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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที�   2  ฉบับที�   222   วนัศุกร์ที�   9  มถุินายน  พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 วนัที� 9 - 13ม.ิย. มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื�นที� ส่วนมากทาง  

ตะวนัตกของภาค   ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10 - 30 กม. / ชม.   

อุณหภูมติํ�าสุด 23 - 26 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -37   องศาเซลเซียส  

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

  อุณหภูมติํ�าสุด 23 -26 องศาเซลเซียส สูงสุด 27 - 35 องศาเซลเซียส   

  ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  15 - 35 กม. / ชม.   

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ  20 - 30 ของพื�นที�  

อุณหภูมติํ�าสุด  23 - 26  องศาเซสเซียส  สูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลื�นสูงประมาณ 1-2 เมตร ห่างฝั�งคลื�นสูงประมาณ  2  เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  24 -26 องศาเซสเซียส สูงสุด 31- 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ40-60ของพื�นที� ฝนจะตกหนักบางแห่ง

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํ�าสุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 32 -36 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื�นที� และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํ�าสุด  25-27 องศาเซสเซียส อุณหภูมสูิงสุด  32-35      

องศาเซลเซียส

 นายเจน นาํชยัศิริ  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (ส.อ.ท.) กล่าววา่ ส.อ.ท.มีแนวคิดจะหารือกบั ธปท. กาํหนดให้

มีมาตรการป้องกนัเงินทุนไหลเขา้-ออกระยะสั�น    เพื�อป้องกนัไม่ให้

ค่าเงินบาทแขง็ค่าเร็วเกินไป โดยเฉพาะมาตรการดา้นภาษี  เนื�องจาก

ไทยไม่ไดมี้ระบบเศรษฐกิจที�ใหญ่เพียงพอ    ที�จะมีศกัยภาพในการดู

แลค่าเงินจึงจาํเป็นตอ้งดูแลเพื�อลดผลกระทบต่อภาคส่งออก       “ผม

มองวา่บาทแขง็ค่ารวดเร็ว   แมที้�ผา่นมา ธปท.พยายามออกมาตรการ

ดูแลแต่ ธปท.จะตอ้งมีมาตรการดา้นภาษีในการสกดัเงินที�จะเขา้ออก

ระยะสั�น  แมเ้ฟดอาจขึ�นดอกเบี�ยที�จะมีผลใหเ้งินดอลลาร์แขง็ค่าและ

บาทอาจอ่อนค่าลงบา้ง      แต่กไ็ม่มีใครคาดการณ์ไดถ้กูตอ้งวา่จะผนั

ผวนไปในทิศทางใด รวมทั�งตอ้งดูนโยบายผูน้าํสหรัฐฯดว้ย”

 ดา้นนายกลินทร์ สารสิน  ประธานสภาหอการคา้แห่งประ

โอกาสแขง็ค่าขึ�นแตะ 33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากปัจจุบนัอยู่

ที� 33.95 บาท ซึ�งเป็นไปตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ทาํ

ใหมี้เงินทุนไหลเขา้ไทย  และเอเชียมากขึ�นคาดวา่ค่าเงินบาทเฉลี�ยทั�ง

ปีอยูที่� 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมคาดวา่จะอยูที่� 35 บาท 

ขณะที�ไตรมาส 2 ปี 61 ค่าเงินบาทมีโอกาสแขง็ค่าขึ�นไปแตะ   32.75 

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ     ธปท.จะใชย้าแรงเพื�อสกดัการแขง็ค่าของ

เงินบาท         แต่มาตรการที�ออกมาน่าจะทาํใหเ้งินบาทยงัมีแนวโนม้

แขง็ค่าต่อ   ขณะที�ยงัมีกระแสเงินทุนไหลเขา้ต่อเนื�อง  หลงัเศรษฐกิจ

แขง็แกร่ง   คาดวา่   ธปท.ตอ้งมีมาตรการดูแลกระแสเงินทุนไหลเขา้

ระยะสั�นเพื�อไม่ใหเ้งินบาทแขง็ค่ารวดเร็ว.

