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กรงุเทพธุรกจิ  
 
'บีทีเอส'จดัทพัธรุกิจใหม่ดนัรายได้ในเครือโต 25% ยาว 3 ปี 
          คาดปีหน้ารบัก าไรพเิศษโอนธุรกจิอสงัหา2พนัลา้น 
          "บทีเีอส" ทยอยรบัรูผ้ลตอบแทนจากการลงทุน คาดรายได้เตบิโตปีละ 25% ต่อเนื่องใน3ปี
ขา้งหน้า ประเมนิการโอนธุรกจิอสงัหาฯให ้"ยซูติี"้ เพื่อจดักลุ่มธุรกจิ พรอ้มรบัรูก้ าไรพเิศษ 2,000 ลา้น
บาท  
 
'ซีไอเอม็บี'ลดลงทุนบอนดย์โุรป-จีน 
          นายวนิ พรหมแพทย ์ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอ็ม
บ-ีพรนิซเิพลิ จ ากดั เปิดเผยว่า แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดคาดว่าจะเกิดขึ้น 3 ครัง้ปีหน้า ซึ่ง
มากกว่าตลาดคาดไวเ้พยีง1-2 ครัง้ และอาจท าใหเ้กดิตลาดผนัผวนได ้ 
 
ตลาดเร่งดึง'ต่างชาติ'ซ้ือหุ้น 
          ตลาดหลกัทรพัย ์เร่งเจาะฐาน นักลงทุนต่างชาต ิเน้นกลุ่มประเทศทีล่งทุนไทยน้อย หวงัเพิม่
สดัส่วน เน้นสรา้งความรูจ้กัดงึเขา้ไอพโีอ แจงสดัส่วนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยสมดุล ขณะที่การซื้อ
ขายโกลดด์ทีีเ่ร ิม่เปิดซือ้ขาย ไดร้บัการตอบรบัดแีจงมาตรการภาษหีนุน 
 
เดลนิิวส ์ 
 
ช้ีคนรุ่นใหม่สนใจลงทุน ตลท.จ่อดึงวินจยย.ออมเงินรบัมือเอาไว้ใช้'หลงัเกษียณ' 
          นางเกศรา มญัชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย
ว่า ขณะนี้ ตลท. ร่วมกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ลงพื้นที่ศกึษา
การออมของกลุ่มอาชพีอิสระ โดยน าร่องส ารวจวนิมอเตอร์ไซค์ที่จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดท้ี่ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุ่มคนที่ไม่มเีงนิเดอืนประจ าให้สามารถเขา้มาออมเงนิในแต่
ละเดอืน โดยหลงัจากนี้จะน าขอ้มลูทีศ่กึษามาวเิคราะหแ์ละพจิารณาก่อนน ามาปรบัปรุง เพื่อผลกัดนัให้
คนทีม่รีายไดไ้มม่ัน่คงสามารถลงทุนและมเีงนิออมรองรบัการเกษยีณอายุ 
 
จ้ีรฐัดแูลบาทแขง็ค่าเกินคู่แข่ง 
          นายเกรยีงไกร เธยีรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ภาคเอกชนอยู่ระหว่างตดิตามการเคลื่อนไหวค่าเงนิบาท เนื่องจากขณะนี้ ค่าเงนิบาทแขง็ค่ามากสุด
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้า อยู่ที่ระดับ 32.83 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั โดยภาครฐัและ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จ าเป็นต้องดูแลไม่ให้ผนัผวนเรว็เกนิไป เพราะอาจกระทบต่อขดีความสามารถ
ทางการแขง่ขนัในการส่งออกของไทยได ้
 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 

 

   

จีดีพีไตรมาส3โตพรวด4.3% สงูในรอบ4ปีคร่ึงส่งออก-อตุฯดนั 
          นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
เปิดเผยตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศหรอื จดีพี ีไตรมาสที ่3 ปี 60 ว่าเศรษฐกจิไทยในไตร
มาสที่ 3 ขยายตวั 4.3% ขยายตวัสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสหรอืเป็นเวลากว่า 4 ปีครึง่เป็นผลมาจาก
เครื่องยนต์เศรษฐกจิทุกตวัตดิเครื่องเป็นทีเ่รยีบรอ้ยโดยเฉพาะมลูค่าการส่งออกในไตรมาสนี้ขยายตวั 
12.5%สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส และการผลติภาคอุตสาหกรรมขยายตวั 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตร
มาสท าให้สศช.ต้องปรบัตัวเลขเศรษฐกิจไทยทัง้ปี เพิ่มขึ้น จากเดิมคาดว่า ขยายตัว 3.5- 4% เป็น 
3.9% โดยคนไทยจะมรีายได้ต่อหวัเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 225,520 บาทต่อปี ขณะที่ส่งออกจะขยายตัว 
8.6% 
 
