สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย : 29 เมษายน 2564

หอการค้าไทยรายงาน"บิ๊กตู่"
ร่ องใช้ กทม.วางระบบวัคซีน

นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย
เปิ ด เผยว่ า ได้ร ายงานความคืบ หน้ า การสนั บ สนุ น การ
กระจายและฉีดวัคซีน ทัง้ นี้ทผ่ี ่านมานายกฯ ได้สั ่งการ ตัง้
คณะทางานร่วมกัน 4 คณะ ทัง้ ภาครัฐ และหอการค้าไทย
ถึ ง แผนการกระจายวัค ซี น และวัค ซี น ทางเลือ กของ
หอการค้าไทย รวมถึงการปรับกฎหมายต่างๆ เพื่อจัดหา
วัคซีนได้รวดเร็ว โดยมีความคืบหน้าดังนี้
TEAM Distribution and Logistics ทีมสนับสนุ นการ
กระจายและฉีดวัคซีน ในระยะแรก ได้มีก ารจัดเตรียม
พืน้ ทีน่ าร่องเสนอ กทม. 66 แห่ง โดยผ่านการคัดเลือก 14
แห่งกระจายทัวกรุ
่ งเทพฯ แบ่งเป็ น 5 พืน้ ที่ ได้แก่ กรุงเทพ
เหนือ 2 จุด กรุงเทพใต้ 4 จุด กรุงเทพตะวันออก 3 จุด
กรุงธนเหนือ2 จุด และกรุงธนใต้ 3 จุด
TEAM Communication ทีมการสื่อสาร โดยตัง้ ทีม
คณะท างานประกอบด้ว ยบริษัท ชัน้ น า 20 บริษัท เพื่อ
ระดมทรัพ ยากรและช่ อ งทางการสื่ อ สาร อาทิ LINE,
Google, Facebook, VGI, CP และบริ ษั ท อื่ น ๆ ยิ น ดีใ ห้
การสนับสนุ นด้านการสื่อ สารอย่างเต็มกาลังทัง้ Online
และ Offline

TEAM IT Operation ที ม เท ค โนโลยี แ ละระบบ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการลงทะเบียนและลดความ
เสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ปฏิบตั ิการของภาคเอกชน
โดยน าเทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น ได้ มี ก ารหารื อ ถึ ง
solution ทีค่ วรจะเป็ น เพื่อลดขัน้ ตอนระยะเวลาและเพิม่
ประสิทธิภาพ
และTEAM Extra Vaccine procurement ทีมจัดหา
วัคซีนเพิม่ เติม ภาคเอกชนพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนภาครัฐ
ในการเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ทนั เวลา และพร้ อม
สนั บ สนุ น ภาครัฐ ให้ส ามารถบริห ารจัด การกระจาย
วัคซีนได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
นอกจากแผนการกระจายวัคซีนทีภ่ าคเอกชนจะไป
สนั บ สนุ น ภาครัฐ นั ้น ยัง ได้มีก ารหารือ ถึง แผนฟื้ นฟู
เศรษฐกิจในระยะถัดไปอีกด้วย ทัง้ เรื่องการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และการอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ โดยทางหอการค้าได้เสนอแผนที่
ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ได้ทดลอง
ทา Sand box ของกลุ่มค้าปลีกและทางธนาคารมาแล้ว
เพื่อให้ SMEs เข้าถึง Soft Loan โดยพร้อมที่จะขยาย
ผลต่อไป นอกจากนัน้ จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยผ่าน
โ ค รง กา ร HUG THAIS ฮั ก ไ ท ย Love Thais, Help
Thais “รวมใจ ไทยไม่ทง้ิ กัน”
ซึ่งทางภาครัฐได้ให้ความมั ่นใจว่า ภาครัฐได้มกี าร
เตรีย มการช่ ว ยเหลือ SMEs ไว้ท ัง้ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ภาครัฐ, การทาสินเชื่อ Factoring, Soft Loan, พักทรัพย์
พัก หนี้ รวมถึง มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ อื่น ๆและ
พร้ อ มที่ จ ะรับ ฟั ง ข้ อ เสนอภาคเอกชนเพื่ อ ปรัง ปรุ ง
กฎหมาย กฎระเบีย บให้ผู้ ป ระกอบการท าธุ ร กิจ ได้
สะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิ ดประเทศใน
ลาดับถัดไป
ที่มา : www.thsansettakij.com

