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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
'ธีรนันท'์ท้ิงเก้าอ้ีเอม็ดีกสิกร'บณัฑูร'ช้ีธรุกิจไม่สะดดุเหตุแบงกท์ างานเป็นทีม 
          รบัเอน็พแีอลยงัเพิม่ขึน้ เรง่ประคองลกูคา้เอสเอม็อ ีมัน่ใจทานแรงเฉื่อยศก.ได้ 
          "ธรีนันท์"ทิ้งต าแหน่งเอ็มดกีสกิรไทย ขอยุติสญัญาจ้างก่อนครบก าหนด ปี 2562 "บณัฑูร" 
แจงเจา้ตวัขอไปท าอย่างอื่นทีต่อบโจทยท์างวชิาชพี ชีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารระดบัสูงเป็นเรือ่ง
ปกตขิองเอกชน ยนืยนัไมก่ระทบแผนงานของธนาคารเพราะทีผ่่านมาท างานกนัเป็นทมี ยงัไม่เปิดเผย
ตัง้ใครขึน้แทน 
 
บจ.ขาย'บีอี'ไตรมาส1เกินหม่ืนล. 
          "เอเซยี พลสั"เผยไตรมาสแรกบรษิทัจดทะเบยีน แห่ขายตัว๋บอีพีบ 2 เดอืน วอลุ่มทะลกัระดบั
1.2 หมื่นลา้นบาท เชื่อทัง้ปีรบัเป็นอนัเดอรไ์รทม์ูลค่า 1 แสนล้านบาทตามเป้าหมาย ขณะทีน่ักลงทุน
เมนิสนิทรพัยห์ลกัประกนั และใหน้ ้าหนกัชื่อเสยีงมากกว่าอนัดบัเรทติง้บรษิทัพรอ้มเขม้งวดบรษิทัออก
บอี ีหวงัเพิม่คุณภาพใหด้ขีึน้ 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
Dเทรดวนัแรกเหนือจอง2.70บาท 
          เดนทลั คอรป์อเรชัน่ ปิดตลาด 8.70 บาท พุ่งเหนือราคาจอง 45% ผู้บรหิารปลืม้นักลงทุนให้
ความเชื่อมัน่ธุรกจิเตรยีมเดนิหน้าเสรมิแกร่ง ขยายสาขาเน้นเจาะท าเลที่มศีกัยภาพสูง ด้านที่ปรกึษา
การเงนิเผยหุน้ D มพีืน้ฐานแกรง่ อนาคตสดใส มัน่ใจขึน้แท่นหุน้น้องใหมข่วญัใจนกัลงทุนแน่ 
 
"ธีรนันท"์ท้ิงเก้าอ้ีผูบ้ริหารกสิกรฯ-KBTGเส่ียปัน้ช้ีไม่กระทบรอจงัหวะตัง้คนใหม่ 
          "บณัฑรู" ระบุ "ธรีนนัท ์ศรหีงษ์" มอืดดีา้นไอทอีอก ไมก่ระทบแผนงาน มรีะบบการท างานเป็น
ทมี รอจงัหวะเหมาะสมตัง้คนใหม ่ดา้นเอน็พแีอลทีย่งัเพิม่ขึน้ ตัง้ส ารองพรอ้ม 
 
แมกซฯ์รกุธรุกิจพลงังานต่อเน่ืองจ่อสรปุดีลโรงไฟฟ้ากา๊ซชีวมวล 
          แหล่งข่าวจากวงการพลงังาน เปิดเผยว่า ขณะนี้บรษิัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) หรอื MAX อยู่ระหว่างการศึกษาแผนงานความร่วมมอืโครงการธุรกิจผลิตและจ าหนาย
ไฟฟ้าที่ได้จากของเสียหรอืสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน ้ามนัปาล์มดิบ ซึ่งถือเป็นพลงังานไฟฟ้าจาก
พลงังานชวีภาพ ภายใต้สญัญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลติขนาดเลก็ (VAPP) ไม่เกิด 10 เมกะวตัต์ กบัการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) 
 
