ้น ภาษี เ บี ย ร์ เหล้ า บุ ห รี่ ดัน เงิน เฟ้ อ ก.ย.สู ง ขึ้น 0.86% "พาณิ ช ย์" ลด
คาดการณ์ใหม่ให้ตลอดทัง้ ปีน้ี ให้เป็ นการขยายตัว 0.4-1.0% เหตุน้ ามันดิบราคาไม่ผนั ผวน และบัตร
คนจนช่วยลดแรงกดดันราคาสินค้า

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
ประจำวันที่ 3 ตุลำคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มัลดีฟส์จีบไทยลงทุนเกาะใหม่
ททท.ชูแผนโรดโชว์โรงพยาบาล
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเทีย่ วและกีฬา เปิดเผยว่าได้เข้าเยีย่ มคารวะ H.E.
Abdulla Yameen Abdul Gayoom ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และหารือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ซึ่งทางมัลดีฟส์จะมีการขยายสนามบินให้รองรับคนเดินทางจาก 1.3 ล้าน
คนต่ อปี ในปจั จุบนั เป็ น 7 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2563 พร้อมเปิ ดเกาะเพิม่ อีก 50 เกาะเพื่อให้นัก
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึง่ ก็ได้เชิญชวนนักลงทุนจากไทยให้เข้ามาลงทุนด้วยในด้านของ
โครงสร้างพื้นฐานการสร้างสนามบินแห่งใหม่ การท่องเที่ยว รวมถึงการค้า เพราะมัลดีฟส์ต้องการ
นาเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าเกษตรจากไทยจานวนมากเพราะการเปิ ดเกาะเพื่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 50 เกาะ จะเพิม่ จานวนที่พกั อีก 50,000 เตียง อีกทัง้ ไทยได้ขอการเรียนรู้ท่เี รื่องการ
รักษาสิง่ แวดล้อมในแหล่งท่องเทีย่ วและการบริหารจัดการขยะของรีสอร์ตแต่ละแห่งในมัลดีฟส์ทท่ี าได้
อย่างดี อีกทัง้ ทางมัลดีฟส์ได้เสนอการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องบินน้ าให้กบั ไทย ซึ่งมัล
ดีฟส์มมี ากถึง 60 ลา และมีประสบการณ์กว่า 40 ปี และใช้งานทุกวัน มาตรฐานความปลอดภัยระดับ
โลกซึง่ จะช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วไทยได้
บทพิ สจู น์ ฝีมือ "อัจฉริ นทร์"
น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอ)ี เปิ ดเผยว่า
นโยบายเร่งด่วนที่จะทา คือ โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เนื่องจากทุกบริการของภาครัฐ ต้องใช้
อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงการให้บริการของภาครัฐ การตัง้ คณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สนิ จากบริษทั ทีโอ
ที จากัด(มหาชน) ให้เร็วทีส่ ุด
จับตา "เบสท์ริน" ประมูลรถเมล์
บอร์ด ขสมก.ตัง้ รับก่อนรุกฆาต!
นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานบริษทั เบสท์รนิ กรุ๊ป จากัด เปิ ดเผยว่า เดือน ต.ค.นี้ท่ี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) จะเปิดประมูลจัดหารถโดยสารทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
(เอ็นจีว)ี 489 คัน วงเงิน 4,020 ล้านบาท บริษทั ฯจะเข้าประมูลด้วย แต่หาก ขสมก.ตัดสิทธิ ์ไม่ให้เข้า
ประมูล ก็ยงั มีบริษทั อื่นๆทีเ่ ป็นพันธมิตรกับบริษทั เข้าร่วมประมูลได้
สหภาพรถไฟร้องรัฐแก้คนขาด
ทางานควงกะหวันเกิ
่ ดอุบตั เิ หตุ-อันตรายผูโ้ ดยสาร
นายสาวิท ย์ แก้ ว หวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐ วิส าหกิจ การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ั หาใหญ่ ท่ีเกิด ขึ้น ในองค์ก รการรถไฟแห่ งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ขณะนี้ว่า
(สร.ร.ฟ.ท.) กล่ าวถึงป ญ
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมต้องรีบยื่นมือเข้ามาช่ว ยแก้ปญั หาโดยด่ วน เพราะนอกจากจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อ การปฏิบ ัติงานของพนั ก งานรถไฟตกต่ าแล้ว ยังอาจเป็ น ต้ น เหตุ ข องการเกิด
อุบตั เิ หตุในด้านการเดินรถเกิดอันตรายต่อผูโ้ ดยสารได้

