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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
บจ.ปรบัแผนรกุธรุกิจใหม่'บ้านป'ูทบทวนลงทุนหลงั'เชลลแ์กส๊'เกินเป้า 
          เลง็ยกเลกิขายล่วงหน้า เน้นราคาสปอตรบัการขยบั 
          ส ารวจบจ.ใหญ่ปรบัโครงสรา้งธุรกจิเน้นนอนคอลแทน "บ้านปู" ทบทวนแผนลงทุนเพิม่หลงั
ธุรกิจเชลล์แก๊สโตเรว็กว่าแผน คาดลงทุนครบ 500 ล้านดอลลารปี์นี้ จากเดมิคาด 5ปี หวงัสดัส่วน
ธุรกจิพลงังานทดแทนเพิม่ ประเมนิราคาถ่านหนิ 80-85 ดอลลารต่์อตนั พรอ้มยกเลกิขายล่วงหน้า รบั
แผนปรบัขึน้ราคา 
 
รฐัยึดหลกัสากล บริหาร'บญัชีน่ิง' 
          "แบงก์ชาต"ิ ย ้า การบรหิารบญัชเีงนิฝากทีไ่ม่ม ีการเคลื่อนไหวนานๆ โดยทีร่ฐั เขา้มาบรกิาร
จดัการ ถอืเป็นหลกัสากล ระบุดกีว่าปล่อยทิง้ไว ้ด้าน "ออมสนิ" เผยเงนิฝากที ่ไมม่กีารเคลื่อนไหวเกนิ 
10 ปี มสีดัส่วนเพยีง 1% ของยอด เงนิฝากทัง้หมด 
 
แบงกช์าติตัง้'คณิศ-สภุคั'นัง่บอรด์กนง. 
          บอร์ดแบงก์ชาติตัง้กรรมการ ใน 2 บอร์ดย่อย ทัง้ "กนง.-กนส." เผยในส่วนของ กนง. ดึง 
"คณศิ แสงสุพรรณ" และ "สุภคั ศวิะรกัษ์" นัง่เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒดิว้ย 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ธปท.คาด ศก.ไทยQ3โตเกิน4% 
          ธปท.เผยส่งออกพุ่งแรงโตเกนิ 8% ผลกัดนัเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 โตสูงเกนิรอ้ยละ 4 ขณะ
ครึ่ง ปี หลัง เศ รษ ฐกิจไทยต้ องขยายตัวที่ ระดับ  4.1% เพื่ อ ให้ เศ รษ ฐกิจทั ้ง ปี โต  3.8% ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ หรอื กนง.จะปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัปีนี้ใหมป่ลายปี 
 
KTC อดัแคมเปญใหญ่ชิงยอดใช้จ่ายรบัไฮซีซัน่ 
          นาง พทิยา วรปญัญาสกุล รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารธุรกจิบตัรเครดติ บรษิทั บตัรกรงุไทย 
(เคทซี)ี กล่าวว่า ในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา การเตบิโตของยอดใชจ้่ายผ่าบตัร ของเคทซีเีตบิโตได ้7.1% 
สูงกว่าอุตสาหกรรมทีช่่วง 8 เดอืนแรกของปีทีเ่ตบิโต 3.8% โดยหมวดที่ มยีอดใชจ้่ายสูงสุด 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ ประกนั ท่องเทีย่ว และน ้ามนั โดยปจัจยัหลกัทีท่ าใหเ้คทซี ีเตบิโตไดส้งูกว่าอุตสาหกรรมมา
จากโปรโมชนัทีห่ลากหลาย และตรงใจลูกคา้ประกอบกบัการขยายตวั ของอคีอมเมริช์กช็่วยใหย้อดใช้
จา่ยผ่านบตัรสงูขึน้ โดยยอดใชจ้า่ย ในส่วนของธุรกจิออนไลน์เพิม่ ขึน้ กว่า 20% ในแต่ละปี 
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          #โพสตท์เูดย ์
 