'ไทรอมัพ'์ส่งบ๊ิกไบค2์รุ่น เอาใจสาวกชอบความแรง 
          นายจกัรพงษ์ ศานตริตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ไทรอมัพ ์มอเตอรไ์ซเคลิส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดอืนสุดทา้ยปีนี้ไดเ้ปิดตวัรถมอเตอรไ์ซคไ์ทรอมัพ ์2 รุ่นใหม่สไตลค์ลาสสกิตระกูล
บอนเนวลิล ์คอื บอนเนวลิล ์บอบเบอร ์แบลค็ และบอนเนวลิล ์สปีดมาสเตอร ์ราคาประมาณ 625,000 
บาท เพื่อเอาใจสาวกไทรอมัพ ์โดยยงัคงเอกลกัษณ์รถตระกูลดงักล่าวแบบดัง้เดมิไวค้รบถ้วน ทัง้ดา้น
สมรรถนะและเทคโนโลย ีซึ่งเริม่เปิดใหจ้องไดภ้ายในงานมอเตอรเ์อก็ซโ์ป 2017 ที่อมิแพค็ เมอืงทอง
ธานี ระหว่างวนัที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค.นี้ รวมทัง้ภายในงานจะเปิดตวัรถมอเตอรไ์ซค์อีก 1 ตระกูลใหม ่
กระตุน้ตลาดทา้ยปีดว้ย 
 
2กรมรีดภาษีเดือนแรกฉลยุ ดนัเกบ็รายได้เฉียด2แสนล. 
          นายสุวชิญ โรจนวานิช ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลงั เปิดเผยว่า ผลการจดัเก็บ
รายได้รฐับาลสุทธเิดอืน ต.ค. 60 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 61 รฐับาลจดัเก็บรายได้สุทธ ิ
192,425 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 9,180 ล้านบาท โดยสาเหตุจากการน าส่งรายได้ของ
รฐัวิสาหกิจ การจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น สูงกว่าประมาณการ 
โดยเฉพาะภาษีส าคญั เช่น ภาษีเบียร ์ภาษีน ้ามนั และภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา สูงกว่าเป้าหมาย
อยา่งชดัเจน 
 
ไทยรฐั  
 
สศช.คาดปีน้ีจีดีพีทะยาน 3.9% "สมคิด" สดุปล้ืม!เศรษฐกิจไทยมาไกลแล้ว 
          สศช.เผยเศรษฐกจิไทยไตรมาส 3 ปีนี้ขยายตวั 4.3% สูงสุดรอบ 18 ไตรมาส รบัแรงหนุนจาก
การส่งออกและการผลติภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรผลผลติพุ่ง ฉุดราคาสนิค้าเกษตรและ
รายได้เกษตรกรลดฮวบ พรอ้มปรบัคาดการณ์ทัง้ปี 60 เป็นโต 3.9 จากเดิม 3.7% ส่วนปีหน้าคาด
ขยายตวั 4.1%  
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คนจนรดูซ้ือสินค้ากระจยุ 5 พนัล้าน 
          นางญาณี แสงศรจีนัทร ์รองอธบิดกีรมบญัชกีลาง เปิดเผยว่า จากทีก่ระทรวงการคลงัไดเ้ปิด
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน
ชวีติประจ าวนั โดยมผีู้ที่ผ่านการพิจารณาจ านวน 11.4 ล้านคนและกรมบญัชีกลางได้เริม่แจกบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐัให้แก่ผู้มสีทิธิท์ ี่ลงทะเบยีนในส่วนภูมภิาค 70 จงัหวดั ตัง้แต่วนัที่ 21 ก.ย. 2560 ที่
ผ่านมา และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรอียุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ตัง้แต่วนัที ่17 ต.ค.2560 ทีผ่่านมา โดยผู้
มสีทิธิไ์ด้มารบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐัแลว้ 10.45 ลา้นคน คดิเป็น 92% ส่วนผลงานใชจ้่ายใชส้อยทีร่า้น
ธงฟ้าประชารฐัผ่านบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค.- 12 พ.ย. 2560 คดิเป็น 19.8 ลา้นรายการ 
วงเงนิ 5,225 ลา้นบาท 
 
