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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   260  วนัศุกร์ที�    4   สิงหาคม  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 2 - 6 ส.ค. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื�นที� ส่วนมาก

 ทางตอนบนและด้านตะวนัตกของภาค

อุณหภูมติํ�าสุด 22 - 25 องศาเซสเซียส  สูงสุด 30 - 35  องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
  มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60  ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

  อุณหภูมติํ�าสุด 22 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  20 - 40 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที�  และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 - 27  องศาเซสเซียส  สูงสุด 32 -35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณมฝีนฟ้าคะนองมากกว่า 2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื�นที� ส่วนมากทางตอนบนและ

 ด้านตะวนัออกของภาค ลมตะวนัตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม./ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด  23 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส

                             ภาคกลาง
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด 24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซสเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.  

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยล 40 - 60 ของพื�นที� ส่วนมากในช่วงบ่ายถงึคํ�า

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด 32 - 34 องศา

เซสเซียส  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15- 30 กม. / ชม.

  ภาพรวมคา้ปลีกครั� งปีแรกลดลงอยูที่� 2.81 %

   ปัจจยัลบทางเศรษฐกิจหลายดา้นกาํลงัซื�อลดลง

 ประกนันกัท่องเที�ยวเนน้เบี�ยถกูเพิ�มความคุ้มครอง
 พล.อ.ธนะศกัดิ�  ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายท่องเที�ยวแห่งชาติ (ททช.) เปิดเผยวา่ ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา ไป

หารือกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สมาคมประกนัชีวติไทย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย เพื�อออกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัภยั สาํหรับนกัท่อง

เที�ยวต่างชาติ เนน้จูงใจดว้ยราคาเบี�ยประกนัภยัราคาถกูหรือมีสิทธิพิเศษกวา่ที�ผา่นมา หวงัสร้างการรับรู้ใหน้กัท่องเที�ยวสนใจทาํประกนัท่องเที�ยวเมื�อมาเที�ยวประเทศไทยเพิ�มขึ�น

 สาํหรับแนวทางดงักล่าวถือเป็นการช่วยแนะนาํใหน้กัท่องเที�ยวหนัมาสนใจทาํประกนัในประเทศไทยมากขึ�น เพื�อใหคุ้ม้ครองตนเองดา้นค่ารักษาหากเดินทางมาประสบอุบติัเหตุในไทย 

เนื�องจากททช.มีมติที�จะไม่ดาํเนินการจ่ายค่าเบี�ยประกนัภยัเป็นรายปีใหก้บันกัท่องเที�ยวต่างชาติ แต่ใหน้กัท่องเที�ยวเป็นผูจ่้ายเบื�ยประกนัเอง ยกเวน้กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่

คาดคิด เช่น ความไม่สงบทางการเมือง เหตุระเบิดที�เหนือการควบคุม ตรงนี�กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬากจ็ะใชเ้งินจากกองทุนช่วยเหลือเยยีวยานกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติ เขา้มาช่วยเหลือเป็น

รายกรณีไป

 พล.อ.ธนะศกัดิ�  กล่าวดว้ยวา่ จะขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที�มีสาํนกังานประจาํต่างประเทศ โดยเฉพาะสาํนกังานของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยหรือ ททท. ช่วยเริ�ม

ประชาสมัพนัธ์วา่ หากต่างชาติมาเที�ยวเมืองไทย นอกจากวธีิปฎิบติัตวั ยงัตอ้งเพิ�มเรื�องการทาํประกนัภยัก่อนเดินทางมาเที�ยวไทยดว้ย วา่หากป่วยฉุกเฉินขึ�นมา โดยที�ไม่ไดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นแบบไม่คาดคิดขึ�นในเมืองไทย นกัท่องเที�ยวตอ้งรับผดิชอบเอง ซึ� งเห็นวา่เบี�ยประกนัไม่ไดแ้พงอะไรมาก

 “ตอนนี�ในหลาย ๆ ประเทศเวลาคนไทยไปท่องเที�ยว กต็อ้งจ่ายค่าเบี�ยประกนัไปเอง เพราะเมื�อเกิดเหตุการณ์ขึ�นมาในต่างแดนคนไทยกต็อ้งรับผดิชอบเองดว้ยเช่นกนั”

