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กรงุเทพธุรกจิ  
 
เงินนอกทะลกัดนัหุ้นใกล้1,700 ต่างชาติโหมซ้ือ2.8พนัล้านเน้น'กลุ่มพลงังาน' 
          ผูจ้ดัการตลาดมองเฟดขยบัดอกเบีย้ไมก่ระทบ 
          ดชันีหุน้เขา้ใกล ้1,700 จุด หลงัต่างชาตซิือ้รวดเดยีว 2.8 พนัลา้นบาท เน้นหุ้นพลงังาน "บาง
จาก" วิง่นิวไฮรอบ 22 ปี ดา้นเอเซยีพลสั คาดระยะสัน้ดชันีแตะ 1,700 จดุ ประเมนิราคาน ้ามนัสิน้ปียนื 
60 ดอลลาร ์ดา้นตลาดหลกัทรพัยม์อง เฟดขึน้ดอกเบีย้ไมก่ระทบแรงซือ้ 
 
แนะใช้ระบบตรวจสอบต้านศก.ผนัผวน 
          ธปท.ชี้โลกผนัผวนสูง แนะธุรกจิขนาดใหญ่ วางระบบตรวจสอบภายในทีด่ ีสรา้งภูมคิุ้มพรอ้ม
ยกระดบัธุรกจิ เคลื่อนThailand 4.0. ชโูมเดล "แบงกพ์าณชิย"์ จดุเริม่ตน้สรา้งธรรมาภบิาล 
 
'ซีไอเอม็บีไทย'ยติุบตัรเครดิต 
          "ซไีอเอ็มบไีทย" ประกาศหยุดธุรกิจบตัรเครดติ มผีลตัง้แต่ 21 ต.ค.นี้ เหตุการณ์แข่งขนัสูง 
ยนืยนัไม่ส่งผลกระทบต่อสนิเชื่อรายยอ่ย เพราะสนิเชื่อบตัรเครดติคดิเป็นสดัส่วนเพยีง 5% ของพอรต์
สนิเชื่อรายยอ่ยของแบงก์ 
 
เดลนิิวส ์ 
 
สัง่รีดภาษีออนไลน์เข้ม แคปหน้าจอไล่เชก็บิล 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า ไดส้ัง่ใหเ้จา้หน้าทีเ่พิม่ความเขม้งวดในการ
จดัเก็บภาษีสนิค้าที่มกีารสัง่ซื้อระบบออนไลน์จากต่างประเทศและจดัส่งทางไปรษณีย์เขา้มาในไทย 
หลงัพบว่าผูป้ระกอบการและผูซ้ือ้ของไทยใชช้่องว่างทางกฎหมาย ส าแดงราคาสนิคา้ต ่ากว่าความเป็น
จรงิเพื่อให้ได้รบัการยกเว้นการเสยีภาษีศุลกากรน าเข้าสนิค้าที่มมีูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเข้ามาใน
ไทย 
 
สินค้าจีนทะลกัไทยปีหน้า รถยนตไ์ฟฟ้าคนัแค่2แสน 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่า รฐับาลไดม้อบหมายให้กรมฯ เร่งตดิตาม
ผลกระทบจากการขยายความตกลงการคา้เสร ี(เอฟทเีอ) ไทย-จนี ทีจ่ะมเีพิม่เตมิในวนัที ่1 ม.ค.61 ซึง่
ส่งผลใหม้สีนิคา้จนีอกี 703 รายการ ไดร้บัสทิธพิเิศษไม่ต้องเสยีภาษนี าเขา้มาไทย โดยรายการส าคญั 
เช่น สนิคา้ภาคการเกษตร รถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เสรมิส าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง
ตอ้งประเมนิว่า หากไมเ่สยีภาษแีลว้ น าเขา้มาในไทยมากน้อยแค่ไหน กระทบอยา่งไร 
 