กรงุไทยล่อใจจ่ายดอก 3.4% ขายตราสาร  
          แบงก์กรุงไทยให้ดอกเบี้ย 3.4% ขายตราสารด้อยสทิธเิพื่อนับเป็นเงนิกองทุนประเภทที่ 2 
วงเงนิไมเ่กนิ 2 หมืน่ลา้น 
          นายผยง ศรวีณิช กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรยีมออก
และเสนอขายตราสารด้อยสทิธเิพื่อนับเป็น เงนิกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย ครัง้ที่ 1/2560 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2570 อาย ุ10 ปี ธนาคารมสีทิธไิถ่ถอนก่อนก าหนดไดห้ลงัจาก 5 ปีนับจากวนัที่
ออกตราสาร หรอืตามทีเ่ง ื่อนไขก าหนด วงเงนิไมเ่กนิ 2 หมืน่ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ของตราสารดอ้ย
สทิธ ิเท่ากบั 3.4% ต่อปี จา่ยดอกเบีย้ทุก 3 เดอืน ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนั และ/หรอื นกัลงทุนรายใหญ่ 
 
เงินฝากแบงกร์ฐัทะยานแตะ 4.48 ล้านล้านบาท  
          สศค.แจงยอดเงนิ ฝากแบงกร์ฐั ณ สิน้เดอืน ก.ค. 4.48 ลา้นลา้น 
          รายงานข่าวจากส านักนโยบายระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิ ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั 
(สศค.) รายงาน ยอดเงนิรบัฝากแยกตามประเภทผู้ฝากและบญัชเีงนิฝาก ณ สิ้นเดอืน ก.ค. 2560 มี
ยอดรวมทัง้สิน้ 4.48 ลา้นลา้นบาท 
 
คมุพฤติกรรมตวัแทน คปภ.ย า้ชดัท าลกูค้าเสียหาย บริษทัประกนัต้องร่วมรบัผิดชอบ  
          คปภ.ตวิเขม้ประกนัชวีติรว่มรบัผดิตวัแทนท าลกูคา้เสยีหายรกุคุม้ครองผูบ้รโิภค 
          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.มีนโยบายดูแลผู้บรโิภคแบบเชิงรุกและครบวงจร เพื่อเพิ่ม
ภูมคิุ้มกนัและเสรมิศกัยภาพระบบการคุ้มครองผู้บรโิภคให้มปีระสทิธภิาพ ในส่วนของบรษิัทประกนั
ชีวิตจะต้องก ากับดูแลตัวแทนประกันชีวิตให้ดี แม้ตัวแทนจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้
ผลติภณัฑ์ประกันภยัสามารถเข้าถึงประชาชน แต่เรื่องร้องเรยีนหลายเรื่องเกิดจากพฤติกรรมของ
ตวัแทน หากตวัแทนประกนัชวีติท าให้เกดิความเสยีหายต่อผู้เอาประกนัภยั บรษิทัจะต้องร่วมรบัผดิ
จากการกระท าการเป็นตวัแทนของบรษิทันัน้ดว้ย 
 
          #มตชิน 
 
ธปท.พอใจตวัเลขจีดีพีโต3.8% ฟ้ืนกระจายตัวแล้วไม่มีแผนกระตุ้น ผลโพลช้ีคนกล้าใช้จ่าย
กลางปี'61 
          ธปท.เผยตวัเลขจดีพีีไตรมาส 3 โตถึง 4% ตามแรงหนุนจากภาคส่งออก ชี้พอใจเศรษฐกิจ
ขณะนี้ เชื่อการบรโิภคกระจายตัวมากแล้ว จงึไม่จ าเป็นออกมาตรการกระตุ้น โอกาสทัง้ปีนี้โตเกิน 
3.8% ดา้นผลส ารวจ ม.หอคา้ไทย ประชาชนระบุกลา้ใชจ้่ายจรงิกลางปีหน้า 
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เอสเอม็อีเฮ'อตุตม'มอบของขวญั เพ่ิมมาตรการหนุน2สปัดาห์เปิดตวั ปล้ืมภาคผลิตปี60สงูสุด
4ปีทะล2ุ% 
          นายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ก าลงัซื้อใน
ประเทศเริม่ขยบัตวัด ีและตลาดส่งออกขยายตวัอย่างแขง็แกร่งโดยเฉพาะยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส ์
อาหาร ยาง ไปไดด้ ีเป็นผลบวกต่อภาคอุตสาหกรรม จงึประเมนิดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (เอม็พไีอ) 
ทัง้ปีนี้น่าจะขยายตวัในอตัราใกล้เคยีง 2% เพิม่ขึน้จากคาดไวเ้ดมิที่ 0.5-1.5% โดยเฉพาะช่วงที่เหลอื
ของปีนี้ ซึ่งโดยปกติจะมบีรรยากาศการจบัจ่ายใช้สอยในเทศกาลต่างๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ อาท ิ
อุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้น่าจะขยายตวัไดด้อีย่างเหน็ไดช้ดั เช่นเดยีวกบั
ภาคบรกิารทีไ่ดร้บัอานิสงสจ์ากการท่องเทีย่วช่วงปลายปี ท าใหเ้อม็พไีอช่วงทีเ่หลอืจงึขยายตวั ขณะที่
ผลผลติมวลรวม (จดีพี)ี ภาคอุตสาหกรรมคาดทัง้ปีนี้ขยายตวัได้ 1.5-2% เพิม่ขึน้จากเดมิคาดไวท้ี่ 1-
2% และเอ็มพีไอปีนี้ น่าจะสูงสุดรอบ 4 ปี จากปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.6% ปี 2557 ระดับ -3.76% ปี 
2558 ระดบั -0.04% ปี 2559 ขยบัเป็นระดบั 1.6% และปี 2560 น่าจะได ้2% 
 
