สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
ประจำวันที่ 31 มีนำคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจ
กลต.ชี้'ไอเฟค'ทำผิดก.ม.บอร์ดประชุม 2 ครัง้ เป็ นโมฆะ-สังเร่
่ งถกรอบใหม่
ตลาดสังแจงข้
่
อมูลเปลีย่ นวัน ประชุมผูถ้ อื หุน้ -ควานหาผูร้ บั ผิดชอบภายใน31มี.ค.นี้
ก.ล.ต.สังไอเฟค
่
เร่งประชุมบอร์ด เพื่อกาหนด วันประชุมผูถ้ อื หุน้ และปิดสมุดทะเบียนรายชื่อ
ระบุการประชุม2รอบที่ผ่านมา ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ด้านตลาดหลักทรัพย์จแ้ี จงข้อมูลและถามหา
คนรับผิดชอบ ขีดเส้นตาย วันนี้ ส่วนโบรกประเมินคณะกรรมการ ทีป่ ระชุมต้องรับผิดชอบ
ตลำดปลื้มกองทุนเกำหลี สนซื้อหุ้นจ่ำย'ปันผลสูง'
ตลาดหลักทรัพย์นา 8 บจ.โรดโชว์เกาหลีครัง้ แรก เผยได้รบั การตอบรับดี มี 20 กองทุนมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์เข้าร่วม หวังดึงเงินลงทุนหุ้นไทย ขณะทีว่ านนี้ ต่างชาติ ทุ่มซื้อ
หุน้ ไทย1หมืน่ ล้าน ผ่านบิก๊ ล็อต บีเจซี 5 พันล้าน
ถกคปภ.ทำประกันอูเบอร์เฉพำะ
ประกันวินาศภัย ถก คปภ. ทาประกันแท็กซีอ่ ูเบอร์โดยเฉพาะ ยา้ เบีย้ ไม่แพง ขจัดปญั หาใช้รถ
ผิดประเภท พร้อมชงลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ 15,000 บาทหวังภาครัฐส่งเสริม การประกันภัย ปีน้ี
ลุน้ โต 3-4%
ไทยรัฐ
ยกเลิ กใบอนุญำตรถตู้เหลือ 2 ปี "พิ ชิต"จี้ขนส่งทำงบกยกเครื่องแผนปฏิ รปู ด่วน
"พิชติ " จีข้ นส่งเร่งสรุปแผนปฏิรปู ด่วนพร้อมเล็งยกเลิกใบอนุ ญาตเดินรถเหลือ 2 ปีช่วงเปลีย่ น
ผ่านจาก 10 ปี และเริม่ สัมปทานใหม่พร้อมกัน 7 ปี ลันให้
่ ใช้กฎหมายปกติท่มี อี ยู่และให้เกิดในปี น้ี
พร้อมเร่งหามาตรการความปลอดภัยการใช้รถตูโ้ ดยสารประจาทางด้วย
มึน!เด็กไทยขำดสำรอำหำรอื้ออึ ง เร่งหนุนคนบริ โภคไข่ 300 ฟอง รัฐ-เอกชนรวมพลังรณรงค์
หนัก
นายเรวัติ หทัยสัต ยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บ ริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง
เปิดเผยว่า หลังร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไก่ไข่ เปิด "โครงการรณรงค์บริโภคไข่
ไก่ ของคนไทย 300 ฟอง" ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.57-61 ในปี 59 ที่ ผ่านมา เพราะคนไทย
บริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ทาให้ปี 59 สามารถเพิม่ อัตราการ
บริโภคไข่ของคนไทยได้ 240 ฟองต่อคนต่อปี จาก 220 ฟองต่อคนต่อปี ตัง้ เป้าปี 61 สามารถผลักดัน
การบริโภคไข่ของคนไทยได้ถงึ 300 ฟองต่อคนต่อปีได้สาเร็จ
รอปลดล็อก "วิ นด์ฟำร์ม"

สรุ ปข่ าวเศรษฐกิจ
ประจำวันที่ 31 มีนำคม 2560

โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร
หอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิ ดเผยว่า จากกรณีท่ี
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สรุปผลการตรวจสอบการเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อ
ติดตัง้ กังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) จานวน 17 โครงการ ไม่ผดิ กฎหมาย ส.ป.ก. และ
ให้ปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยเกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์นนั ้ ทาง กกพ.ต้องรอหนังสือยืนยันอย่าง
เป็นทางการจาก ส.ป.ก.ก่อน จากนัน้ จะพิจารณาปลดล็อกการออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโครงการ
วินด์ฟาร์มจากก่อนหน้านี้ กกพ.ได้ชะลอการออกใบอนุญาต 11 ราย จานวน 700 เมกะวัตต์
"พิ เชฐ"จัดแถวแอพพลิ เคชัน่ ทำธุรกิ จในไทยต้องจ่ำยภำษี
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอ)ี เปิ ดเผย ถึงการจัดระเบียบ
ธุรกิจบริการแบบ Over-the-Top หรือOTT ว่าขณะนี้ทวโลกรวมถึ
ั่
งประเทศไทยต่างประสบปญั หาเรือ่ ง
การให้บริการ OTT ซึ่งเป็ นบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านแอพพลิเคชันบนอิ
่
นเตอร์เน็ต อาทิ
Line, Facebook, Youtube, บริก ารUber, Alibaba, Airbnb รวมถึงกู เกิล ด้ว ยนั น้ หน่ ว ยงานภาครัฐ
ต้องหารือร่วมกันระหว่างการจัดเก็บภาษีและการส่งเสริมธุรกิจทีม่ นี วัตกรรมซึง่ ต้องกาหนดแนวทางใน
การกากับดูแลทีเ่ หมาะสม
คลังลุ้นจีดีพีปีไก่แตะ 4%
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิ ดเผยว่า สศค.
เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีน้ีจะมีโอกาสเติบโตได้ 4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (จีดพี )ี จาก
อานิส งส์ของภาคการส่ งออกที่มแี นวโน้ ม ว่าขยายตัว เป็ น บวก 2.5% แต่ อ ย่างไรก็ต าม สศค.ก็ย งั
คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีน้ีว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ของจีดพี ตี ามประมาณการเดิม โดยการ
ขยายตัวจะเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป และจะชัดเจนมากขึน้ ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ส่วนการเติบโต
ช่วงครึง่ ปีแรกนัน้ ประเมินว่ายังเป็นไปตามคาดการณ์
กูเกิ ลไทยไม่กระทบโฆษณำถูกถอน
นายเบน คิง หัวหน้ าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล ประเทศไทย เปิ ดเผยว่า กูเกิลมีความสนใจที่จะร่วมมือ
กับรัฐบาลไทยในการกระตุ้นและผลักดันการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประเทศเพื่อยกระดับการพัฒนา
ด้านดิจทิ ลั โดยเฉพาะโครงการดิจทิ ลั พาร์ค ซึง่ รัฐบาลต้องการผลักดันให้เป็ นซิลคิ อน วัลเลย์ ของไทย
"เราสนใจแน่ นอนโดยเฉพาะเมื่อมองถึงสิทธิประโยชน์ ท่รี ฐั บาลไทยเสนอให้ผู้ท่จี ะเข้าไปลงทุนเรามี
โอกาสเข้าพบและหารือเรื่องนี้ กับ รมว.ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอ)ี หลายรอบแล้ว แต่ขณะนี้
ถือว่าเร็วเกินไปทีจ่ ะประกาศหรือพูดอะไรมากไปกว่านี้"
จ่อขึ้น "ท็อป 5" ดิ วตี้ฟรีโลก "คิ งเพำเวอร์" ผุดโปรเจกต์ยกั ษ์ 1.25 หมื่น ล.