แบงกช์าติฟันธงศก.ฟ้ืน เกาะติดเงินบาทใกล้ชิด 
          นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะน้ีเศรษฐกจิ
ไทยเริม่ฟ้ืนตวัขึน้ชดัเจน จากการส่งออกที่ขยายตวัติดต่อกนั ท าให้เศษฐกิจขณะนี้เริม่กระจายไปสู่
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ภาคการผลิตบางแห่งได้แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ได้เหน็สญัญาณ และปรบัประมาณการเศรษฐกจิไทยปีนี้ใหม่
จากที่คาดว่าจะขยายตัว 3.5% เพิ่มเป็น 3.8% และในปี 61 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.8% จากเดิมที ่
3.7% 
 
คมุตีตรามอก.พาวเวอรแ์บงก ์
          นายณัฐพล รงัสติพล เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย
ว่า คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เหน็ชอบก าหนดให้แบตเตอรีส่ ารอง
ไฟฟ้า ส าหรบัการใชง้านพกพา (พาวเวอรแ์บงก์) เป็นมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ภาค
บงัคบั เน่ืองจากปจัจุบันมกีารใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีเหตุการณ์เกิดระเบิด เป็นอันตรายต่อ
ผูใ้ชง้านหลายครัง้ ซึง่ขณะน้ีอยู่ในกระบวนการประกาศเป็นขัน้ตอนกฎหมาย เปิดรบัฟงัความคดิเหน็ผู้
มสี่วนได้ส่วนเสยี มาประกอบการพิจารณาการตราพระราชกฤษฎีกา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหาก
มาตรฐานมผีลบงัคบัใช ้
 
สัง่เจ้าหน้าท่ี'ศลุกากร'แจ้ง ทรพัยสิ์นก่อนรบัต าแหน่ง 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยหลงัใหน้โยบายปีงบประมาณ 61 แก่เจา้หน้าที่
กรมศุลฯ ว่า ในปีนี้ไดป้ระกาศคุณธรรมอตัลกัษณ์ เพื่อส่งเสรมิมาตร ฐานดา้นคุณธรรมภายในองคก์ร 
พรอ้มกบัก าหนดให้เป็นปีแรก ที่ข้าราชการระดบัช านาญการขึ้นไปที่ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการจดัเก็บ
รายได้ ทัง้ส่วนกลาง หรอืตามด่านศุลกากรทัว่ประเทศ ต้องแจ้งบัญชีทรพัย์สินก่อน และหลงัรบั
ต าแหน่ง เพื่อสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน ป้องกนัไม่ใหน้ าต าแหน่งหน้าทีไ่ปกระท าการทุจรติ 
ซึง่เป็นตามนโยบายของนายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์รมว.คลงั 
 
มตชิน  
 
'เบสท์ริน'ไม่ถอยร่วมประมูลเมล ์ช้ี'ขสมก.'ไร้อ านาจขึ้นบญัชีด า มีแผนสองส่งพนัธมิตรเคาะ
แทน 
          'เบสทร์นิ' ยนัรว่มประมลูเมลเ์อน็จวี ี489 คนัรอบใหม ่ต.ค.นี้ เหตุยงัไมถู่กแบล๊กลสิต ์ชี ้ขสมก.
ไม่มสีทิธขิึน้บญัช ีอ านาจเป็นของกรมบญัชกีลาง หากถูกตดัสทิธพิรอ้มส่งบรษิทัพนัธมติรร่วมประมูล
แทน ดา้น ขสมก.เลง็หามาตรการสกดั 
 
