วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

เชิญประชุมผูถือหุน เพิ่มทุน-ลดทุนบริษัท เลิกบริษัทจํากัด
แจงใหชําระหนี้ บอกเลิกสัญญา แปรสภาพเปนบริษัทจํากัด

ครม.ไฟเขียว 1.2 พันลาน
ลดดอกลูกหนี้สหกรณ

ครม.ไฟเขียว 1.2 พันลาน ลดดอกเบี้ย 3% ใหเกษตรกร
ลูกหนี้สหกรณ ใหเทาเทียมลูกคาธ.ก.ส.
ครม.ไฟเขี ย ว 1.2 พั น ล า น ลดดอกเบี้ ย 3% ให
เกษตรกรลู ก หนี้ ส หกรณ ใ ห ทั ด เที ย มลู ก ค า ธ.ก.ส.
เฉพาะ 3 แสนแรกยาว 1 ป
ไฟเขียว 1.2 พันลานลดดอก – นายกฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา คณะรัฐมนตรี
(ครม.) อนุมัติงบ 1,232.595 ลานบาท เพื่อดําเนิน
โครงการลดดอกเบี้ ย เงิ น กู ใ ห เ กษตรกรสมาชิ ก
สหกรณ-กลุมเกษตรกร ภายใตมาตรการลดภาระ
หนี้ เ พื่ อ เพิ่ ม สภาพคล อ งให แ ก เ กษตรกรรายย อ ย
ที่ไมใชลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดรับการชวยเหลือที่เทาเทียม
และทัว่ ถึงเชนเดียวกับ เกษตรกรลูกคาธ.ก.ส. ทีค่ รม.
ไดอนุมัติการชวยเหลือไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ซึ่ง
รัฐชดเชยดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ในอัตรา 3% ตอป ระยะเวลา 1 ป โดยใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรม
สงเสริมสหกรณ

เกษตรกร และมีโอกาสนําเงินสวนที่ไดรับการชวย
เหลือไปฟนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวใช
จายกลุมเปาหมายสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
มีหนี้เงินกู ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 ตนเงินกูขอรับการ
ชดเชยไมเกิน 300,000 บาทแรก จํานวน 428,647
ราย ตนเงินกูรวม 44,395.666 ลานบาท ระยะ
เวลาชดเชยดอกเบี้ย 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562
สําหรับคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
จะสามารถเขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ
1. ตองเปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณ
เครดิตยูเนียนทีส่ มาชิกประกอบอาชีพการเกษตรและ
เปนสมาชิกกลุม เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตร
เทานัน้ 2. สมาชิกตองประกอบกิจกรรมการเกษตรใน
ชวงทีผ่ า นมา และมีเงินกูก บั สหกรณ/กลุม เกษตรกรใน
วัตถุประสงคเพื่อการเกษตร

ในวัตถุประสงคเพื่อการเกษตร 3.2 มูลหนี้ที่เขารวม
โครงการตองไมเปนหนี้ดําเนินคดี 3.3 ไมเปนสัญญา
หนี้ เ งิ น กู ที่ เ คยได รั บ การช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลใน
ลักษณะเดียวกันมากอนในทุกโครงการ 3.4 สมาชิก
และคูส มรส จะตองไมไดรบั การชวยเหลือซาํ ซอนตาม
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.
ซึง่ ดําเนินการโดย ธ.ก.ส. และ 3.5 สมาชิกจะตองเปน
เกษตรกรตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง ราย
ละเอียดของเกษตรกรรายยอย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2552
แนวทางการดํ า เนิ น การรั ฐ บาลชดเชยดอกเบี้ ย ให
สหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรา 3% ตอ
ปเปนระยะเวลา 1 ป

3. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
จะไดรับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเฉพาะตนเงินกู 300,000
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย และลดต น ทุ น ในการ บาทแรก โดยมีหลักเกณฑโครงการ ดังนี้ คือ 3.1 มี
ประกอบอาชีพการเกษตรแกสมาชิกสหกรณ/กลุม หนี้เงินกูกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ณ 31 ก.ค. 2561
ที่มา:ขอขอบคุณ: https://www.khaosod.co.th/
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ราคา 12 บาท

