สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

หอการค้าไทย จัดโครงการ
Big Brother Season 2
หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

นายกลิ น ท์ สารสิ น ประธานกรรมกา รหอการค้า ไทยและ
สภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย กล่ า วว่ า ปัจ จุบ นั SMEs ของไทย
ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว จึง จาเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ทุก ภาคส่ วนต้อ งให้
ความสาคัญและร่วมกันพัฒนา SME ของไทยอย่างจริงจัง เพราะ SMEs
มีบทบาทและเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนา SMEs จึงได้แต่งตัง้ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
รองประธานกรรมการ เป็ น ผู ร้ บั ผิด ชอบขับ เคลื่อ นนโยบายส่ ง เสริ ม
SMEs ผ่าน Thailand Smart Center (TSC)
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ
ประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) กล่ า วว่ า
หอการค้าไทย ได้ร่วมกับบริษทั เอกชนชัน้ นาของไทย 14 แห่ง ดาเนิน
โครงการ Big Brother 50 (Season 1) เมื่อ ปี 2560 ซึ่ง การด าเนิ น
โครงการดัง กล่ า วประสบความส าเร็ จ จนเป็ น ที่ก ล่ า วถึง ในวงกว้า ง
เนื่ อ งจากเป็ น การบู ร ณาการความร่ ว มมือ ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการบ่มเพาะผูป้ ระกอบการตามแนวทางประชารัฐ สอดรับกับนโยบาย
รัฐบาล จึงได้ขยายผลโครงการ Big Brother โดยจัดเป็ น Season 2 ขึ้น
ในปี 2561 มีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือการยกระดับผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม ให้มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน สู ง ขึ้น
เพิ่ม ทัก ษะและองค์ค วามรู ท้ ่ีจาเป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ และสร้า ง
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ และเชื่อมโยงในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กับ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ รวมถึง สร้า ง
วิสยั ทัศน์การเป็ นผูป้ ระกอบการในการดาเนินธุรกิจในมิตติ ่าง ๆ รองรับ
การแข่งขันทัง้ ภายในและภายนอก

ธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยว่า จากการสารวจประชาชนทัว่
ประเทศ 1,203 ตัวอย่างเกี่ยวกับสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2561
พบว่าจานวนหนี้เฉลี่ยครัวเรือนในปี 2561 มีมูลค่ า 3.16 แสนบาท/
ครัวเรือน ซึ่งเป็ นมูลค่ าสู งสุดเป็ นประวัติการณ์นบั ตัง้ แต่ทาการสารวจ
เมี่อปี 2552 เพิ่มขึ้น 5.8% เทียบกับการสารวจหนี้ครัวเรือน ปี 2560
ที่มีหนี้เฉลี่ย 2.99 แสนบาท/ครัวเรือน แบ่งเป็ นหนี้ในระบบ 64.7%
ลดลงจากการสารวจปี 2560 มีสดั ส่ ว น 74.6% และหนี้ น อกระบบ
35.3% เพิ่มขึ้นจากการสารวจปี 2560 มีสดั ส่วน 26.4% นอกจากนี้
หากดูการผ่อนชาระต่อเดือนพบว่าครัวเรือนมีความสามารถในการผ่อน
ชาระสู งขึ้น โดยปี 2561 ผ่อนชาระเฉลี่ย 1.59 หมื่นบาท/ครัวเรือน/
เดื อ น เพิ่ม ขึ้น 3.15% เทีย บกับ ปี 2560 ที่มีก ารผ่ อ นช าระ 1.54
หมืน่ บาท/ครัวเรือน/เดือน
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจโดยรวมเดือ น พ.ย.
2561 เท่ากับ 67.5 ลดจากเดือน ต.ค. 2561 อยู่ ท่ี 68.4 ดัชนีความ
เชื่อมันเกี
่ ่ยวกับโอกาสในการหางาน 75.6 ลดจาก 76.5 และดัชนีความ
เชื่อมัน่ เกี่ยวกับรายได้ในอนาคต 98.4 ลดจาก 99 เป็ นผลจากความ
กังวลปัญหานักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยน้อยลงกว่าปกติ ส่งผลต่อ
รายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุ รกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวน้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น สถานการณ์สงครามการค้าโลกระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจ
ส่งผลต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต และราคาสินค้าเกษตร
ยังคงตกตา่ โดยเฉพาะราคายางพาราและปาล์มนา้ มัน
สาหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยปี 2562 ทางศู นย์พยากรณ์ฯ ยังมอง
เศรษฐกิจไทยเติบโตระดับ 4-4.5% การส่งออกเติบโต 4-6% และอัตรา
เงินเฟ้ อ 1.2-1.7% โดยขึ้นอยู่กบั ปัจจัยการเจรจาการค้าระหว่างจีนและ
สหรัฐเป็ นหลัก หากยืดเยื้อจีดีพจี ะขยายตัวในกรอบ 4-4.2% แต่หาก
เจรจาไม่ได้ขอ้ ยุติและมีการขึ้นภาษีรอบใหม่ จะทาให้จีดีพตี า่ กว่า 4%
โดยจะประเมินตัวเลขอีกครัง้

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

