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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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