 น.ส.จริยา จิราธิวฒัน ์ ประธานสมาคมผูค้า้ปลีกไทย เปิด

เผยวา่ ภาพรวมอุตสาหกรรมคา้ปลีกครึ� งปีหลงัน่าห่วงวา่บรรยากาศ

การจบัจ่ายของผูบ้ริโภคเริ�มลดลง เพราะมีปัจจยัลบทางเศรษฐกิจ

หลายดา้นที�ยงัตอ้งจบัตามองโดยเฉพาะจากกลุ่มรายไดป้านกลาง

ส่วนล่างและกลุ่มรายไดน้อ้ย ที�ยงัมีปัญหาหนี�ครัวเรือนที�สูงส่วน

รายไดป้านกลางตอนบน การใชจ่้ายไม่คล่องตวั ดว้ยหนี�บตัรเครดิต

ที�สูงเช่นกนัและการใชจ่้ายภาครัฐที�ลดลงแมภ้าครัฐจะเร่งให้มีการ

ประมูลโครงสร้างพื�อฐานภายในปีนี�  แต่ผลจากการลงทุนจะส่งผลมายงั

ภาคคา้ปลีกกต็อ้งใชเ้วลา 6-8 เดือนทาํใหท้างสมาคมฯคาดวา่จะทรงตวั

ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.และกลบัมาดีขึ�นช่วงปลายปีตั�งแต่เดือนต.ค.-ธ.ค.ตาม

วฎัจกัรของการจบัจ่ายซึ�งน่าจะช่วยใหภ้าพรวมการเติบโตทั�งปีอยูที่�

กลุ่มสินคา้อิเลค็ทรอนิกส์ถือเป็นสดัส่วนใหญ่กวา่ 40 %ของหมวดสินคา้

คงทน มีการเติบโตสูงขึ�นจากการที�กลอ้งถ่ายภาพ และสมาร์ทโฟน ออก

รุ่นใหม่ๆเขา้มากระตุ้นตลาดอยูเ่สมอ ส่วนกลุ่มเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น

ยงัคงทรงตวั เนื�องจากฤดูกาลที�ผนัผวน ช่วงฤดูร้อนค่อนขา้งสั�น และฤดู

ฝนเริ�มตน้เร็วกวา่ปกติ ในขณะที�กลุ่มสินคา้ วสัดุก่อสร้างกย็งัไม่ฟื� นตวั 

เป็นผลมาจากการที�ภาคอสงัหาริมทรัพยเ์ติบโตลดลง

 ขณะที�กึ� งสินคา้กึ�งคงทนทรงตวัแมว้่าปีนี� จาํนวนนกัท่องเที�ยว

จะเพิ�มขึ�น แต่ไม่ทาํใหก้ารจบัจ่ายในหมวดนี� เพิ�มขึ�นไปดว้ย

 ส่วนหมวดสินคา้ไม่คงทน หรือหมวดสินคา้อุปโภคบริโภค

ประจาํวนั เริ�มส่งสญัญาณบวกมีการฟื� นตวัชา้ ๆ เป็นผลมาจากการผลกัดนั

การใชง้บประมาณภาครัฐลงสู่ภูมิภาคและกลุ่มจงัหวดัมีประสิทธิภาพสูง

ขึ�น เงินงบประมาณเริ�มไหลลงสู่ประชาชนฐานรากของประเทศชดัเจนขึ�น

ประมาณ 3-3.2%

 “ช่วงครึ� งปีแรกพบว่าภาพรวมธุรกิจคา้ปลีกลดลงอยู่ที� 

2.81%ตํ�ากวา่ที�คาดการณ์ไวว้า่จะโต 3-3.2% โดยเฉพาะในเดือน 

เม.ย.-มิ.ย. หมวดสินคา้ต่างๆ มีลกัษณะกระจุกตวัเฉพาะสาขาใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหวัเมืองหลกัๆ ของการท่องเที�ยว 2-3 จงัหวดัคิด

เป็นสดัส่วนเพียง 30% ของสาขาทั�งหมดในทางกลบักนัสาขาส่วนใหญ่

อีก 70 %ที�อยูใ่นต่างจงัหวดั จะมีการเติบโตนอ้ยลง ซึ� งสะทอ้นให้

เห็นวา่ กาํลงัซื�อของประชาชนในต่างจงัหวดัอยูใ่นช่วงไม่สูดัี้นกั”

 ทั�งนี�กลุ่มสินคา้หมวดคงทน อาทิเครื�องใชไ้ฟฟ้าภายใน

บา้น สินคา้อิเลค็ทรอนิกส์และสินคา้ก่อสร้าง ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 

เติบโตตํ�าและกลบัมาฟื� นตวัชดัเจนขึ�นในเดือน เม.ย.-มิ.ย. เนื�องจาก
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