สรุปข่ าวเศรษฐกิจ

วันที่ 12 มีนาคม 2562

นายณัฐกร อุเทนสุต ผูอ้ านวยการสานักแผนภาษีใน
ฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิตเปิ ดเผยว่าในช่ว ง 4 เดือน
แรกของปี งบ 62 คือเดือน ต.ค.61-ก.พ.62 กรมจัดเก็บภาษี
จากน ้า หวาน ตามพ.ร.บ.ภาษี ส รรพสามิต พ.ศ.2560
ในเครื่องดื่มประเภทนา้ สี-นา้ อัดลม เพิ่มขึ้นจากประมาณ
การ 300 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น 2-3% จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน คาดว่าในปี 62 หลังการปรับขึ้นภาษีนา้ หวานอีกครัง้
ในเดือน ต.ค.62 กรมจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีถึง
25,000 ล้านบาทจากปี 61 ที่จดั เก็บภาษีได้ 22,000 ล้าน
บาทหรือเพิม่ ขึ้น 3,000 ล้านบาท
ที่มา : ไทยรัฐ

นายยุ ท ธศัก ดิ์ สุ ภ สร ผู ว้ ่ า การการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย (ททท.) เปิ ดเผยว่า ททท.ได้จดั ทารายงานการ
ติดตามผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อการเดินทาง
ของตลาดต่างประเทศผ่านการสอบถามข้อมูลจากสานักงาน
ททท.ในพื้น ที่พ บว่ า ขณะนี้ ต ลาดนัก ท่ อ งเที่ย วในเอเชี ย
ตะวัน ออก ซึ่ง เป็ น ตลาดใหญ่ ย งั ไม่ ไ ด้ร บั ผลกระทบจาก
ค่ าเงินบาทแต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อระยะยาว ค่ าเงินบาท
แข็ง ค่ า ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ก็ เป็ น ไปได้ว่ า อาจส่ ง ผลกระทบ
ในแง่ ข องการใช้จ่ า ยของนัก ท่ อ งเที่ย วในประเทศไทย
จนเกิด การชะลอตัว หรือ เปลี่ย นจุด หมายปลายทางไปยัง
ประเทศคู่แข่ง เช่น ญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม ได้
ที่มา : ไทยรัฐ

น.ส.ชุตมิ า บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิ ชย์ เปิ ดเผยว่า วันที่ 17-22 มีนาคม จะนาคณะผูแ้ ทน
การค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่ อมโยงตลาดข้าวที่ประเทศ
สิง คโปร์แ ละฮ่ อ งกง ผู ป้ ระกอบการข้า วไทย อาทิ กลุ่ ม
สหกรณ์ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย รวม
26 ราย จะเจรจาจับคู่ ธุรกิจกับผู น้ าเข้าสิงคโปร์ 17 บริษทั
และฮ่ อ งกง 15 บริ ษ ทั พร้อ มน าข้า วไทยและผลิต ภัณ ฑ์
นวัตกรรมข้าวไทยไปจัดแสดง โดยสิงคโปร์และฮ่องกง เป็ น
ตลาดนาเข้าข้าวที่มีกาลัง ซื้อสู ง ซึ่งข้าวไทยครองส่วนแบ่ ง
ตลาดเป็ นอันดับ 1 และผูบ้ ริโภค 2 ประเทศให้ความสาคัญ
ต่อการรักษาสุขภาพ จึงเป็ นโอกาสของไทยที่จะผลักดันการ
ส่งออกข้าวคุณภาพดี นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ อาทิ ข้าว
ไรซ์เบอรี่ ข้าว กข 43 ข้าวอินทรีย ์ และผลักดันผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจากข้าวเข้าสู่ตลาดเพิม่ ขึ้น
ที่มา : มติชน

ฐ

"พาณิ ชย์" ตามติดโรงงานสกัดที่ขายนา้ มันปาล์มให้
กฟผ. ผลิตไฟฟ้ า เร่ งซื้อ ผลปาล์มสดจากเกษตรกรตาม
สัญญา กิโลกรัมละ 3-3.25 บาท ขีดเส้นให้เสร็จใน 60 วัน
นับแต่ 9 มี.ค.ทีผ่ ่านมา คาดดึงผลผลิตผลปาล์มสดออก
จากตลาด 8.8 แสนตัน พร้อมสัง่ เลิกเพดานราคานา้ มัน
ปาล์ม ขวด 42 บาทชัว่ คราว ให้ผู ผ้ ลิต ร้า นค้า ห้า ง
จาหน่ายในราคาทีส่ อดคล้องกับต้นทุน ยันปัจจุบนั ควรอยู่
ทีข่ วดละ 30 บาท
ที่มา : ผูจ้ ดั การฯ