"คิง เพาเวอร์" ทุ่ ม กว่ า 1.25 หมื่น ล้านบาท ผุ ด ร้านค้าปลอดอากรกลางเมือ งรุก ดิว ตี้ฟ รี
ต่างประเทศ-ปรับโฉมยกเครื่องดิวตี้ฟรีรางน้ า หวังเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ จ่อเปิ ดใหม่
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ต.ค.60 ตัง้ เป้าติด 1 ใน 5 ดิวตี้ โลกภายใน 5 ปี ตอกย้าภาพผู้นาธุรกิจระดับโลก ดันยอดขายปี น้ีโต
20%
กสทช.เรียกทีวีดิจิทลั ยื่นรับเงิ น
นายฐากร ตัณ ฑสิท ธิ ์ เลขาธิก ารคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย งกิจการโทรทัศ น์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)เปิ ดเผยว่าจากค าสังหั
่ วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทีวดี จิ ทิ ลั นัน้ ขณะนี้มผี มู้ ายื่นขอขยายระยะเวลาการชาระค่า
ประมูลทีวดี จิ ทิ ลั แล้ว 11 ราย อาทิ ช่องนิวส์ทวี ี ของบริษัท ดี เอ็นบรอดคาสท์ จากัด , ช่องเนชันของ
่
บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์วชิ นั ่ จากัด , ช่องโมโน 29 ของบริษทั โมโน บรอดคาซท์ จากัด , ช่องไทยรัฐทีว ี
ของบริษทั ทริปเปิล วี บรอด-คาสท์ จากัด เป็นต้น ซึง่ สานักงาน กสทช.ให้ความเห็นชอบไปแล้ว
สงกรำนต์กร่อยคนหนี้ ท่วมหัว งดปำร์ตี้-ช็อปปิ้ งฉุดกำลังซื้อหดยอดขำยซบเซำ
นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด เปิดเผยว่า บรรยากาศ
การใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯปี น้ี คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยประชาชนกว่า 64%
ระบุว่าจะขอประหยัดและเปลีย่ นพฤติกรรมหันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากยังกังวลปญั หาเรื่อง
กาลังซือ้ หลังจากเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปี เพื่อให้ได้รบั สิทธิการลดหย่อนภาษีจากโครงการช็อป
ช่วยชาติ โดยบางส่วนมีการซือ้ ด้วยบัตรเครดิตหรือใช้โปรโมชันซื
่ อ้ ก่อ นผ่อนทีหลัง 3-6 เดือน ทาให้ยงั
ต้องมีภาระผ่อนชาระอยู่
เดลินิวส์
อีตนั ้ ปรับแผนขำยเอ็มพีวี
นางอัจฉรีย์ ตัน ติยนั กุ ล ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท อีต ัน้ อิม ปอร์ท จากัด
ผู้บริหารอีตนั ้ ชอยด์ จาหน่ ายรถหรูใช้แล้ว เปิ ดเผยว่า ปี น้ีอตี นั ้ ได้ตงั ้ เป้าหมายยอดขายไว้ท่ี 400 คัน
หรือมีอตั ราการเติบโตเพิม่ จากปีทแ่ี ล้ว 15% อีกทัง้ ได้ปรับกลยุทธ์การตลาดเน้นออกตลาดโชว์รถ จัด
กิจกรรม นาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการใช้ โดยเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ครอบครัวที่
ใช้รถยนต์นงอเนกประสงค์
ั่
(เอ็มพีว)ี โดยเฉพาะรถ อัลพาร์ด และเวลไฟร์ จะมีให้เลือกครบทุกรุ่น โดย
สัดส่วนการขายจากนี้ไปจะเป็ นรถเอ็มพีว ี 80-85% และส่วนที่เหลือ 15-20% เป็ นรถยนต์นัง่ และรถ
ซูเปอร์คาร์
'บิ๊ กซี'สร้ำงภำพลักษณ์ จัดแคมเปญขำยมือถือ
นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภกั ดี ผู้ช่วยผู้อานวยการธุรกิจโทรศัพท์มอื ถือ บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ จากัด (มหาชน) เปิดเผยแผนงานปี 60 ว่า ได้ใช้งบการตลาด 10 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญงาน
มหกรรมมือถือ บิก๊ ซี บิก๊ แบง โมบาย เซลส์ ตัง้ แต่วนั ที่ 3-17 เม.ย. นี้ ในห้างบิก๊ ซีทวประเทศที
ั่
ป่ จั จุบนั
มีทงั ้ หมด 131 สาขา เพื่อต้องการยกระดับการจาหน่ายมือถือผ่านหน้าร้านมากขึน้ โดยแคมเปญครัง้ นี้
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จะนามือถือยีห่ อ้ ต่าง ๆ มาทัง้ ทีเ่ ปิ ดตัวใหม่ ล่าสุด และ รุ่นปจั จุบนั มาลดราคาสูงสุด 70 % พร้อมด้วย
ของแถมที่ใช้ประโยชน์ ได้จริง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัง้ เป้าหมายยอดขายภายในงาน 100 ล้านบาท
และช่วยผลักดันให้ กลุ่ มโทรศัพท์มอื ถือทัง้ ปี มยี อดขายเติบโต 30% จากแคมเปญที่จดั ต่อเนื่องทุก 3
เดือน
ใช้จ่ำยสงกรำนต์กร่อย ชำวบ้ำน64%ลดฉลอง ชี้ยงั ผ่อนหนี้ หลังแอ่น
นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด เปิดเผยว่า บรรยากาศ
การใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ปีน้ีคาดว่าจะซบเซากว่าทีค่ าดไว้ โดยมีประชาชนกว่า 64%
ระบุว่า จะขอประหยัดและเปลีย่ นพฤติกรรมหันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากประชาชนยังกังวล
ปญั หาเรื่องกาลังซื้อ หลังจากมีการเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปี เพื่อให้ได้รบั สิทธิการลดหย่อนภาษี
จากโครงการช้อปช่วยชาติ โดยบางส่วนมีการซือ้ ด้วยบัตรเครดิต หรือใช้โปรโมชันซื
่ อ้ ก่อนผ่อนทีหลัง
3-6 เดือน ทาให้ทุกวันนี้ยงั ต้องมีภาระผ่อนชาระอยู่
'โบรกเกอร์-บจ.'ร้องจ๊ำก กลต.เพิ่ มค่ำธรรมเนี ยม
รายงานข่าวจากส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
เปิดเผยว่า ก.ล.ต.กาลังทบทวนการเก็บค่าธรรมเนียมการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ให้สอดคล้อง
กับการทางาน และอัตราในต่างประเทศ โดยทยอยปรับเปลี่ยนใน 3 ปี (61-63) หลังจากอัตราเดิมใช้
มา 25 ปีแล้ว
ลุ้นเชลซีดนั ขึ้นเวทีโลก คำดรำยได้ทะยำน25%
น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป เปิดเผยภายหลังการให้
ข้อ มูล นัก ลงทุ น ในงานบริษัท จดทะเบียนพบผู้ล งทุ น ว่า ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษัท ได้ก้าวสู่ระดับ โลก
หลังจากใช้งบจานวนมากเพื่อไปทาการตลาดต่ างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าไปให้การสนับสนุ น
รวมถึงการเข้าเป็ นพันธมิตรหลัก อย่างเป็ นทางการกับทีมฟุตบอลสโมสรเชลซี ทีมจ่าฝูงในการแข่งขัน
ฟุตบอลพรีเมียร์ลกี อังกฤษ และ เซ็นสัญญาเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักฟุตบอล ลีก คัพ อังกฤษ เป็ นเวลา 3
ฤดูกาล (60/61 -62/63) พร้อมทัง้ เปลีย่ นชื่อเป็ น ฟุตบอลอีเอฟแอล คัพ เนื่องจากทาให้นักลงทุนและ
ผูบ้ ริโภคทัวโลกได้
่
รจู้ กั สินค้าของบริษทั มากขึน้
ถกคปภ.ประกันฯแท็กซี่อเู บอร์ แก้ปัญหำใช้รถผิดประเภท หวันไม่
่ ได้รบั ควำมคุ้มครอง
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิ ดเผยว่า สมาคมฯเตรียมหารือกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อขอให้พจิ ารณา
จัดทาแบบประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกรณีพเิ ศษสาหรับรถแท็กซีอ่ ูเบอร์โดยเฉพาะ เพื่อแก้ปญั หา
การใช้รถผิดประเภท ด้วยการนาประกันภัยรถส่วนบุคคลไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เป็ นการทาให้เกิดความ
ชัดเจนให้รถแท็กซีอ่ ูเบอร์ได้รบั ความคุม้ ครองในกรณีทเ่ี กิดอุบตั ิเหตุในอนาคต
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3กรมรีดภำษี 5เดือนวืด ส่งออกพุ่งลุ้นจีดีพีโต4%
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า ผล
การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ในช่วง 5
เดือนแรกปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) พบว่าจัดเก็บต่ ากว่าประมาณการ 1.98 หมื่นล้านบาท
ประกอบด้วย กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 6.16 แสนล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการ 8,421 ล้าน
บาท เป็ น ผลมาจากภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จัด เก็ บ ได้ ต่ า กว่ า เป้ าหมาย 1.08 หมื่น ล้ า นบาท ด้ า นกรม
สรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 2.23 แสนล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการ 2,907 ล้านบาท จากภาษี
ยาสูบ ภาษีรถยนต์ และภาษีสุรา
ไทยถกรัฐบำลทรัมป์ ครัง้ แรก3เม.ย.