เวนคืนท่ีถ่วงรถไฟฟ้า 
          นายสุรเชษฐ ์เหล่าพูลสุข ผูช่้วยผูว้่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ใน
ฐานะผู้อ านวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุร ีและสายสีเหลืองช่วง
ลาดพรา้ว-ส าโรงเปิดเผยว่า ขณะน้ีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพูและสายสเีหลอืงล่าช้ากว่าแผน
ประมาณ 3 เดอืนเพราะรอการเวนคนืพื้นที่จากประชาชนและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานกบักรม
ทางหลวง และกรุงเทพมหานคร(กทม.)เพื่อขอใช้พื้นที่ก่อสรา้ง โดยการเวนคนืนัน้คาดว่าประกาศ
ส านักนายกรฐัมนตร ีเรื่องการเวนคืน และการใช้อสังหารมิทรพัย์เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นกรณี
เร่งด่วน จะมีผลบังคับใช้เดือน พ.ย.นี้  จากนัน้ รฟม.จะรวบรวมพื้นที่ให้ได้ 70% ก่อนส่งมอบให้
ผูร้บัเหมา คาดจะส่งมอบพืน้ทีแ่ละเริม่ก่อสรา้งไดไ้ตรมาสที ่1 ปี 61  
 
เล่ือนบงัคบัใช้ "ซิมอตัลกัษณ์" 
          นายก่อก ิจด่านชยัวจิติร รองเลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต(ิกสทช.)เปิดเผยว่า หลงัจากที ่กสทช.ไดอ้อกประกาศและแจง้ไปยงัผู้รบั
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรศพัท์มอืถอืทุกรายใหจ้ดัท าระบบการลงทะเบยีนผู้ใช้บรกิารด้วยระบบ
การตรวจสอบอตัลกัษณ์ ทัง้การตรวจสอบใบหน้า หรอืสแกนลายนิ้วมอื ตัง้แต่วนัที่ 15 ธ.ค.นี้ ขณะนี้
ค่ายมอืถอืได้แจง้ว่าขัน้ตอนการด าเนินงานยงัตดิปญัหาหลายเรื่องจงึขอเลื่อนการจดทะเบยีนออกไป
ก่อน ท าให ้กสทช.ต้องออกประกาศใหม่ว่าใหว้ันที ่15 ธ.ค.นี้ เป็นการเริม่ใหบ้รกิารลงทะเบยีนเฉพาะ
ระบบเติมเงนิด้วยวธิีอัตลกัษณ์ ณ ศูนย์ให้บรกิารทัว่ประเทศและวนัที่ 1 ก.พ.2561 เริม่ให้บรกิาร
ลงทะเบยีนด้วยวธิอีตัลกัษณ์ทัง้ระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน ณ จุดให้บรกิารทัง้หมดทัว่ประเทศ 
เช่น ตวัแทนจ าหน่ายและลกูตูเ้พื่อใหป้ระชาชนไมไ่ดร้บัผลกระทบ 
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ตลาดปล้ืมงาน SET in the City นักลงทุนหน้าใหม่ต่ืนตวัหาโอกาสลงทุน 
          ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปลื้มงานมหกรรม SET in the City 2017 คกึคกั เผยคน
เขา้ร่วมงานมากกว่าปีก่อน 10% และพบว่าเกนิ 50% เป็นนักลงทุนหน้าใหม่วยัเริม่ต้นท างานอายุต ่า
กว่า 35 ปี สะท้อนความน่าสนใจและน่าลิ้มลองลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเตรยีมจดังานประชุม
ตลาดอนุพนัธน์านาชาต ิวนัที ่25-26 ม.ค.61 เชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 100 รายทัว่โลกมารว่มงาน 
 
เปิดตวั "มหาวิทยาลยัประชาชน" "ออมสิน" พร้อมปล่อยสินเช่ือให้ 
          นายชาติชาย พยุหนาวชียั ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าปี 2561 ธนาคารฯจะ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้น า 16 แห่ ง เพื่ อน าร่องโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เช่น 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และหลงัจากนัน้จะขยายโครงการไปร่วมกับ
มหาวทิยาลยัอกี 20 แห่ง โดยโครงการดงักล่าว ธนาคารจะสนับสนุนเงนิทุนทางด้านอาหารกลางวนั 
และค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระแก่มหาวทิยาลยั ขณะทีม่หาวทิยาลยักจ็ะน าหลกัสูตร
การฝึกอมรมและการเรยีนรู้ต่างๆ ที่สามารถประกอบอาชีพได้จรงิ ไปอบรมประชาชนที่เข้าร่วม
หลกัสตูร เพื่อเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ตนเองในอนาคต 
 