เอกชนคัดคาน เก็บภาษีเกลือ ชี้แกปญหาไมถูกจุด-ไม ไดชวยเรื่องสุขภาพประชาชนจริงๆ

คานเก็บ
ภาษีเกลือ

วั น ที่ 23 เม.ย. นายวิ ศิ ษ ฐ ลิ้ ม ลื อ ชา ประธาน
กลุ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร สภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวา กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร ไดยื่นหนังสือคัดคานการจัดเก็บภาษีเกลือ
3 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จ,
ขนมกรุบกรอบ และผงชูรส ไปยังคณะกรรมการ
นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค
ไมติดตอระดับชาติ เนือ่ งจากทางกลุมเห็นวาเปนการ
แกปญ
 หาไมถกู จุด ไมไดชว ยเรือ่ งการดูแลสุขภาพของ
ผูบริโภค และยังเปนการเพิ่มตนทุนใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม(เอสเอ็มอี) ทําลายขีดความ
สามารถการแขงขัน คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑรวมกวา
63,000 ลานบาท แบงเปนตลาดขนมขบเคีย้ ว 36,000
ลานบาท อาหารกึ่งสําเร็จรูป 16,000 ลานบาท และ
ผงชูรส 11,000 ลานบาท

ผูประกอบการอาจผลักภาระมายังผูบริโภค ซึ่งหาก
คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือฯ ยังคง
เดินหนาเสนอเรื่องนี้ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
หลังจากกลุมฯยื่นหนังสือคัดคานไปแลว ทางเอก
ชนก็จะไปยื่นหนังสือคัดคานที่กระทรวงการคลังเชน
กัน และเราจะไมไดยื่นคัดคานเพียงอยางเดียว แตจะ
เสนอแนวทางการดูแลสุขภาพใหถูกตองดวย โดยให
ความรูผ บู ริโภคเพือ่ เปนทางเลือก เชน ติดเครือ่ งหมาย
ทางเลือกสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธใหผูบริโภครับ
ทราบ”นายวิศิษฐ กลาว

ทั้งนี้ที่ผานมากลุมฯ ไดรวมมือกับสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) รวมกันจัดทําฉลากจีดีเอ เพื่อแสดงคา
พลังงาน ความหวาน ความเค็มใหผูบริโภคมีขอมูล
“หากมีการปรับขึ้นภาษีเกลือจะสงผลตอภาระตนทุน ทางโภชนาการเปรียบเทียบได อยางไรก็ตามการ
ผู ป ระกอบการสู ง ขึ้ น โดยเฉพาะผู ป ระกอบการ บริโภครสเค็มถือเปนพฤติกรรมการบริโภคสวนบุคคล
ภัตตาคาร รานคา แผงลอยและทุกระดับ จนสุดทาย ไมสามารถชี้ชัดไดวาเมื่อมีการเก็บภาษีเกลือ จะสง

ผลใหอาหารที่มีเกลือและโซเดียมเปนสวนประกอบ
มีราคาสูงขึ้น จะทําใหผูบริโภคบริโภคผลิตภัณฑนั้น
ลดลง เพราะในอาหารอื่นที่รับประทานแตละวัน มี
องคประกอบแหลงโซเดียมรวมอยูดวย ซึ่งเกลือและ
โซเดียมนอกจากใหรสเค็มแลว ยังชวยถนอมอาหาร
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ป 2562 ประเมินสถานการณการตลาดอาหารใน
ประเทศไทยขยายตัวจากปกอนประมาณ 5% มูลคา
ตลาด 1.5 ลานลานบาท โดยมีปจจัยเสี่ยงที่ตอง
ติดตามจากสงครามการคาสงผลกระทบตอกําลัง
ซื้อผูบ ริโภคลดลง เงินบาทแข็งคาขึ้นสงผลกระทบตอ
ความสามารถการแขงขันดานราคา ตนทุนการบริหาร
การจัดการ สหรัฐตัดสิทธิโครงการทบทวนการให
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) 11 รายการ เชน
ทุเรียนสด มะละกอตากแหง มะขามตากแหง ขาวโพด
ปรุงแตง เปนตน
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เชิญประชุมผูถือหุน เพิ่มทุน-ลดทุนบริษัท เลิกบริษัทจํากัด
แจงใหชําระหนี้ บอกเลิกสัญญา แปรสภาพเปนบริษัทจํากัด