น ้ามนัโลกแกว่งตวัท่ี52-57ดอลล ์กลุ่มโอเปกอาจยืดเวลาลดผลิต 
          นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ ามันปิโตรเลียม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ทมีวเิคราะหส์ถานการณ์น ้ามนัของกลุ่ม ปตท.รว่มกบั
กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม ส.อ.ท.มองว่าราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกปี 2561 เพิม่ขึน้ 
และอยู่ระดบั 52-57 เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รล โดยความต้องการน ้ามนัดบิขยายตวัเป็น 1.4-1.5 ล้าน
บารเ์รลต่อวนั สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่นตวัและขยายตวั 3.7% เพิม่จากปีนี้คาดขยายตวั 
3.6% โดยทศิทางราคาน ้ามนัมาจากการปรบัลดก าลงัผลติตามขอ้ตกลงของกลุ่ม ผูผ้ลติน ้ามนั (โอเปก) 
และผูผ้ลตินอกกลุ่มโอเปก ขณะทีส่หรฐักลบัมาผลติเพิม่ขึน้ ท าใหป้รมิาณการผลติทัว่โลกปีนี้อยู่ระดบั 
1.7-2.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากน้ีมีปจัจยัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นโยบาย
การเมอืง เศรษฐกจิตะวนัออกและตะวนัตกทีผ่นัผวน รวมถงึยานยนต์ในอนาคตเน้นรถยนต์ไฟฟ้า (อี
ว)ี 
 
          #ไทยรฐั 
 
อ้ืออึง "ชอ็ปช่วยชาติ" กลบัมาแล้ว 
          "บิก๊ตู่" สัง่คลงัจดัสิน้ปีเลง็ยดืเวลานานกว่าปีกลาย 
          "บิก๊ตู่" สัง่คลงัจดั "โครงการชอ็ปช่วยชาต"ิ ปลายปีกระตุ้นการใชจ้่ายและหมุนเงนิสู่เศรษฐกจิ
เพิม่ โดยอาจจะยดืเวลาให้ยาวกว่าปีที่ผ่านมา ด้านแบงก์ชาตริะบุเศรษฐกจิไทยดขีึน้ไตรมาส 3 ทะลุ 
4% ส่วนมาตรการกระตุ้นเพิม่มองว่าควรให้ผูม้รีายไดน้้อยซือ้เสือ้ผ้าของใชข้องกนิมากกว่าให้คนรวย
ซือ้สนิคา้คงทน 
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ยืดพกัหน้ีซบัน ้าตาเกษตรกรน ้าท่วม 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร(ีครม.) เหน็ชอบ
ใหเ้พิม่วงเงนิและจ านวนเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหนี้ต้นเงนิและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้
ประสบอุทกภยัในพื้นทีภ่าคใต้ และจ.ประจวบครีขีนัธ์ ปี 2559/2560 จากเดมิ ครม.ก าหนดเป้าหมาย
เกษตรกรไว้ 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย หรอืเพิม่ขึ้น 47,539 ราย คดิเป็นวงเงนิสนิเชื่อที่
เพิ่มขึ้น 8,595.5 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณในการด าเนินโครงการโดยรฐัชดเชยดอกเบี้ยให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 5% เป็นเวลา 2 ปี คดิเป็นเงนิที่เพิม่ขึ้นอีก 
859.5 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จาก 1,965.5 ลา้นบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี เป็น 3,931 ลา้นบาท เพิม่
เป็น 4,790.50 ลา้นบาท  
 