มหกรรมอารยสถาปัตยฯ์ครัง้ท่ี2 ส่งเสริมสิทธิคนพิการ-ผูส้งูอาย ุเปิดเวทีแก้ปัญหาการว่างงาน 
          นายกฤษณะ ละไล ประธานมลูนิธอิารยสถาปตัยเ์พื่อคนทัง้มวล เปิดเผยว่า มลูนิธฯิไดร้่วมกบั
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย(ททท.) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และภาคเอกชน จดังาน Thailand Friendly Design Expo 2017 
หรอืมหกรรมอารยสถาปตัยแ์ละนวตักรรมสุขภาพเพื่อคนทัง้มวล ครัง้ที ่2 วนัที ่1-4 ธ.ค.นี้ ณ ศูนยจ์ดั
แสดงสนิค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมอืงทองธานี โดยมแีนวคิดหลกัคอื การรองรบัสงัคมผู้สูงวยั 
ส่งเสรมิสทิธคินพิการ การท่องเที่ยวเพื่อคนทัง้มวล เพื่อร่วมขบัเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลาง
อารยสถาปตัยใ์นอาเซยีน และเป็นเมอืงศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว 
 
รายได้ท่องเท่ียวทะลกั 
          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 2561 
กระทรวงจะเน้นเขา้ไปศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางแก้ปญัหาให้เกดิการ
แข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ถูกกฎหมาย มกีารกระจายรายไดแ้ทจ้รงิ ไม่ใช่กระจุกอยู่เพยีงผูป้ระกอบการเพยีง
บางราย เริม่ต้นที่ธุรกิจโรงแรม ที่พัก รสีอรต์ เกสต์เฮาส์ เป็นล าดบัแรกและในปี 2559 ไทยมรีายได้
จากการใช้จ่ายรวมของนักท่องเที่ยว 2.52 ล้านล้านบาทก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ อาท ิ
บรกิารทีพ่กัอาศยั 668,000 ลา้นบาท ฯลฯ และมจี านวนสถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง 81,565 ราย มี
การจา้งแรงงาน 4,257,821 ราย 
 
 
 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 

 

   

งานเข้าสินค้าไทยเส่ียงถกูตดัจีเอสพีมะกนั "พาณิชย"์เรียกระดมผูป้ระกอบหารือด่วน 
          ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ส านักงานผู้แทนการค้าสหรฐัฯ (ยูเอสทีอาร์) ได้
ประกาศรายการสินค้าที่อาจถูกปลดออกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (จเีอสพี) ที่สห รฐัฯ 
ใหก้บัประเทศก าลงัพฒันาและประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ดทัว่โลกจ านวน 11 รายการ เพราะคาดว่ามลูค่า
การน าเขา้จ่อเกนิเพดานที่สหรฐัฯก าหนด โดยสนิคา้ไทย 3 รายการที่เขา้ข่ายถูกระงบัสทิธิไ์ด้แก่กะทิ
เลนส์แว่นตาและเครื่องซกัผ้า โดยหากสินค้าไทยถูกระงบัสิทธิจ์รงิจะมีผลไม่เกินวนัที่ 1 ก.ค. 61 
ระหว่างน้ีสหรฐัฯยงัคงใหส้ทิธิผ์ูส้่งออกยืน่เรือ่งชีแ้จงขอ้มลูจนถงึ 5 ธ.ค.นี้ 
 
แสนสิริผดุ "อณาสิริ" รกุตลาด 
          น.ส.วิลาสณิี เดชอมรธญั รองกรรมการผู้จดัการสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ
แนวราบบรษิทัแสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษทัไดเ้ปิดตวัแบรนด์บา้นใหม่ภายใต้ชื่อ "อณา
สริ"ิ เจาะกลุ่มลูกค้าระดบัราคา 1-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นครัง้แรกที่บรษิัทพฒันาโครงการแบบมกิซ์โปร
ดกัสท์ี่รวมบ้านเดี่ยว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ ไว้ในโครงการเดยีวกนัโดยประเดมิโครงการแรกที่จงัหวดั
พระนครศรอียธุยากบัโครงการ อณาสริ ิอยุธยา ซึง่พืน้ทีน่ี้บรษิทักไ็ม่เคยเขา้มาพฒันาโครงการมาก่อน 
แต่กม็ ัน่ใจว่าจะไดร้บัการตอบรบัทีด่ ี
 
