สรุปข่ าวเศรษฐกิจ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

เริ่ ม 1 ม.ค.62 ชู ข อ้ ดี แ ข่ ง ลดดอก ชี้ ให้'เอสเอ็ ม อี '
ปรับตัวแล ้ว2ปี
รมว.คลัง ไม่ ผ่ อ นปรนบัญ ชี เ ดี ย วตามข้อ เรี ย กร้อ ง
ผูป้ ระกอบการ ยันเดินตามแผน 1 ม.ค.62 เผยให้เวลาปรับตัว
มา 2 ปี แล ้ว ส่งผลให้เอสเอ็มอีตอ้ งใช้บญั ชียน่ื เสียภาษีขอกูเ้ งิน
กับแบงก์ ชี้เป็ นผลดีทาให้ดอกเบี้ยเงินกูถ้ กู ลง

"พาณิชย์" เผยส่งออกข้าวไทย 11เดือนทะลุ 10.09 ล้านตัน
ลดลง 3.58% ส่วนราคาพุ่งแรงเพิ่ม 11.25% คาดทัง้ ปี ส่งออก
11 ล้านตันทาได้แน่ เหตุไทยกาลังส่ งมอบข้าวให้กบั จีน และ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และยังมีคาสัง่ ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้านราคาข้าว
หอมมะลิยงั แรงไม่ตก รวมถึงข้าวขาวทีส่ ูเ้ วียดนามได้
ที่มา : ผูจ้ ดั การฯ

ที่มา : มติชน

นายวีร ะศัก ดิ์ โควสุ ร ตั น์ รมว.การท่ อ งเที่ย วและกีฬา
เปิ ดเผยว่า ในการประชุม ครม.ร่วมระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ ทีน่ ครเวียงจันทน์ สปป.ลาว กระทรวงการ
ท่ อ งเที่ย วและกี ฬ า จะเสนอให้ท่ีป ระชุ ม รับ ทราบถึง ความ
คืบ หน้า ของไทยในการผ่ อ นปรนการจัด ท า รี - เอ็น ทรี วีซ่ า
หรือ การอนุ ญ าตให้น กั ท่ อ งเที่ย วที่ท าวีซ่ า ไทยแบบอนุ ญ าต
ครัง้ เดียว สามารถเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน และกลับเข้า
มาในประเทศไทยได้ โดยที่ไ ม่ ต อ้ งขออนุ ญ าตใหม่ อีก ครัง้
รวมถึงวีซ่าทางบกและดับเบิล เอ็นทรี วีซ่า หรือวีซ่าเข้าประเทศ
ไทย 1 ครัง้ สามารถเดินทางเข้าไทยได้ 2 ครัง้ ที่ทาให้เกิด
ความสะดวกกับ นัก ท่ อ งเที่ย ว ที่มีผลต่ อ การท่ อ งเที่ย วของ
สปป.ลาวด้วย ที่จะสามารถร่ วมมือกันในการจัดทาเส้นทาง
ท่องเทีย่ วทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างกัน ทาให้เป็ นทีด่ งึ ดูดนักท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น
ที่มา : เดลินิวส์

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผูส้ ่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย (สรท.) เปิ ดเผยว่า สรท.เห็นด้วยกับการที่
ประเทศไทยจะเข้า เป็ นสมาชิ ก ความตกลงหุ น้ ส่ ว นทาง
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพที พี พี )ี แต่เห็นว่าการตัดสินใจ
จะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกซีพที พี พี ไี ม่น่าจะทันในรัฐบาลปัจจุบนั
ทัง้ นี้ บางภาคอุตสาหกรรมยังมีขอ้ กังวล เช่ น อุตสาหกรรม
อาหารมีหลากหลายประเภทและไม่เหมือนกัน รายละเอียด
แต่ละสินค้าจึงต้องรอบคอบในการเจรจา ส่วน สรท.กังวล
เรื่องการเปิ ดตลาดสินค้า Modern Biotechnology อาจจะ
ส่ ง ผลให้มีก ารน าเข้า สิน ค้า ปลู ก พืช ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม
(จี เ อ็ ม โอ) เข้า มาปนเปื้ อนสิน ค้า ที่ ผ ลิต ภายในประเทศ
และลดความน่ าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดประเทศที่ไม่
ยอมรับสินค้าจีเอ็มโอ อาจกระทบต่อพันธุพ์ ชื ทีเ่ ป็ นภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของไทย
ที่มา : มติชน