นายบุณ ยฤทธิ ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิ ดเผยว่า กระทรวง
พาณิชย์จะเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทยสหรัฐ ระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส ประจาปี 60 วันที่ 3 เม.ย.นี้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็ นการหารืออย่างเป็ นทางการ
ครัง้ แรก กับสหรัฐ ภายใต้รฐั บาลใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ถือเป็ นโอกาสดีใน
การหารือเกีย่ วกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ในลัก ษณะหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ทีท่ งั ้
2 ฝา่ ยสนใจและเป็ นประโยชน์รว่ มกัน
เปิ ดแบงก์ผส้ ู งู อำยุเม.ย.นี้ ออกรีเวิ รท์ มอร์เกจปล่อยกู้
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียม
เปิดตัวธนาคารผูส้ ูงอายุในช่วงต้นเดือน เม.ย. นี้ เพื่อรองรับสังคมผูส้ งู วัยตามนโยบายของรัฐบาล โดย
โครงการธนาคารผูส้ งู อายุจะมีทงั ้ การปล่อยสินเชื่อและการรับเงินฝากดอกเบีย้ พิเ ศษ โดยเฉพาะสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ หรือรีเวิรท์ มอร์เกจ ซึ่งกาหนดวงเงินก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่อ ย
สินเชื่อให้ผู้สูงอายุท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป นากรรมสิทธิ ์ในที่อยู่อาศัยมาเป็ นหลักประกันในการขอ
สินเชื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ มีจานวนผู้กสู้ ูงสุดไม่เกิน 2 คนต่อสัญญา ระยะเวลาให้กไู้ ม่เกิน
20 ปี เมือ่ รวมอายุผกู้ กู้ บั ระยะเวลากูแ้ ล้วต้องไม่เกิน 85 ปี
มติชน
แนะธุรกิ จซ้ อมรับมือเทคโนโลยี ประคององค์กรช่ วงเปลี่ยนผ่ำนหนุนรุ่นใหม่ช่วยคิ ดเพิ่ มทำง
รอด
ไทยพาณิชย์แนะปรับวัฒนธรรมองค์กร หนุ นคนรุ่นใหม่แสดงความเห็นเพิ่มทางรอดธุรกิจ
รับมือเทคโนโลยีเปลีย่ นผ่านด้าน ก.ล.ต.คาดกลางปีจะได้เห็นฟินเทคเข้าไปทดลองในแซนด์บอ็ กซ์จริง
1 ราย
คิ งเพำเวอร์ทุ่ม1.25หมื่นล.ลงทุน5ปี รับนักท่องเที่ยวพุ่ง
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นายอัยยวัฒน์ ศรีวฒ
ั นประภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุ่มบริษทั คิง เพาเวอร์ เปิ ดเผยว่า
ได้ตงั ้ งบลงทุนในแผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่ 1.25 หมื่นล้านบาท โดย 1 หมื่นล้านบาท สาหรับ
สร้างร้านสินค้าปลอดอากร (duty free) ในเขตเมืองท่อ งเที่ยว เช่น เชียงใหม่ และศึกษาลงทุนร้าน
สินค้าปลอดอากรในต่างประเทศ เช่น พม่า ฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ย 1-2 พันล้านบาท และ
จะใช้งบกว่า 2.5 พันล้านบาท ปรับปรุงร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ฯ รางน้ า ให้แล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2560 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก คือ จีน และกลุ่มนักท่องเทีย่ วอาเซียนที่
กาลังซือ้ มาแรงอย่าง เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ซึง่ ทัง้ 3 ประเทศ สร้างยอดขายเติบโตเฉลีย่ เกิน 20%
ทัง้ นี้ ระหว่ า งการปิ ด ซ่ อ มจะย้ายสิน ค้าดิว ตี้ฟ รีท ัง้ หมด ไปวางจ าหน่ า ย ณ โรงแรม พู ล แมน คิง
เพาเวอร์ ตัง้ แต่ 26 เมษายนนี้
ก.ล.ต.เพิ่ มค่ำธรรมเนี ยมรับต้นทุนปฏิ บตั ิ งำนจริ ง
รายงานข่าวจากส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟงั ความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการออกและเสนอ
ขายหลัก ทรัพ ย์ และผู้ป ระกอบวิช าชีพ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ เพื่อ ให้
ค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับต้นทุนในการปฏิบตั งิ านของ ก.ล.ต. โดยทยอยปรับเปลีย่ นใน 3 ปี ตัง้ แต่ปี
2561-2563
ข่าวสด
มันใจเศรษฐกิ
่
จปี นี้ ดีเลิ ศ-โตพุ่งเอกชนชี้ส่งออกไปได้สวย-หวันบำทแข็
่
งตัวฉุด
เอกชนคาดส่งออกปีน้ีโตได้ 2-3% จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ แต่ยงั
ห่วงปจั จัยลบเรื่องค่าเงินบาทผันผวนเพราะตัง้ แต่ต้นปี แข็งค่าขึน้ 4.7% สูงสุดในอาเซียน ด้าน สศก.