ชาวไร่เริงร่ารฐัจดัให้ ไฟเขียวอุ้มราคาข้าวโพด 1,500 ล้านบาท 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร(ีครม.) เหน็ชอบ
โครงการสนิเชื่อเพื่อรวบรวมขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละสรา้งมลูค่าเพิม่โดยสถาบนัเกษตรกรปี 2560/2561 
วงเงนิงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะ
สนับสนุนสนิเชื่อแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรอืรบัซือ้และสรา้งมลูค่าเพิม่ขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์าก
เกษตรกรวงเงนิ 1,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงนิกู้ตามโครงการในอัตรา 4% ต่อปี 
แบ่งเป็นคดิจากสถาบนัเกษตรกรในอตัรา 1% และรฐับาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ในอตัรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดอืนนับแต่วนัรบัเงนิกู้ คดิเป็น
จ านวนดอกเบีย้ทีข่อชดเชยจากรฐั 45 ลา้นบาท 
 
แจงใช้ ม.44 เร่งสปีดผงัเมือง ยกประโยชน์ลงทุนพื้นท่ี "อีอีซี" 
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก(ออีซี)ี เปิดเผยว่า ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก(สก
รศ.) ขอยนืยนัว่า การอาศยัอ านาจคณะรกัษาความสงบแห่งชาต(ิคสช.) ตามมาตรา 44 ก าหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินในอีอีซีในส่วนของการจัดวางผังเมืองและพัฒนาเมืองในจังหวัดระยอง ชลบุร ี
ฉะเชงิเทรา เป็นการเรง่รดัขัน้ตอนต่างๆใหก้ารด าเนินงานรวดเรว็และเป็นรปูธรรมมากขึน้ ไม่ไดม้กีาร
ผ่อนปรนมาตรฐานด้านการจดัท ารายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม(อไีอเอ) และรายงานผลกระทบ
ดา้นสุขภาพ(อเีอชไอเอ) แต่อยา่งใด  
 
เรียกร้อง "คลงั" แจง พ.ร.บ.บริหารเงินฝาก 
          ยดึเงนิจรงิหรอืไม"่บญัชไีมเ่คลื่อนไหว" 10 ปี 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดรับฟงัความเห็นร่าง
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พระราชบญัญตั(ิพ.ร.บ.) การบรหิารจดัการเงนิฝากทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหวของสถาบนัการเงนิ พ.ศ....ที่
จะมีการยึดเงินฝากไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงนิตัง้แต่ 10 ปีขึ้น ว่า กรณีนี้รฐัควรให้
รายละเอยีดทีช่ดัเจนทัง้ประเภทบญัชแีละวงเงนิทีจ่ะเขา้เงือ่นไข รวมถงึค านิยามของการเคลื่อนไหวว่า
คอือะไรเพราะเป็นเรื่องทีก่ระทบกบัประชาชนทัว่ไปพรอ้มทัง้เสนอใหท้ าประชาพจิารณ์ผ่านเวทรีบัฟงั
ความคดิเหน็ นอกเหนือจากการเปิดรบัฟงัความเหน็ผ่านทางเวบ็ไซตอ์ยา่งเดยีว 
 