ครม.ไฟเขียว 1.2 พันลาน
ลดดอกลูกหนี้สหกรณ

ครม.ไฟเขียว 1.2 พันลาน ลดดอกเบี้ย 3% ใหเกษตรกร
ลูกหนี้สหกรณ ใหเทาเทียมลูกคาธ.ก.ส.
ครม.ไฟเขี ย ว 1.2 พั น ล า น ลดดอกเบี้ ย 3% ให
เกษตรกรลู ก หนี้ ส หกรณ ใ ห ทั ด เที ย มลู ก ค า ธ.ก.ส.
เฉพาะ 3 แสนแรกยาว 1 ป
ไฟเขียว 1.2 พันลานลดดอก – นายกฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา คณะรัฐมนตรี
(ครม.) อนุมัติงบ 1,232.595 ลานบาท เพื่อดําเนิน
โครงการลดดอกเบี้ ย เงิ น กู ใ ห เ กษตรกรสมาชิ ก
สหกรณ-กลุมเกษตรกร ภายใตมาตรการลดภาระ
หนี้ เ พื่ อ เพิ่ ม สภาพคล อ งให แ ก เ กษตรกรรายย อ ย
ที่ไมใชลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดรับการชวยเหลือที่เทาเทียม
และทัว่ ถึงเชนเดียวกับ เกษตรกรลูกคาธ.ก.ส. ทีค่ รม.
ไดอนุมัติการชวยเหลือไปเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ซึ่ง
รัฐชดเชยดอกเบี้ยใหสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ในอัตรา 3% ตอป ระยะเวลา 1 ป โดยใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรม
สงเสริมสหกรณ

เกษตรกร และมีโอกาสนําเงินสวนที่ไดรับการชวย
เหลือไปฟนฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไวใช
จายกลุมเปาหมายสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
มีหนี้เงินกู ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 ตนเงินกูขอรับการ
ชดเชยไมเกิน 300,000 บาทแรก จํานวน 428,647
ราย ตนเงินกูรวม 44,395.666 ลานบาท ระยะ
เวลาชดเชยดอกเบี้ย 1 ส.ค. 2561-31 ก.ค. 2562
สําหรับคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่
จะสามารถเขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ
1. ตองเปนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตร สหกรณ
เครดิตยูเนียนทีส่ มาชิกประกอบอาชีพการเกษตรและ
เปนสมาชิกกลุม เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตร
เทานัน้ 2. สมาชิกตองประกอบกิจกรรมการเกษตรใน
ชวงทีผ่ า นมา และมีเงินกูก บั สหกรณ/กลุม เกษตรกรใน
วัตถุประสงคเพื่อการเกษตร

ในวัตถุประสงคเพื่อการเกษตร 3.2 มูลหนี้ที่เขารวม
โครงการตองไมเปนหนี้ดําเนินคดี 3.3 ไมเปนสัญญา
หนี้ เ งิ น กู ที่ เ คยได รั บ การช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาลใน
ลักษณะเดียวกันมากอนในทุกโครงการ 3.4 สมาชิก
และคูส มรส จะตองไมไดรบั การชวยเหลือซาํ ซอนตาม
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส.
ซึง่ ดําเนินการโดย ธ.ก.ส. และ 3.5 สมาชิกจะตองเปน
เกษตรกรตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง ราย
ละเอียดของเกษตรกรรายยอย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2552
แนวทางการดํ า เนิ น การรั ฐ บาลชดเชยดอกเบี้ ย ให
สหกรณ/กลุมเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตรา 3% ตอ
ปเปนระยะเวลา 1 ป

3. สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
จะไดรับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเฉพาะตนเงินกู 300,000
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย และลดต น ทุ น ในการ บาทแรก โดยมีหลักเกณฑโครงการ ดังนี้ คือ 3.1 มี
ประกอบอาชีพการเกษตรแกสมาชิกสหกรณ/กลุม หนี้เงินกูกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ณ 31 ก.ค. 2561
ที่มา:ขอขอบคุณ: https://www.khaosod.co.th/

เจาของ/ผูพิมพโฆษณา :บริษัท นิวส ทูเดย (2000) จํากัด ทะเบียนเลขที่ : สสช 188/2551 บรรณาธิการ : นายผดุงศักดิ์ วิริยพิสุทธิ์ ที่ตั้ง : 498/28
ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน แขวงสําเหร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท 02-860-9404-6 โทรสาร 02-860-9407

ติดตอฝายโฆษณา
รวดเร็ว ฉับไว บริการทานดวยความเต็มใจ ถูกตองตามกฎหมาย วันตอวัน
ปที่ 11