มันใจเศรษฐกิ
่
จโตตามเป้า
'คิ งเพำเวอร์'ทุ่มหมื่นล.-ขยำยสำขำ
นายอัยยวัฒน์ ศรีวฒ
ั นประภา ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า
ภายใน 5 ปี จากนี้เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อเปิ ดสาขาใหม่ของคิง เพาเวอร์
เบือ้ งต้นวางไว้ 5 สาขา ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ จากปจั จุบนั มีสาขาเฉพาะในไทย 9 สาขา
ออมสิ นดีเดย์ปล่อยกู้สินเชื่อสูงอำยุ
นายชาติช าย พยุห นาวีช ัย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน กล่ าวว่ าเตรีย มเปิ ด ตัว ธนาคาร
ผู้สูงอายุในต้นเดือนเม.ย.นี้ เป็ นการดาเนินตามนโยบายรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทัง้ การปล่อย
สินเชื่อ และรับ เงิน ฝากในอัต ราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งธนาคารเตรียมเปิ ด ตัว สิน เชื่อ ที่อ ยู่อ าศัยส าหรับ
ผูส้ งู อายุ หรือ 'รีเวิรท์ มอเกจ' เบือ้ งต้นกาหนดวงเงินก้อนแรก 5,000 ล้านบาท
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สรท.จับตาเงินบาทผันผวนแข็งค่า กระทบส่งออก
คาดยอดเดื อน มี. ค.แตะ 1.81 หมื่น ล้ า นเหรีย ญสหรั ฐ
ดันทัง้ ปี โต 2-3%
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาส่งออกสินค้า
ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิ ดเผยว่า ขณะนี้เรื่อง
อัต ราแลกเปลี่ย นเป็ น ป จั จัย หลัก ที่ผู้ส่ ง ออกต้ อ งจับ ตา
ดูใกล้ชดิ เพราะความผันผวน จนทาให้ค่าเงินบาทแข็งค่า
นั น้ มีผ ลต่ อ ยอดการส่ ง ออกไทย คาดว่ า ยอดส่ ง ออก
ในเดือน มี.ค.นี้ จะแตะระดับ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
เนื่องจากได้อานิสงส์จากฐานปี กอ่ นทีต่ ่ามาก
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

น า ย เ ช า ว์ เ ก่ ง ช น ก ร ร ม ก า ร ผู้ จ ั ด ก า ร
บริ ษั ท ศู น ย์ วิ จ ั ย กสิ ก รไทย จ ากั ด เปิ ดเผยว่ า
บรรยากาศการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ ในกรุงเทพฯ
ปี น้ี ค าดว่ า จะซบเซากว่ า ที่ค าดไว้ โดยมีป ระชาชน
กว่า 64% ระบุว่า จะขอประหยัดและเปลีย่ นพฤติกรรม
หัน มาเที่ ย วฉลองให้ น้ อ ยลง เนื่ อ งจากประชาชน
ยังกังวลปญั หาเรื่องกาลังซื้อ หลังจากมีการเร่งใช้จ่าย
ไปมากช่วงปลายปี เพื่อให้ได้รบั สิทธิการลดหย่อนภาษี
จากโครงการช้อ ปช่ ว ยชาติ โดยบางส่ ว นมีก ารซื้ อ
ด้ว ยบัตรเครดิต หรือใช้โ ปรโมชันซื
่ ้อก่อนผ่อนทีหลัง
3-6 เดือน ทาให้ทกุ วันนี้ยงั ต้องมีภาระผ่อนชาระอยู่
ที่มา : เดลินิวส์

นายบุ ณ ยฤทธิ ์ กัล ยาณมิต ร อธิบ ดีก รมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ เปิ ดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะ
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความ
ตกลงการค้า และการลงทุน ไทย-สหรัฐ ระดับ เจ้า หน้ าที่
อาวุโส ประจาปี 60 วันที่ 3 เม.ย.นี้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็ นการ
หารืออย่างเป็ นทางการครัง้ แรก กับสหรัฐ ภายใต้รฐั บาล
ใหม่ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ถือเป็ น
โอกาสดี ใ นการหารือ เกี่ย วกับ แนวทางความร่ ว มมื อ
ระหว่างกัน ในลักษณะหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ทีท่ งั ้ 2 ฝา่ ยสนใจและเป็ นประโยชน์รว่ มกัน
ที่มา : เดลินิวส์

นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู้ อ านวยการ
สานักงานเศรษฐกิจ การคลัง(สศค.) เปิ ดเผยว่า สศค.
เชื่ อ ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยปี น้ี จ ะมีโ อกาสเติ บ โตได้ 4%
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย (จีดพี )ี จากอานิสงส์
ของภาคการส่งออกที่ม ีแ นวโน้ ม ว่ า ขยายตัว เป็ น บวก
2.5% แต่อย่างไรก็ตาม สศค.ก็ยงั คาดการณ์ แนวโน้ ม
เศรษฐกิจ ไทยปี น้ี ว่ า จะขยายตัว ได้ 3.6% ของจีดีพ ี
ตามประมาณการเดิม โดยการขยายตัวจะเป็ นแบบค่อย
เป็ นค่อยไป และจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4
ของปี ส่ ว นการเติบ โตช่ ว งครึ่ง ปี แ รกนั น้ ประเมิน ว่ า
ยังเป็ นไปตามคาดการณ์
ที่มา : ไทยรัฐ
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โพสต์ทเู ดย์
1 ปี ตัง้ บรรษั ท น้ ำ มัน มติ สนช.ฉลุ ย โยนรัฐ บำลศึ ก ษำรูป แบบ นำยกฯยัน ทหำรไม่ คิ ด หำ
ผลประโยชน์พลังงำน
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ยอมตัดมาตรา 10/1 โยน ครม.ตัง้ กรรมการศึกษาจัดตัง้
บรรษัทน้ามันฯ ภายใน 60 วัน
ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) เมือ่ วันที่ 30 มี.ค.ทีผ่ ่านมา มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
ปิโตรเลียม ในวาระที่ 2 และ 3 ด้วยคะแนน 227 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และให้ประกาศใช้
เป็ น กฎหมายต่ อ ไป โดยกรรมาธิก ารยอมตัดมาตรา 10/1 เรื่อ งจัดตัง้ บรรษัท น้ ามันแห่ งชาติ ตาม
ข้อเสนอของสมาชิกออก และให้ปรับไปอยูใ่ นข้อสังเกตในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
ออมสิ นเปิ ดธนำคำรผูส้ งู อำยุ
ออมสินดีเดย์เปิดตัวธนาคารผูส้ งู อายุ พร้อมเปิดสินเชื่อบ้าน 5,000 ล้าน ช่วยเงินยังชีพคนชรา
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า ธนาคารออมสินเตรียม