'สามารถ'จดัทพัธรุกิจมือถือขาลงตัง้ช่ือใหม่มุ่งดิจิทลั 
          นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั สามารถคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า บรษิัทเตรยีมเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท สามารถ ดจิทิลั จ ากัด (มหาชน) เพื่อปรบัแนวการ
ด าเนินธุรกจิก้าวสู่ดจิทิลัเต็มตวั คาดว่ากระบวนการเปลี่ยนชื่อจะแล้วเสรจ็อย่างเป็นทางการในเดอืน
ตุลาคมนี้ พรอ้มปรบัโครงสรา้งองค์กรเป็น 5 สายธุรกิจ ได้แก่ 1.Digital network ให้บรกิารด้านการ
สื่อสารผ่านระบบดจิติอล ล่าสุดได้เซ็นสญัญาโครงการติดตัง้อุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ
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ดจิทิลั (DTRS : Digital Trunked Radio System) สถานีฐานจ านวน 1 พนัแห่ง มลูค่ากว่า 6,000 ลา้น
บาท ของ บรษิัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 2.Digital Content อาทิ แอพพลิเคชัน่และ
เว็บไซต์ "EDT" ให้ข้อมูลเรื่องกินดื่มเที่ยว แอพพลิเคชัน่ "Horowold" แหล่งรวมหมอดูทุกศาสตร ์
3.iSport ด าเนินธุรกจิกฬีาครบวงจร ซึ่งนอกจากได้สทิธถ่ิายทอดสญัญาณไทยพรเีมยีร์ลกีกว่า 600 
แมตช ์ในแต่ละปีแลว้ ยงัท าธุรกจิ Sport Tour และ Sport Event  4.Zazzet ธุรกจิสตารต์อพั ใหบ้รกิาร
ขายฝากสนิทรพัยอ์อนไลน์ และ 5.iOT ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายมอืถอืและอุปกรณ์เสรมิ 
 
ก.ล.ต.สัง่เพซแจงข้อมลูใน7วนั ท าข้อตกลงCCUกบั3นักลงทุน 
          เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
ได้ออกแถลงการณ์สัง่ให้บรษิทั เพซ ดเีวลลอป เมนท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (PACE) ชี้แจง
ขอ้มูลกรณีท าขอ้ตกลงกบัผูล้งทุน 3 ราย ที่มผีลผูกพนัใหเ้พซต้องรบัซือ้หุน้บุรมิสทิธบิางส่วนคนืจาก
คู่สญัญา จะมผีลกระทบต่อภาระหนี้สนิหรอืภาระผูกพนัอื่นของเพซหรอืไม่ และให้เปิดเผยผ่านตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 7 วนั 
 
ห่วงแผนลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าสะดุด เล็งทบทวนเอฟทีเอจีนจ่ายภาษี0%'กอบศักด์ิ'ถกด่วน
หาทางเจรจา 
          นายกุลิศ สมบตัิศิร ิอธบิดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า รฐับาลเตรยีมเปิดเจรจากบัจนีเพื่อขอ
ทบทวนขอ้ตกลงการค้า (เอฟทเีอ) ระหว่างไทย-จนีในเรื่องของการปรบัอตัราภาษีเหลอื 0% ส าหรบั
สนิค้าน าเขา้รถยนต์ไฟฟ้า (อวี)ี ซึ่งเป็น 1 ใน 703 รายการมอีตัราภาษีน าเข้า 0% เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทัง้นี้ เห็นว่าจะส่งผลกระทบทัง้ในแง่การจดัเก็บภาษีและการดงึนักลงทุน
เขา้มาผลติรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ 
       
ไทยรฐั  
 
ตัง้ศนูยร์บัมือภยัไซเบอร ์
          เขม้มาตรฐานปลอดภยัเทคโนโลยกีารเงนิ 
          15 แบงก์ไทย จบัมอืตัง้ศูนยร์บัมอืภยัไซเบอร ์ยกระดบัป้องกนัการโจมตทีางไซเบอรแ์ละแฮ
กข้อมูล หวงัคนไทยมัน่ใจความปลอดภยัและกล้าใช้บรกิารการเงนิอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ด้านผู้ว่า 
ธปท.เชยีรเ์หตุปจัจุบนัโลกไซเบอรถ์ูกโจมตถีงึ 300 ครัง้ต่อนาท ีและเป็น 1 ใน 10 ภยัคุกคามส าคญั
ของโลก 
 