มตชิน  
 
เงินนอกไหลเข้าดนับาทแขง็โป๊ก เฉียด3แสนล้าน/ท าสถิติรอบ30เดือน เหตุเศรษฐกิจ-ส่งออก
ดี-การเมืองน่ิง 
          ต่างชาติขนเงนิเข้าไทยแล้ว 2.89 แสนล้าน คาดสิ้นปีทะลกั 3 แสนล้าน ดนั'บาท'แข็งโป๊ก 
สูงสุดรอบ 30 เดอืน ยงัไรแ้ววปจัจยักดอ่อนค่า เหตุ ศก.-ส่งออกด ีปีหน้ามเีลอืกตัง้ ลุ้น กม.ภาษีใหม่
สหรฐั 27 พ.ย.น้ี หากไมผ่่าน ไดเ้หน็ 32.50 บาท/ดอลล ์ธปท.ยงันิ่งปล่อยตามกลไกตลาด 
 
ช้ีวยัเร่ิมท างานมุ่งลงทุนเพ่ือมัน่คง 
          นางเกศรา มญัชุศร ีกรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย
ว่า การจดังาน SET in the city ช่วงวนัที ่16-19 พฤศจกิายนทีผ่่านมา ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุน
หน้าใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนเพิ่งเริม่ท างาน (เฟิร์สต์ จ๊อบเบอร์) ที่มีอายุต ่ากว่า 35 ปี 
สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของตลาดหลกัทรพัยใ์หป้ระชาชนหนัมาวางแผนทางการเงนิและออม
เงนิผ่านการลงทุนในระยะยาวมากขึ้น ปจัจุบนัสดัส่วนนักลงทุนส่วนบุคคลอยู่ที่ 50% ใกล้เคยีงกับ
สดัส่วนนกัลงทุนสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศ 
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จดัเกบ็เดือนแรกปีงบ61โชวส์วยเกินเป้า9พนัล.ฐานะการคลงัป้ึก 
          นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยผลการ
จดัเกบ็รายไดร้ฐัสุทธเิดอืนตุลาคม 2560 เป็นเดอืนแรกของปีงบประมาณ 2561 ว่า จดัเกบ็รายไดสุ้ทธ ิ
192,425 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 9,180 ล้านบาท ผลจากการน าส่ง
รายไดข้องรฐัวสิาหกจิ และการจดัเกบ็รายไดข้องส่วนราชการอื่น สงูกว่าประมาณการ 4,444 ลา้นบาท 
และ 1,376 ลา้นบาท หรอื 14.8% และ 8.3% ตามล าดบั โดยภาษทีีจ่ดัเกบ็ไดส้งูกว่าเป้าหมายทีส่ าคญั 
ไดแ้ก่ ภาษเีบยีร ์ภาษนี ้ามนั และภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
 
รถไฟสายชมพ-ูเหลืองเร่ิมสร้างปี'61 รฟม.รบัหลุดกรอบล่าช้าแล้ว3เดือน ตร.กมุขมบัเร่งรบัมือ
กทม.ติดหนึบ 
          นายสุรเชษฐ ์เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
ในฐานะผู้อ านวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพู ช่วงแครายมนีบุร ีและสายสเีหลอืง ช่วง
ลาดพร้าวส าโรง เปิดเผยว่า ทัง้สองโครงการขณะนี้ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 3 เดือน เนื่องจากรอ
เวนคืนพื้นที่ซึ่งคาดว่าส านักนายกรฐัมนตรจีะออกประกาศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  หลังจาก
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เห็นชอบแล้วเมื่อเดอืนกนัยายนที่ผ่านมา รฟม.คาดว่าจะเริม่ส่งมอบพื้นที่ให้
ผูร้บัเหมาก่อสรา้งไดภ้ายในไตรมาส 1 ปี 2561 ทัง้นี้ สายสชีมพูจะพยายามส่งมอบพืน้ทีใ่หไ้ดใ้นเดอืน
มกราคม 2561 โดยจะเริม่ปิดถนนเบีย่งช่องจราจร 2 จุดในพืน้ทีเ่วนคนืเพื่อทดสอบการรองรบัน ้าหนัก
ของเสาเขม็ในค ่าวนัที่ 20 พฤศจกิายน และวนัที ่25 พฤศจกิายน จะด าเนินการรือ้ยา้ยสาธารณูปโภค
ออกจากพื้นที่ก่อสรา้ง ส่วนสายสเีหลอืงจะล่าช้ากว่าสายสชีมพู แต่พยายามจะส่งมอบพื้นที่ให้ได้ใน
ไตรมาสที ่1 ปี 2561 
 

----------------------------------------------- 
 