เปิ ดตัวธนาคารผู้สูงอายุในช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้ โดยจะมีทงั ้ การปล่อยสินเชื่อและการรับฝากเงิน ใน
อัต ราดอกเบี้ย พิเ ศษ ทัง้ นี้ ส ิน เชื่อ ที่อ ยู่ อ าศัย ส าหรับ ผู้ สู ง อายุ หรือ รีเวิร์ ส มอร์ท เกจ (Reverse
Mortgage) นัน้ เบื้อ งต้นก าหนดวงเงิน ก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่ อ ยสินเชื่อ ให้ผู้สูงอายุท่มี อี ายุ
ตัง้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป นากรรมสิทธิ ์ ในทีอ่ ยู่อาศัยมาเป็ นหลักประกันใน การขอสินเชื่อไว้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
การครองชีพ
ค่ำเงิ นผันผวนกระทบส่งออก
สรท.จับตาเงินบาทผันผวนแข็งค่า กระทบส่งออก คาดยอดเดือน มี.ค.แตะ 1.81 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ ดันทัง้ ปีโต 2-3%
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้เรื่องอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นปจั จัยหลักทีผ่ ู้ส่งออกต้องจับตาดูใกล้ชดิ เพราะความผันผวน จนทา
ให้ค่าเงินบาทแข็งค่านัน้ มีผลต่อยอดการส่งออกไทย คาดว่ายอดส่งออกในเดือน มี.ค.นี้ จะแตะระดับ
1.81 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากได้อานิสงส์จากฐานปีก่อนทีต่ ่ ามาก
5 เดือนคลังกระเป๋ำตุง เก็บรำยได้เกิ นเป้ ำ 1.41 หมื่นล้ำน รัฐวิ สำหกิ จนำส่งสูงเกิ นคำด
คลังโชว์รายได้รฐั บาล 5 เดือน เกินเป้า 1.41 หมื่นล้าน ได้รฐั วิสาหกิจส่งเงินสูงกว่าประมาณ
การ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิ ดเผยว่า การ
จัดเก็บรายได้รฐั บาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลจัดเก็บได้ 8.76 แสนล้านบาท
สูงกว่าประมาณการ 1.41 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณ
การ 2.09 หมืน่ ล้านบาท และการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 1.15 หมืน่ ล้านบาท
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แมกโนเลียลุยค้ำปลีกเสริ มแกร่ง
แมกโนเลียเปิดพืน้ ทีโ่ ครงการมิกซ์ยสู วิสซ์ดอม วันโอ-วัน ต่อยอดสู่ธุรกิจค้าปลีก
นายวิสษิ ฐ์ มาลัยศิรริ ตั น์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์
คอร์ปอเรชัน่ เปิ ดเผยว่า บริษทั ได้รุกสู่ธุรกิจค้าปลีกในโครงการวิสซ์ดอม วัน -โอ-วัน ซึ่งเป็ นโครงการ
พัฒนาในรูปแบบมิกซ์ยสู ของบริษทั ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม ออฟฟิศ และพืน้ ทีพ่ าณิชยกรรมบน
ถนนสุขุมวิท 101 พื้นที่โครงการ 43 ไร่ มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็ นคอนโดมิเนียม 3 อาคาร
เนื้อที่ 17 ไร่ มูลค่า 2 หมืน่ ล้านบาท
กรุงเทพธุรกิจ
ถอนตัง้ 'บรรษัทน้ำมัน'ประธำนกมธ.ปฏิ เสธดึงทหำรเอี่ยวธุรกิ จพลังงำน
คปพ.ชุมนุมหน้าสภา ค้านร่างกฎหมายปิโตรเลียม
กรรมาธิการฯถอน "บรรษัทน้ ามันแห่งชาติ" ออกจากร่างกฎหมายปิ โตรเลียม หลังถกกว่า 5
ชัวโมง
่
ด้าน"สกนต์"ประธานกมธ.แจงเข้าใจคลาดเคลื่อ นประเด็น ดึงทหารเข้ามาเกี่ยวข้อ ง ธุ รกิจ
พลังงาน "บรรษัทน้ามัน" ขณะผลลงมติ มาตราอื่นเป็นเอกฉันท์
'คิ งเพำเวอร์'ทุ่ม5ปี กว่ำ1.2หมื่นล.ขึ้นท็อป5ดิ วตี้ฟรี
"คิง เพาเวอร์"กางแผน 5 ปี ทุ่ม 1.25 หมื่นล้าน สยายปี กร้านปลอดอากรในเมือง-สนามบิน
ตปท. ปรับใหญ่สาขา "รางน้า" ยกระดับสู่ลกั ชัวรี พร้อมซินเนอยีธุรกิจในเครือแอร์เอเชีย -เลสเตอร์ ซิต้ี
หนุนสร้างแบรนด์ หวังผงาด ท็อป 5 ดิวตีฟ้ รีโกลบอล ดันรายได้ปี 64 ทะลุ 1.4 แสนล้าน
ไทยผนึ กเวิ ลด์แบงก์ทำมำสเตอร์แพลนพัฒนำศก.ภูมิภำค
รัฐบาลเตรียมร่วมมือเวิลด์แบงก์ จัดทามาสเตอร์แพลน วางเผนเปลี่ยนผ่านประเทศ ไปใน
ทิศทางเดียวกับซีแอลเอ็มวีรบั อาร์เซ็ปด้านบริษัทหุ้นยนต์ยกั ษ์ใหญ่ ญ่ปี ุ่น จ่อตัง้ ฐานผลิตในไทยป้อน
ลูกค้าอาเซียน ระบุมลี กู ค้าเพียงพอ ไม่เกีย่ วเงือ่ นไขบีโอไอ
ลุ้นส่งออก-งบกลำงดันเศรษฐกิ จโต 4%
คลังเผยเครือ่ งชีเ้ ศรษฐกิจเดือนก.พ.ขยายตัวดี มันใจจี
่ ดพี ปี ีน้โี ตตามเป้าที่ 3.6% และอาจโตถึง
4% หากส่งออกขยายตัวดี-งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจภูมภิ าคเบิกจ่ายได้ 60% โดยไม่จาเป็ นต้องมี
มาตรการ กระตุน้ เพิม่ เติม ด้านสรท.ห่วงบาทแข็งที่ 34.5 กระทบส่งออก โตเพียง 1.5-2%
ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
หมกเม็ดบรรษัทฯ ซื้อเวลำตัง้ 'กก.'ศึกษำ1ปี สนช.ยัดไส้ข้อสังเกต
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ทีป่ ระชุม สนช. ลงมติ 227 เสียง ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.ปิ โตรเลียม หลัง "บิก๊ กนธ์" ประธาน
กมธ.ยอมตัดมาตรา 10/1 เรื่องตัง้ บรรษัทน้ ามันฯออก พร้อมให้เขียนลงข้อสังเกตแนบท้าย ตัง้ กก.
ศึกษารูปแบบ 60 วัน หาแนวทางเหมาะสมให้ได้ใน 1 ปี คปพ.มาตามนัดยืน่ 4 ข้อเรียกร้องให้ถอนร่าง
ฯ-ไร้ป่วน นายกฯงดจ้อสื่อ ร่อนเอกสาร 6 แผ่ นชี้แจงปมร้อน ยัน รบ.-คสช.ไม่รเู้ ห็น "กรมพลังงาน
ทหาร" เป็นผูด้ าเนินการ ยืนยันไม่มใี ห้ทหารเข้าเอีย่ วอย่างเด็ดขาด
จีบีซี'ไทย-เขมร'ชื่นมื่น ไร้วำระ'บ่อนสำยตะกู'
"โฆษกกลาโหม" เผย "ประวิต ร" ถก "เตีย บัน ห์" ก่ อ นประชุมจีบีซี สุดชื่นมื่น -บรรยากาศ
อบอุ่น ยันหวังพัฒนาชายแดนทัง้ 2 ชาติให้สงบ-สันติสุข เสนอตัง้ สายด่วนประสานในระดับต่างๆ ลด
ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน
27เม.ย.ส่งฟ้ อง'ทำยำทกระทิ งแดง' อัยกำรขีดเส้นตำยไม่มำออกหมำยจับ
อสส.ยันสังฟ
่ ้ อง "บอส อยู่วทิ ยา" ขับรถประมาทชน "ดาบวิเชียร" ดับ ปดั ละเลยเพิกเฉย-ซุก
สานวน อ้างเหตุรอผลสอบหลายหน่ วยงาน หลังโจทก์ไปร้องขอความเป็ นธรรม ระบุมอบทนายมาขอ
เลื่อนหลายหน ครัง้ ล่าสุด 30 มี.ค.อ้างติดภารกิจอยูอ่ งั กฤษ ขีดเส้นตาย 27 เม.ย.นี้ไม่มา โดนหมายจับ
แน่
โจรใต้ถล่มสภ.ระแงะ ตำรวจดับ1-เจ็บ4
โจรใต้เหิมหนัก ซิง่ กระบะบุกยิง่ ถล่มโรงพัก สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ขณะตัง้ แถวกาลังมอบ
นโยบาย ตร.เสียชีวติ 1 เจ็บ 4 ก่อน จนท.ค้น 2 จุด รวบ 2 ผูต้ อ้ งสงสัยสอบปากคา
'ปึ้ ง'ลันวำงมื
่
อ-โวย'สนช.'ใช้อำรมณ์ ทำสถิ ติโดนถอดถอน231เสียง
มติ สนช. 231 ต่ อ 4 เสียง ถอดถอน "สุ รพงษ์ " ฐานออกพาสปอร์ต ให้ "ทักษิณ " ตัด สิท ธิ
การเมือง 5 ปี เจ้าตัวโวย สนช.ใช้อารมณ์ตดั สิน ประกาศวางมือทันที แต่ฝาก "เรืองไกร" หาช่ องล้ม
มติ เหตุประชุมแถลงปิดคดีองค์ประชุมไม่ครบ ด้าน "ทักษิณ" ส่งทนายแจ้งความเอาผิด "เปลว สีเงิน ปราญ์ สามสี" ข้อหาหมิน่ ประมาท กล่าวหาเลีย่ งภาษีหนุ้ ชินคอร์ป
ตัดสิ นประหำรผญบ.สีถำน ข่มขืนฆ่ำ'น้ องสโนว์'
ศาลกาฬสิน ธุ์ต ัด สิน ประหารชีว ิต "ผู้ใหญ่ บ้านสีถ าน" ฆ่ าข่ม ขืน "น้ อ งสโนว์" พร้อ มชดใช้
สินไหม 2.39 ล้านบาท "ทนายจาเลย" เตรียมยืน่ อุทธรณ์
ไทยรัฐ
เร่งจัดสร้ำงโกศทองคำพระบรมอัฐิ'ร.9' แห่คดั ชักรำชรถ
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เหล่ากาลังพลกองทัพบกทุกระดับชัน้ ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 17 หน่ วยงานทหาร หลังไหลไป
่
สมัครคัดตัวเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีฉ่ ุดชักราชรถในริว้ ขบวนพระอิสริยยศพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ล้วนกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่าเป็ นงานที่สุด
ภาคภูมใิ จ ถือ เป็ นเกียรติยศสาคัญ ครัง้ หนึ่งในชีวติ ที่ได้มโี อกาสฉุ ดชักราชรถริ้วขบวนพระบรมศพ
"รัชกาลที่ 9" ด้าน "ธนะศักดิ ์" มันใจพระเมรุ
่
มาศเสร็จทันกาหนด ด้านคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระ
เมรุมาศฯ เห็นชอบแบบพระโกศทองคาลงยาทรงพระบรมอัฐิ "ในหลวงภูมพิ ล" รวม 4 แบบ
'บิ๊ กตู่'เดิ มพันชีวิตไม่ให้ทหำรเกี่ยวข้องพลังงำน
สนช.ถอยเป็นแค่ขอ้ สังเกต ให้ศกึ ษาจัดตัง้ บรรษัทใน1ปี สภามติท่วมท้นถอดถอนปึ้ง
"ประยุทธ์" กร้าวเดิมพัน ชีว ิต ยันทหารไม่ค ิดฮุบขุมทรัพ ย์พ ลังงาน ไม่ให้มหี น่ วยทหารไป
เกีย่ วข้องเด็ดขาด ฮึม่ ม็อบต้านทาผิดกฎหมายต้องโดนคดีอย่ามาใช้กฎหมูเ่ หนือกฎหมาย ร่อนเอกสาร
ผ่านสื่อโต้ครหาส่งกรมพลังงานทหารเอี่ยวผลประโยชน์ สงฝ
ั ่ ่าย ก.ม.ไล่สอบมือโพสต์ให้รา้ ยรัฐบาลคสช.- ทหารเสื่อ มเสียร้ายแรง "วิษ ณุ " โบ้ยผ่ านวาระแรกแล้วเป็ นเรื่องของสภา รบ.ไปสังแก้
่ ไม่ได้
สนช.ถกเครียดปมร้อน "สกนธ์" ยอมถอยตัดทิง้ ม.10/1 ไปใส่เป็ นข้อสังเกต 1 ปี ผุดบรรษัทน้ามันฯถ้า
ไม่ทา 25 สนช.เข้าชื่อดัน ก.ม.จัดตัง้ ได้ ด้าน คปพ.บุกรัฐสภาจีถ้ อน 2 ร่าง พ.ร.บ.ไปปรับปรุง สนช.ทิง้
ทวนลงมติท่วมท้น 231 ต่ อ 4 สอย "ปึ้ ง" เว้นวรรค 5 ปี "ทักษิณ " ส่ งทนายฟ้ องหมิน่ ฯคอลัมนิสต์สานัก ข่าว-เว็บเพจ กล่ าวหาเลี่ยงภาษี ชินคอร์ป -ชักใยโกตี๋ "บิ๊กตู่" เคลียร์ไม่ได้ดูถู กครูวอนเลิกล่ า
รายชื่อถอดถอน รมว.ศธ.
โดดสุวรรณภูมิดบั สลด "หนุ่มไอร์แลนด์"เจตนำฆ่ำตัวตำยวงจรปิ ด-ชัดเจน
นักเดินทางไทย-เทศ ตกใจส่งเสียงหวีดร้องลันสนามบิ
่
นสุวรรณภูม ิ หลังเห็นภาพหนุ่ มชาว
ไอร์แลนด์ปีนราวบันไดเลื่อนชัน้ 4 ทิง้ ตัวลอยละลิว่ ลงมากระแทกพืน้ ร่างชักกระตุกเลือดไหลทะลัก ทีม
แพทย์ ทสภ.เร่งกู้ชีพก่อนส่งโรงพยาบาลแต่ย้อื ชีวติ ไม่สาเร็จสิ้นใจอนาถ ตารวจระบุผู้ตายเข้าออก
เมืองไทย 4-5 ครัง้ แล้ว ล่าสุดเพิง่ เข้าไทยมาเพียง 2 วันคาดอาจเป็ นนักดนตรีท่เี ล่นตามผับของชาว
ไอริชเกิดเครียดปญั หาชีวติ เลยคิดสัน้ ฆ่าตัวตาย
กก.2ชุดคุม'ธรรมกำย' เป็ นมติ มส.ช่วยแนะนำ'รก.สมภำร' ชงเลิ กม.44
ที่ประชุม มส.มีมติตงั ้ กรรมการ 2 ชุด กากับดูแลและให้คาปรึกษาต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัด
พระธรรมกายให้ป ฏิบตั ิต ามกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมายขณะเดียวกัน ยังรับทราบแนวทาง 9
ข้อเสนอของดีเอสไอในการแก้ไขปญั หาวัดพระธรรมกาย 1 ในนัน้ คือการยกเลิก ม.44 ขณะที่ รมว.
ยุตธิ รรมรับมีแนวโน้มยกเลิกจริงแต่ดเี อสไอจะต้องประเมินสถานการณ์ ก่อนด้าน "วัฒนา" ดุโพสต์เฟซ
จวก คสช.ออกคาสังจั
่ บกุมพระผูใ้ หญ่ให้ตอ้ งคดีเปิดช่องตัง้ พระวัดอื่นเป็นเจ้าอาวาสหวังยึดธรรมกาย
เผยผลสำรวจ!ขัว้ โลกใต้ มีหิน'กำเนิ ดพลอย'
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นักธรณีวทิ ยาศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเข้าร่วมสารวจทวีปแอนตาร์กติก เก็บตัวอย่างหินรวม
216 ตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลายแตกต่างกัน อาทิ หินทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดของไพลิน และทับทิม เพื่อ
มาวิเคราะห์หาเหตุการณ์ทางธรณีวทิ ยาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต
แฉคดีลกู กระทิ งแดงเลื่อนจนน่ ำเบื่อ
อัยการยอมยันมาคราวนี้-มีฮดึ 27เมษาถ้าไม่มาจะขอหมายจับ!