รฐัเบิกจ่ายงบปี 60 เกือบหมด ศลุกากรจดัเกบ็รายได้ต า่เป้า 
          นางสาวสุทธริตัน์ รตันโชติ อธิบดีกรมบญัชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 60 ตัง้แต่ต้นปีงบประมาณในวนัที ่1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ว่ามกีารเบกิจา่ยงบประมาณ
ได้ 2,586,551 ล้านบาท ของวงเงนิงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 94.64% สูงขึ้น 
0.35% จากงบปี 59 ที่เบกิจ่ายได้ 94.29% โดยเป็นการเบกิจ่ายรายจ่ายประจ า 2,225,060 ล้านบาท 
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ของวงเงนิงบประมาณ 2,184,128 ลา้นบาท สูงขึน้ 0.69% จากงบปี 59 ที่เบกิจ่ายได้ 101.18% ส่วน
รายจ่ายลงทุนเบกิจ่ายได ้361,491 ลา้นบาท ของวงเงนิงบประมาณ 548,872 ลา้นบาท หรอื 65.86% 
ต ่ากว่าปีก่อน 0.91% 
 
หน้ีครวัเรือนผา่นจดุหนักสดุมาแล้ว 
          นายวิชญายุทธ บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยภายหลงัการหารอืร่วมกบันางแอนนา กอร์
บาโช หวัหน้าคณะเจา้หน้าทีก่องทุนการเงนิระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ประจ าภูมภิาคอาเซยีนและ
เอเชยีแปซฟิิก ว่า สศช.ไดใ้หข้อ้มลูกบัไอเอม็เอฟถงึแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยในระยะปาน
กลาง 5 ปี ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 ช่วงปี 60-64 โดยอตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(จดีพี)ี เฉลีย่จะอยู่ที ่3.8-4.3% ภายใต้สมมตฐิานเศรษฐกจิโลก
ขยายตวัเฉลีย่ประมาณ 3.6% 
 
แบตส ารองต้องมี "มอก." 
          นายณฐัพล รงัสติพล เลขาธกิารส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ.
เตรยีมก าหนดใหแ้บตเตอรีส่ ารองไฟฟ้าส าหรบัการใชง้านพกพา หรอืที่เรยีกกนัโดยทัว่ไปว่าเพาเวอร์
แบงก์(Power Bank) และวสัดุเครื่องใช้ทีส่มัผสัอาหาร เช่น จาน ชาม ชอ้น สอ้ม ทีท่ าจากพลาสตกิ เม
ลามนี สเตนเลสหรอืไม ้และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม
(มอก.) ทัง้นี้เนื่องจากผลติภณัฑด์งักล่าวนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในชวีติประจ าวนั หากใชผ้ลติภณัฑ์
ทีไ่มม่คีุณภาพอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได ้
 
"สามารถ"ถอดใจเหน่ือยขายมือถือ 
          นายวฒัน์ชยั วไิลลกัษณ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั สามารถ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
เปิดเผยว่า การแข่งขนัในตลาดขายโทรศพัท์มอืถอืที่รุนแรง ท าให้ในที่สุดกลุ่มสามารถตดัสนิใจปรบั
ทศิทางของบรษิัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั(มหาชน) ใหม่ถอยออกจากตลาดค้าปลกีมอืถอืหนัมา
เน้นขายบรกิารทีก่ลุ่มสามารถมคีวามถนดักว่า 
 
เงินเฟ้อเดือน ก.ย.ดีด 0.86% 
          ระทกึ "ก๊าซหุงตม้-เอน็จวี"ี จอ่ปรบัขึน้ราคา 
          ลุน้ "กบง." ชี้ขาดขึน้หรอืตรงึราคาก๊าซหุงต้ม ขณะที่ ปตท.แทงกัก๊ ยงัไม่สรุปขึน้ราคาเอ็นจวี ี
ล่าสุด ผลจากการปรบัขึ้นภาษีเบียร์ เหล้า บุหรี่ ดันเงินเฟ้อ ก.ย.สูงขึ้น 0.86% "พาณิชย์" ลด
คาดการณ์ใหม่ใหต้ลอดทัง้ปีนี้ ใหเ้ป็นการขยายตวั 0.4-1.0% เหตุน ้ามนัดบิราคาไม่ผนัผวน และบตัร
คนจนช่วยลดแรงกดดนัราคาสนิคา้ 
 
 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 3 ตุลำคม 2560 

 

   