เทศไทย   เผยหลงัประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  3   สถาบนั 

(กกร.)  วา่  กกร.เตรียมร่วมมือกบั ธปท.เร่งประชาสมัพนัธ์ ใหผู้ป้ระ

กอบการรายยอ่ยทาํประกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  เพื�อป้อง

กนัความเสียหายจากเงินบาทที�แขง็ค่าขึ�นรวดเร็ว      เนื�องจากขณะนี�

รายยอ่ยทาํประกนัความเสี�ยงเพียง 10-20%  เท่านั�น  กกร.เป็นห่วงวา่

เงินบาทที�แขง็ค่าขึ�นรวดเร็วจะกระทบความสามารถการแข่งขนัดา้น

ส่งออก   และ  กกร. ไดต้ั�งคณะทาํงานเพื�อศึกษาและวเิคราะห์ผลกระ

ทบ ประเดน็การเมืองทั�งในสหรัฐฯ องักฤษและยโุรป      รวมทั�งการ

ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วนัที� 13-14 มิ.ย.นี�    ที�มีแนวโนม้

ปรับดอกเบี�ยขึ�น ซึ� งจะมีผลต่อค่าเงินบาทของไทย

 นายตรรก บุนนาค    ประธานคณะเจา้หนา้ที�ดา้นโกลบอล

มาร์เกตส์      ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  กล่าววา่   ครึ� งหลงัปีนี� เงินบาทมี

หามาตรการป้องกนัเงินทุนไหลเขา้-ออกระยะสั�น

หวั�นค่าเงินบาทแขง็ค่าเร็วเกินไป

กฟผ. เตรียมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ�ม
 วา่ที� พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา ผูช่้วยผูว้า่การชุมชนสมัพนัธ์และสิ�งแวดลอ้มโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าววา่ กฟผ.อยูร่ะหวา่งเตรียมปรับแผนพฒันากาํลงั

การผลิตไฟฟ้า (PDP-2015) ใหส้อดรับกบัภาะปัจจุบนัที�ตอ้งยอมรับวา่โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี� ตอ้งเลื�อนไปอีกอยา่งตํ�า 4 ปี และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา  ที�คาดวา่จะเลื�อนจากแผน 1 ปี     ขณะ

เดียวกนัยงัตอ้งสอดรับกบันโยบายของรัฐบาลที�ใหเ้พิ�มการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็น 40% 

 “กฟผ. เองกเ็ตรียมจะผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ�มจาก 500 เมกะวตัต ์เป็น 2,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2579 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015)   หรือคิด

เป็น 10% ของแผน ซึ�งเมื�อแผนนี�ปรับกต็อ้งปรับแผน PDP ดว้ย จึงตอ้งหารือกบักระทรวงพลงังาน โดยหลกัการยงัตอ้งการใหค้งสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.ไม่นอ้ยกวา่ 40-50%         เพื�อความมั�นคง 

ขณะเดียวกนัทา้ยแผน PDP เดิมกาํหนดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไวป้ลายแผน 2 โรง รวม 2,000 เมกะวตัต ์จะกาํหนดไวห้รือไม่ ซึ� งขอ้ดีของนิวเคลียร์คือลดภาวะโลกร้อนและค่าไฟถกู” วา่ที� พ.ต.อนุชาตกล่าว

 ส่วนความคืบหนา้โรงไฟฟ้าถ่านหินในกรณีที�กฟผ.ไดท้าํหนงัสือสอบถามไปยงัสาํนกังานนโยบายและแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (สผ.)  ถึงแนวทางการจดัทาํรายงานผลก

ระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี� และรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (EIA) ในส่วนของท่าเรือทาง สผ.ไดท้าํหนงัสือตอบกลบัถึงแนวทางการดาํเนินการหลกัๆ ที�ตอ้ง

ใหน้าํความเห็นของคณะกรรมการไตรภาคีเขา้ไปประกอบการดาํเนินงานและการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทาํให ้กฟผ.ตอ้งเริ�มกระบวนการจดัทาํใหม่หมด

 “กฟผ.ตอ้งเริ�มกระบวนการจดัทาํ EIA และ EHIA ใหม่หมดซึ�งตอ้งเริ�มตั�งแต่การเตรียมวา่จา้งที�ปรึกษาการเปิดรับฟังความเห็น ฯลฯ คาดวา่จะใชเ้วลา 2 ปี      ทาํใหก้ารผลิตไฟฟ้าป้อนเขา้ระบบ 

(COD) จากเดิมปี 2562 จะเลื�อนเป็นปี 2566-67 ขณะที�โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ยนิูตแรกที�จะตอ้ง COD ปี 2564 กค็งตอ้งเลื�อนออกไปเป็นปี 2565” วา่ที� พ.ต.อนุชาตกล่าว
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