รองโฆษกสานักงานอัยการสูงสุด แถลงความคืบหน้าคดี "บอส อยู่วทิ ยา" ทายาทเครื่องดื่มชู
กาลังกระทิงแดงซิง่ เฟอร์รารีพ่ ุ่งชนดาบตารวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ ดับสยองคาเครือ่ งแบบ ยันไม่ได้
นิ่งนอนใจเชิญ พบเจ้าหน้ าที่ 27 เม.ย.นี้ เพื่อสังฟ
่ ้ องข้อหาขับรถโดยประมาทเป็ นเหตุ ให้ผู้อ่ นื ถึงแก่
ความตายและชนแล้วหนี ถ้าไม่มาอ้างเหตุผลเลื่อนลอยจะประสานพนักงานสอบสวนออกหมายจับ
ทัน ทีท่ีผ่ านมาล่ าช้าเนื่ อ งจากผู้ต้อ งหาร้อ งขอความเป็ น ธรรมหลายครัง้ ว่าไม่ได้ ขบั รถเร็ว ให้ส อบ
ผูช้ านาญการพิเศษในเรือ่ งความเร็วของรถและอ้างติดธุระอยูต่ ่างประเทศจึงต้องสอบให้หมดข้อสงสัย
ธุรกิ จยำ่ แย่สำว35ฆ่ำตัว .38จ่อใต้คำงทะลุท้ำยทอย
สาวหุน้ ส่วนร้านวิรดา คลีนิคกายภาพบาบัดซอยลาดพร้าว 11 ยิงตัวตายคาบ้านย่านโชคชัย 4
ตารวจพบจดหมายเขียนระบายประสบปญั หาขาดทุนและทาพินัยกรรมยกทรัพย์สนิ ให้น้องสาว ขณะที่
ตารวจคาดผูต้ ายเครียดคิดไม่ตกเพราะพิษเศรษฐกิจ

--------------------------------------

สร ุปข่าวหอการค้าไทย สภาหอการค้าฯ
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คอลัมน์ : รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: ประเมิ นเกษตรไทย4.0
Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผูอ้ านวยการศูนย์ศกึ ษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมื่อวันพุ ธที่ 29 มี.ค. 2560 ผมได้ไปบรรยายเรื่อง "การปรับตัวของเกษตรกรไทยในยุคประเทศ
ไทย 4.0" ในงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีการประเมินว่า สถานะ
ของสินค้าเกษตรไทยปี 2560 นัน้ อยู่ในระดับใดของเกษตรกรรม 4.0 รวมทัง้ เศรษฐกิจการผลิตของแต่ละ
สินค้าเกษตร (การผลิต ต้นทุน และรายได้) เป็นอย่างไร
หลักเกณฑ์มวี ่า "เกษตรกรรม 4.0" ประกอบด้วย การทาน้อยได้มาก แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
สินค้ามีคุณภาพปลอดภัย เข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ปรับการผลิตเพื่อสนองตลาด ทาตลาดเองได้มอี านาจ
ต่อรองและรักษาสิง่ แวดล้อม หลังจากนัน้ ก็เก็บข้อมูล 1,000 ตัวอย่าง เพื่อประเมินสถานะของสินค้าเกษตร
ไทยว่ า มีส ถานะเป็ น เกษตรอยู่ในระดับ ใด รวมทัง้ การสัม ภาษณ์ เชิงลึก กลุ่ ม เกษตรกรที่โดดเด่ น เพื่อ
ประเมินผล
ทัง้ นี้ สารวจจากสินค้าเกษตรประเภทผัก ผลไม้ พืชไร่ และปศุสตั ว์จานวน 14 ประเภท คือ ต้นหอม
เมลอน มะม่วง มะขาม ฝรัง่ มะพร้าว กล้วยหอม ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา น้ามันปาล์ม สุกร โคเนื้อและ
ไก่ โดยตัง้ เป็ นคะแนน 4 ระดับ เพื่อให้ตรงกับระดับการพัฒนาเกษตรที่ม ี 4 ระดับ แต่ผมคิดว่าเนื้อที่ของ
บทความคงไม่สามารถนาเสนอสินค้าได้ครบทัง้ 14 ชนิด เอาเท่าทีส่ ามารถนาเสนอได้กแ็ ล้วกันนะครับ
ขอเริม่ จากกลุ่มผักและผลไม้ก่อนครับ "ต้นหอม" สามารถผลิตได้ 6 ตัน/ไร่/ปี หากทาเป็ นเกษตร
4.0 จะทาให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ อีก 50% ต้นทุน 1.8 แสนบาท/ไร่/ปี รายได้ 2.1 แสนบาท/ไร่/ปี แสดงว่า ใน 1
ปี มีรายได้ห ลังหัก ต้น ทุ น แล้ว เหลือ ไร่ล ะ 3 หมื่น บาท หากท าเป็ น เกษตร 4.0 รายได้จะเพิ่ม อีก 128%
สถานะของสินค้าต้นหอมอยู่ทเ่ี พียง 1.4 เท่านัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งทาหากจะเป็ นเกษตร 4.0 คือ วางแผนการผลิตให้
สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทัง้ ปี ลดความเสีย่ งด้วยการหาตลาดต่างประเทศและสร้างมูลค่าเพิม่ จากการแปร
รูป
สินค้าต่อไปคือ "เมลอน" พบว่า 1 โรงเรือนให้ผลผลิต 4 ตัน ต้นทุนต่อโรงเรือน 6 หมื่นบาทต่อปี
และสร้างรายได้ 1.6-2.8 แสนบาท/ปี/โรงเรือน ผลการประเมินพบว่า อยู่ทร่ี ะดับ 1.9 หากต้องการพัฒนาขึน้
ไปในระดับเกษตร 4.0 ผลผลิตต่อไร่จะเพิม่ ขึน้ อีก 50% และต้นทุนเพิม่ อีก 100% แต่รายได้เพิม่ ขึน้ เพียง
40% เท่านัน้ "มะม่วง" มีคะแนนอยู่ท่ี 1.4 ส่วนเศรษฐกิจการผลิตของเกษตรกรมะม่วง พบว่า 1 ไร่ ได้ 2
ตัน ต้ น ทุ น 4 หมื่น บาท/ไร่ /ปี และมีร ายได้ ปี ล ะ 5 หมื่น บาท/ปี "มะขามหวาน"มีค ะแนนอยู่ ท่ี 1.6
เช่นเดียวกับ "ฝรัง"่ ที่มคี ะแนนอยู่ท่ี 1.6 เท่านัน้ การแปรรูปและความสามารถของเกษตรที่จะเป็ นเกษตร
4.0 เป็ นประเด็นที่ต้องพัฒ นากันต่อ ไป "มะพร้าวน้ าหอม" ได้คะแนนอยู่ท่ี 1.7 ใน 1 ไร่ ได้ 6,400 ลูก มี
ต้นทุนการผลิต 6,000 บาท/ไร่/ปี และสร้าง รายได้อยู่ท่ี 1.28 แสนบาท/ไร่/ปี "กล้วย" คะแนนอยู่ท่ี 2 พอดี
โดยใน 1 ไร่นนั ้ สามารถผลิตได้ 6 ตัน มีต้นทุนในการผลิตเท่ากับ 2.5 หมื่นบาท/ไร่/ปี และสร้างรายได้อยู่
ที่ 8 หมืน่ บาท/ไร่/ปี เมือ่ ประมวลรวมในกลุ่มผักและผลไม้พบว่า สถานะของเกษตรกรไทยอยูท่ ่ี 1.7
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สาหรับหมวดพืชไร่ "ข้าว" มีคะแนนอยู่ท่ี 1.6 ผลผลิตโดยเฉลี่ยเท่ากับ 450 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุน
การผลิต 4,500 บาท/ไร่ และรายได้เท่ ากับ 3,735 บาท/ไร่ หากมีก ารปรับเป็ น เกษตร 4.0 ผลผลิต และ
รายได้เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนเท่ากันคือ 14% การเพาะปลูกและตัวชาวนาเป็ นปญั หาหลักของจะเป็ น 4.0 ส่วน
"มันสาปะหลัง" อยู่ระดับที่ 2.3 ได้ผลผลิตต่อไร่ 7 ตัน/ฤดูการผลิต มีต้นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไร่/ฤดูการ
ั หาหลัก ของการจะเป็ น เกษตร 4.0 ของมัน
ผลิต สามารถสร้างรายได้ 1.2 หมื่น บาท/ฤดู ก ารผลิต ป ญ