โทร.02-8609404-6
แฟกซ.02-8609407

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
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ราคา 12 บาท

เอกชนคัดคาน เก็บภาษีเกลือ ชี้แกปญหาไมถูกจุด-ไม ไดชวยเรื่องสุขภาพประชาชนจริงๆ

คานเก็บ
ภาษีเกลือ

วั น ที่ 23 เม.ย. นายวิ ศิ ษ ฐ ลิ้ ม ลื อ ชา ประธาน
กลุ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร สภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปดเผยวา กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร ไดยื่นหนังสือคัดคานการจัดเก็บภาษีเกลือ
3 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จ,
ขนมกรุบกรอบ และผงชูรส ไปยังคณะกรรมการ
นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค
ไมติดตอระดับชาติ เนือ่ งจากทางกลุมเห็นวาเปนการ
แกปญ
 หาไมถกู จุด ไมไดชว ยเรือ่ งการดูแลสุขภาพของ
ผูบริโภค และยังเปนการเพิ่มตนทุนใหผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม(เอสเอ็มอี) ทําลายขีดความ
สามารถการแขงขัน คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑรวมกวา
63,000 ลานบาท แบงเปนตลาดขนมขบเคีย้ ว 36,000
ลานบาท อาหารกึ่งสําเร็จรูป 16,000 ลานบาท และ
ผงชูรส 11,000 ลานบาท

ผูประกอบการอาจผลักภาระมายังผูบริโภค ซึ่งหาก
คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือฯ ยังคง
เดินหนาเสนอเรื่องนี้ใหกระทรวงการคลังพิจารณา
หลังจากกลุมฯยื่นหนังสือคัดคานไปแลว ทางเอก
ชนก็จะไปยื่นหนังสือคัดคานที่กระทรวงการคลังเชน
กัน และเราจะไมไดยื่นคัดคานเพียงอยางเดียว แตจะ
เสนอแนวทางการดูแลสุขภาพใหถูกตองดวย โดยให
ความรูผ บู ริโภคเพือ่ เปนทางเลือก เชน ติดเครือ่ งหมาย
ทางเลือกสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธใหผูบริโภครับ
ทราบ”นายวิศิษฐ กลาว

ทั้งนี้ที่ผานมากลุมฯ ไดรวมมือกับสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) รวมกันจัดทําฉลากจีดีเอ เพื่อแสดงคา
พลังงาน ความหวาน ความเค็มใหผูบริโภคมีขอมูล
“หากมีการปรับขึ้นภาษีเกลือจะสงผลตอภาระตนทุน ทางโภชนาการเปรียบเทียบได อยางไรก็ตามการ
ผู ป ระกอบการสู ง ขึ้ น โดยเฉพาะผู ป ระกอบการ บริโภครสเค็มถือเปนพฤติกรรมการบริโภคสวนบุคคล
ภัตตาคาร รานคา แผงลอยและทุกระดับ จนสุดทาย ไมสามารถชี้ชัดไดวาเมื่อมีการเก็บภาษีเกลือ จะสง

ผลใหอาหารที่มีเกลือและโซเดียมเปนสวนประกอบ
มีราคาสูงขึ้น จะทําใหผูบริโภคบริโภคผลิตภัณฑนั้น
ลดลง เพราะในอาหารอื่นที่รับประทานแตละวัน มี
องคประกอบแหลงโซเดียมรวมอยูดวย ซึ่งเกลือและ
โซเดียมนอกจากใหรสเค็มแลว ยังชวยถนอมอาหาร
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
ป 2562 ประเมินสถานการณการตลาดอาหารใน
ประเทศไทยขยายตัวจากปกอนประมาณ 5% มูลคา
ตลาด 1.5 ลานลานบาท โดยมีปจจัยเสี่ยงที่ตอง
ติดตามจากสงครามการคาสงผลกระทบตอกําลัง
ซื้อผูบ ริโภคลดลง เงินบาทแข็งคาขึ้นสงผลกระทบตอ
ความสามารถการแขงขันดานราคา ตนทุนการบริหาร
การจัดการ สหรัฐตัดสิทธิโครงการทบทวนการให
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(จีเอสพี) 11 รายการ เชน
ทุเรียนสด มะละกอตากแหง มะขามตากแหง ขาวโพด
ปรุงแตง เปนตน