มลัดีฟสจี์บไทยลงทุนเกาะใหม่ 
          ททท.ชแูผนโรดโชวโ์รงพยาบาล 
          นางกอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รมว.การท่องเทีย่วและกฬีา เปิดเผยว่าไดเ้ขา้เยีย่มคารวะ H.E. 
Abdulla Yameen Abdul Gayoom ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัมลัดฟีส์ และหารอืการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ซึ่งทางมลัดฟีส์จะมกีารขยายสนามบนิให้รองรบัคนเดนิทางจาก 1.3 ลา้น
คนต่อปี ในปจัจุบนั เป็น 7 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2563 พร้อมเปิดเกาะเพิม่อีก 50 เกาะเพื่อให้นัก
ลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน ซึง่ก็ไดเ้ชญิชวนนักลงทุนจากไทยใหเ้ขา้มาลงทุนดว้ยในดา้นของ
โครงสร้างพื้นฐานการสร้างสนามบนิแห่งใหม่ การท่องเที่ยว รวมถึงการค้า เพราะมลัดฟีส์ต้องการ
น าเขา้สนิค้าอุปโภคและบรโิภคสนิค้าเกษตรจากไทยจ านวนมากเพราะการเปิดเกาะเพื่อสรา้งแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ 50 เกาะ จะเพิม่จ านวนที่พกัอีก 50,000 เตียง อีกทัง้ไทยได้ขอการเรยีนรู้ที่เรื่องการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มในแหล่งท่องเทีย่วและการบรหิารจดัการขยะของรสีอรต์แต่ละแห่งในมลัดฟีสท์ีท่ าได้
อย่างด ีอกีทัง้ทางมลัดฟีส์ได้เสนอการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญการใช้เครื่องบนิน ้าให้กบัไทย ซึ่งมลั
ดฟีสม์มีากถงึ 60 ล า และมปีระสบการณ์กว่า 40 ปี และใช้งานทุกวนั มาตรฐานความปลอดภยัระดับ
โลกซึง่จะช่วยส่งเสรมิการท่องเทีย่วไทยได ้
 
บทพิสจูน์ฝีมือ "อจัฉรินทร"์ 
          น.ส.อจัฉรนิทร ์พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม(ดอี)ี เปิดเผยว่า 
นโยบายเร่งด่วนที่จะท า คอื โครงการอินเตอรเ์น็ตประชารฐั เนื่องจากทุกบรกิารของภาครฐั ต้องใช้
อนิเตอรเ์น็ตเชื่อมโยงการใหบ้รกิารของภาครฐั การตัง้คณะกรรมการตรวจรบัทรพัยส์นิจากบรษิทั ทโีอ
ท ีจ ากดั(มหาชน) ใหเ้รว็ทีสุ่ด 
 
จบัตา "เบสทริ์น" ประมลูรถเมล ์
          บอรด์ ขสมก.ตัง้รบัก่อนรกุฆาต! 
          นายคณิสสร ์ศรวีชริะประภา ประธานบรษิทั เบสท์รนิ กรุ๊ป จ ากัด เปิดเผยว่า เดอืน ต.ค.นี้ที่
องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ(ขสมก.) จะเปิดประมลูจดัหารถโดยสารทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ
(เอ็นจวี)ี 489 คนั วงเงนิ 4,020 ลา้นบาท บรษิทัฯจะเขา้ประมูลด้วย แต่หาก ขสมก.ตดัสทิธิไ์ม่ให้เขา้
ประมลู กย็งัมบีรษิทัอื่นๆทีเ่ป็นพนัธมติรกบับรษิทัเขา้รว่มประมลูได ้
 
สหภาพรถไฟร้องรฐัแก้คนขาด 
          ท างานควงกะหวัน่เกดิอุบตัเิหตุ-อนัตรายผูโ้ดยสาร 
          นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย
(สร.ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงปญัหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ขณะนี้ว่า
รฐับาลและกระทรวงคมนาคมต้องรบียื่นมอืเข้ามาช่วยแก้ปญัหาโดยด่วน เพราะนอกจากจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรถไฟตกต ่ าแล้ว ยงัอาจเป็นต้นเหตุของการเกิด
อุบตัเิหตุในดา้นการเดนิรถเกดิอนัตรายต่อผูโ้ดยสารได้ 
 