สาปะหลัง คือ การแปรรูป สาหรับ "ปาล์มน้ ามัน" อยูท่ ร่ี ะดับ 2.3 ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคะแนนของ
พืชไร่อ่นื ๆ ขณะที่ "ยางพารา" อยู่ท่ี 2.6 มีผ ลผลิตต่อไร่ 640 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตอบอยู่ท่ี 2.5 หมื่น
บาท/ไร่ และมีรายได้ 4.5 หมื่น/ไร่ หากเป็ นเกษตร 4.0 รายได้และผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ อีก 15% โดยการใช้
ระบบการกรีดยางแบบอัตโนมัติ
โดยรวมการประเมินการเป็ นเกษตร 4.0 ของกลุ่มพืชไร่มคี ะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.3 ซึ่งถือว่าสูงกว่า
กลุ่มผักและผลไม้ ดังนัน้ ผมขอสรุปว่าหากเกษตรกรไทยต้องการยกระดับก้าวขึน้ ไปเป็ นเกษตรแบบ 4.0
นัน้ จะต้องมีการปรับตัวทัง้ ระดับต้นน้า กลางน้ า และปลายน้ า ส่วนรายละเอียดต่างๆ ว่าจะมีวธิ กี ารปรับตัว
อย่างไรนัน้ เนื้อทีอ่ าจไม่พอ ต้องรบกวนสอบถามเข้ามาทีศ่ ูนย์ฯ ผมได้ครับ
คอลัมน์ : เอสเอ็มอี มอนิ เตอร์: งานไทยเฟ็ กซ์ครัง้ ใหญ่
Source - โพสต์ ทูเดย์ (Th)
นางมาลี โชคล้าเลิศ อธิบดีก รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมมือ จัดงานแสดงสินค้า
อาหาร ไทยเฟ็ กซ์-เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย โดยจะมีผปู้ ระกอบอาหารจานวน 2,000 ราย จาก 40 ประเทศ มา
ร่วมงาน ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการไทย 700 ราย และเป็ นเอสเอ็มอี 520 ราย ทัง้ นี้ในงานจะมีทงั ้ การออกบูธ
การแสดงสิน ค้า นวัต กรรม เพื่อ ผลัก ดัน ประเทศไทยก้ าวสู่ศู น ย์ก ารวิจยั พัฒ นาและนวัต กรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารโลก รวมถึงการผลักดันผูป้ ระกอบการอาหารไทย และกลุ่มเอสเอ็มอี ขยายตลาดสู่ค่คู า้
ในทัวโลก
่
การหาตลาดส่งออกใหม่ๆ งานมีกาหนดจัดขึ้น วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560 ซึ่งงานในวันที่ 31
พ.ค.-2 มิ.ย. จะเป็ นวัน เจรจาธุรกิจ ส่วนวันที่ 3-4 มิ.ย. จะเป็ นวันจาหน่ ายปลีก จัดที่อาคารชาเลนเจอร์
ฮอลล์ 1-3 และอาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั ่ ฮอลล์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รณรงค์คน ไทยกิ น ไข่เพิ่ มตัง้ เป้ าคนละ300ฟองต่อปี
Source - กรุงเทพธุรกิจ (Th)
คณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ เดินหน้ ารณรงค์ หลัง ปี ท่ผี ่านมาคนไทยกินไปแค่
240 ฟอง เน้นประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ตัง้ เป้าปี 2561 ครบ 300 ฟอง
นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ 300 ฟอง เปิ ดเผย
ว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ของคนไทย 300 ฟอง ตามแผน ยุทธศาสตร์ไก่ ไข่ พ.ศ.2557-2561 ที่
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เริม่ ต้นในปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้คนไทย ตื่นตัว มีความเข้าใจเกีย่ วกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูก ต้อง
และมีการบริโภคไข่ไก่เพิม่ ขึน้ สู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี นัน้ พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจและมีการ
บริโภคไข่ไก่เพิม่ ขึน้ เป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี แล้ว จากเดิมอยูท่ ่ี 220 ฟองต่อคนต่อปี
หลังจากนี้ไป หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา และทุกส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรม ผลิตไข่ไก่ ในการทากิจกรรมส่งเสริม การบริโภค และเผยแพร่ส่อื ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความมันใจในการบริ
่
โภคไข่ไก่ ของผูบ้ ริโภคทุกกลุ่มและทุกวัยอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการสาเร็จตาม
เป้าหมาย "ไข่เป็ นอาหารที่โปรตีนคุณ ภาพสูงที่มปี ระโยชน์ ต่ อร่างกายของคนทุ กวัย ราคาถู ก ปจั จุบนั
ผูบ้ ริโภคได้เปลีย่ นความเชื่อกรณีไข่มคี อเลสเตอรอลสูง โดยหันมามันใจว่
่ าสามารถกินไข่ได้ทุกวัน ผูส้ งู อายุ
เชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่ อสัปดาห์ และไข่ไม่มผี ลต่ อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย
ดังนัน้ แนวโน้ม การบริโภคไข่จงึ คาดว่าจะมีมากขึน้ "
นายอรรณพ อัครนิธยิ านนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ในปี 2560 โครงการมีแผนงาน
รณรงค์ เพื่อ สร้า งความมัน่ ใจของคนไทยในการบริโ ภค ไข่ ไ ก่ อ ย่ า งเป็ น รูป ธรรม ผ่ า นการสนั บ สนุ น
โครงการวิจยั เกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย ให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงาน ไข่ พระอาทิตย์สญ
ั จร 4
ภาค
โดยร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม ประสานสมาคม
แพทย์โรคหัวใจ จัดสัมมนาให้ความรูง้ านวิจยั ไข่ ในกลุ่มแพทย์ รณรงค์ "รักใคร...ให้มอบกระเช้าไข่ในช่วง
เทศกาลวันสาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย เป็นต้น
ส าหรับ ราคาไข่ ในป จั จุ บ ัน เป็ น ราคาที่ข าดทุ น ต้ น ทุ น การผลิต ขณะนี้ อ ยู่ท่ี ฟองละ 2.90 บาท
ในขณะที่ราคาไข่คละ อยู่ท่ฟี องละ 2.10 บาท ซึ่งทางผู้ประกอบการ อยากให้ซพี เี ข้ามาช่วยรับซื้อไก่ปลด
เล้า เข้าโรงงาน ทาให้สถานการณ์ดขี น้ึ เกษตรกรมีความคล่องตัว นอกจากนี้หากไทยสามารถส่งออกไข่ไก่
ไปเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ได้จะส่งผลให้สถานการณ์ ไข่ไก่ในประเทศดีขน้ึ
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