1 พ.ย.จ่ายผา่นบตัรคนจน 
          "ขสมก.-การรถไฟ"ยนืยนัพรอ้มรบัผูโ้ดยสาร 
          นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การรกัษาการแทนผู้อ านวยการข
สมก.เปิดเผยว่า ขสมก.ไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารประชาชนภายใตโ้ครงการบตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัทีจ่ะเริม่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑลใชบ้รกิารรถเมลโ์ดยสารโดยหกัค่าเดนิทาง
จากบตัรคนละ 500 บาท โดย ขสมก.ไดต้ดิตัง้เครื่อง EDC แลว้จ านวน 100 คนั และเป็นเครือ่งหกัเงนิ
แบบโมบายอกี 250 คนั และภายในสองสปัดาหข์า้งหน้ากต็ดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็อกี 250 คนั รวม 600 คนั 
โดยในระหว่างนี้รถเมล์ที่ยงัไม่มกีารตดิตัง้ EDC พนักงานเก็บค่าโดยสารจะท าการจดบนัทกึรายการ
การจา่ยเงนิไวซ้ึง่จะไม่มปีญัหาแต่อย่างใด 
 
ตลาดหุ้นปลายปีคงจะไม่หวือหวา 
          นางเกศรา มญัชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดเผยในงาน
แถลงข่าวการจดังาน "เซท็ อนิ เดอะซติี้ 2560 ทีสุ่ดของนวตักรรมการลงทุนแห่งปี" ว่า คาดว่าทศิทาง
ตลาดหุน้ไทยปีหน้าจะเตบิโตไดม้ากกว่านี้ และในช่วงวนัที ่16-19 พ.ย.นี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์จะจดังาน 
เซ็ท อิน เดอะซติี้ เป็นครัง้ที่ 13 ร่วมกบัพนัธมติร เช่น บรษิัทหลกัทรพัย์ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ที่สยามพารากอน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120,000 คน โดยปจัจุบันผล
ประกอบการบรษิทัจดทะเบยีนดขีึน้และพืน้ฐานเศรษฐกจิในประเทศทีด่ขี ึน้จะช่วยหนุนใหด้ชันีหุน้ไทย
ยนืเหนือระดบั 1,700 จดุได ้
 
ก.ล.ต.เฉ่ง 25 ผูบ้ริหาร IEC  
          กล่าวโทษท าผดิเสยีหาย 200 ลา้น 
          ก.ล.ต.กล่าวโทษอดตีผูบ้รหิาร IEC กบัพวก 25 คน รวม 9 กรณต่ีอดเีอสไอ พบรว่มกนักระท า
ความผดิโดยทุจรติเบยีดบงัทรพัยส์นิ แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได ้ท าให ้IEC เสยีหายมลูค่ารวม 200 
ลา้นบาท 
 
ย า้น ้ามนัยงัเป็นเช้ือเพลิงหลกั รถยนตไ์ฟฟ้านัง่ตีขิมรอยาวไป 
          นายเทวนิทร ์วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิัท ปตท. 
จ ากดั(มหาชน) เปิดเผยว่า ทมีวเิคราะหส์ถานการณ์น ้ามนัของกลุ่ม ปตท.ไดค้าดการณ์ราคาน ้ามนัดบิ
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ดูไบปี 2561 ว่า ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 50-57 เหรยีญสหรฐัฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ราคา
เฉลีย่จะอยู่ที ่45-55 เหรยีญฯต่อบารเ์รล ขณะที่ปีหน้าคาดว่ายอดการใช้น ้ามนัทัว่โลกจะอยู่ที่ 1.4-1.5 
ลา้นบารเ์รลต่อวนั ซึง่เป็นผลจาก 3 ปจัจยั คอื 1.เศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 3.7% 2.เทคโนโลยรีถยนต์
ไฟฟ้า(อีวี) จะเติบโตก้าวกระโดดแต่ทัว่โลกก็มรีถยนต์ไฟฟ้าเพียง 2 ล้านคัน คิดเป็น 0.1% ของ
รถยนต์ทัว่โลก เนื่องจากราคาสูงและวิง่ใช้งานได้ในระยะเวลาสัน้ๆจงึไม่มนีัยส าคญัที่จะกดดนัท าให้
ยอดการใชน้ ้ามนัของโลดลดลงได ้และ 3.นโยบายสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
ยงัไมช่ดัเจน ท าใหน้ ้ามนัยงัคงเป็นเชือ้เพลงิหลกัต่อไป 
 
"ทอ็ปส ์เดล่ี" ชูกรีนคอนเซปต ์ชวนเดก็ธรรมศาสตรด์แูลโลก 
          น.ส.ภัทรพร เพ็ญประพฒัน์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บรษิัท เซ็นทรลั ฟู้ด รเีทล จ ากัด 
ผู้บรหิารรา้นท็อปส์ เดลี่ เปิดเผยว่า บรษิัทมนีโยบายด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ล่ า สุ ด ได้ เ ปิ ด ท็ อ ป ส์  เด ลี่  ก รีน ค อน เซ ป ต์ เต็ ม รูป แ บ บ ค รั ้ง แ รก ที่ ส าข า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ เน้นการออกแบบโปร่งโล่งสบายไมอ่ดึอดัโครงสรา้งใชว้สัดุไม ้E1 
ช่วยลดการปล่อยสารฟอร์มลัดีไฮด์, ใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นอกจากนี้ยงัเปิดมุม Co-working 
Space พรอ้มฟรไีวไฟทีช่ารจ์แบตและปลัก๊ไฟนัง่ไดน้านแบบไม่จ ากดัเวลา 
 
ไทยคมสวนดีอีท าดีท่ีสดุแล้ว 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า บรษิทั ไทยคม จ ากดั(มหาชน) ไดช้ี้แจงกรณีการยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ
เพื่อพจิารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกดิขึ้นระหว่างกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม หรอื ดอี ีกบั
บรษิทัอนิทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั(มหาชน) ผู้ถอืหุ้นใหญ่ของไทยคมเพื่อหาขอ้สรุปว่าดาวเทยีมไทยคม 7 
และไทยคม 8 เป็นดาวเทยีมภายใต้สญัญาสมัปทานหรอืภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต(ิกสทช.) โดยดอีเีหน็ว่า ดาวเทยีมไทย
คม 7 และดาวเทยีมไทยคม 8 เป็นดาวเทยีมภายใต้สญัญาสมัปทาน ส่วนไทยคมเหน็ว่า อยู่ภายใต้
กรอบของการรบัใบอนุญาตจาก กสทช.และหลงัหารอืรว่มกนัเป็นเวลานานและไม่สามารถเหน็พอ้งกนั
ได ้ไทยคมจงึไดย้ืน่เสนอขอ้พพิาทต่ออนุญาโตตุลาการเมือ่วนัที ่25 ต.ค.ทีผ่่านมา 
 
ลอยกระทงเงินสะพดัเฉียดหม่ืนล้านบาท 
          คนเริม่ใชจ้า่ยส่งสญัญาณเศรษฐกจิผงกหวั 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปิดเผยถงึผลส ารวจพฤตกิรรมและการใชจ้่ายผูบ้รโิภคในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 60 
ซึง่ตรงกบัวนัที ่3 พ.ย.60 โดยส ารวจความคดิเหน็จาก 1,199 ตวัอย่างทัว่ประเทศ พบว่ามลูค่าการใช้
จ่ายในวนัลอยกระทงปีนี้จะอยู่ที่ 9,928 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3% จากปีก่อน และขยายตวัสูงสุดในรอบ 3 
ปี ถอืเป็นการส่งสญัญาณว่าเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัแลว้ 
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ศลุกากรชูออนไลน์ลดทุจริต 
          น ารอ่งใบขน-ช าระภาษที่าเรอืกรงุเทพ-แหลมฉบงั 
          นายกุลศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศุลกากร เปิดเผยว่าในวนัที่ 13 พ.ย.นี้ กรมศุลกากรจะน าร่อง
โครงการยื่นใบขนและรบัช าระภาษีผ่านระบบออนไลน์ โดยช่วงแรกจะเปิดให้บรกิารที่ด่านท่าเรอื
กรงุเทพ และแหลมฉบงั ซึง่ทัง้ 2 ด่านน้ี มปีรมิาณสนิคา้น าเขา้และส่งออกราว 70% ของสนิคา้ทัง้หมด 
โดยในเรว็ๆนี้กรมศุลกากรจะลงนามในสญัญาความร่วมมอืกบัการท่าเรอืแห่งประเทศไทย(กทท.) 
เพื่อใหเ้อกสารทีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้เป็นระบบออนไลน์ทัง้หมด 
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