เอดีบีเตรียมช่วยไทยขยบัสู่อตุฯ4.0 
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          รมว.คลงั เผยเอดบีเีตรยีมให้ความช่วยเหลอืไทยในด้านวชิาการพฒันาอุตสาหกรรมประเทศ
ไปสู่ระบบ 4.0 ด้าน รองประธานเอดบี ีระบุ มูลค่าความช่วยเหลอืไทยตลอด 50 ปีที่ผ่านมามทีัง่สิ้น 8 
พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
 
CPFใช้2.6พนัล.เทกฯWFGL100% 
          เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร ทุ่ม 2.6 พนัล้านบาท ซื้อหุ้นทัง้หมดของ Westbridge Food Group 
Limited (WFGL) 100% คาดแล้วเสรจ็เดอืนเมษายน 60 นี้ หวงัขยายเครอืข่ายการจ าหน่ายสนิค้าใน
ประเทศองักฤษและกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปเพิม่ 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
บณัฑูรแจง 'ธีรนันท'์ ลาออกไม่กระทบแบงกก์สิกรฯ  
          ผูถ้อืหุน้กสกิรฯ อนุมตั ิธรีนนัท ์ศรหีงส ์ลาออก แจงไมก่ระทบแบงก ์เพราะท างานเป็นทมี 
          นายบณัฑรู ล ่าซ า ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผย
ว่า นายธรีนันท์ ศรหีงส์ ได้ลาออกจากทุกต าแหน่งในธนาคาร แต่ไม่กระทบกบัการบรหิารงานที่เคย
ดูแล เพราะธนาคารท างานเป็นทีม ขณะนี้ยงัไม่ได้แต่งตัง้ใครขึ้นมาแทน ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ และประธานกสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุป๊ (เคบทีจี)ี ขอใชเ้วลาพจิารณาระยะหนึ่ง 
 
ส่งออกดีขึ้นหนุนสินเช่ือก.พ.โต 3.9%  
          ธปท.เผยสนิเชื่อเดอืน ก.พ.โต 3.9% อานิสงสใ์หกู้้หมุนเวยีนของธุรกจิเกี่ยวเนื่อง ส่งออกโตดี
สุด 
          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานภาวะการเงนิในเดอืน ก.พ. ที่ผ่านมาว่า สนิเชื่อ
ภาคเอกชนของสถาบนัรบัฝากเงนิทัง้ระบบไม่ว่าธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรฐั มี
วงเงนิรวม 16.75 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้จากระยะเดยีวกนัปีก่อน 3.9% ส่วนเงนิฝากรวม ตัว๋แลกเงนิ
ทัง้ระบบม ี18.1 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั 3.5% 
 
          #เดลนิิวส ์
 
'เส่ียเจริญ'ทุ่ม1.2แสนล้าน ผดุโครงการวนัแบงคอ็ก ศนูยก์ลางการค้าอาเซียน 
          นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีประธานกรรมการ กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีและบรษิทั เฟรเซอรส์ เซน็เตอร์
พอยท ์ลมิเิตด็ (เอฟซแีอล) เปิดเผยว่า ทซีซีแีอสเซท และ เฟรเซอรส์ เซน็เตอรพ์อยทฯ์ ไดใ้ชเ้งนิกว่า 
120,000 ลา้นบาท ลงทุนพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมผสาน (มกิซ์ยสู) ในพืน้ทีก่ว่า 104 
ไร่ บรเิวณสวนลุมไนท์บาซารเ์ดมิ ภายใต้ชื่อโครงการ "วนั แบงคอ็ก" นับเป็นการลงทุนครัง้ใหญ่ทีสุ่ด
ในประเทศไทย หวังให้เป็นสถานที่ส าคัญ (แลนด์มาร์ค) แห่งใหม่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ
กรงุเทพฯ ใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิและไลฟ์สไตลท์ีส่ าคญัในภมูภิาคอาเซยีนและเอเชยี 
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ซูเปอรส์ปอรต์ทุ่ม1.6พนัล.ติด1ใน50ของโลกในปี63 
          นายโทนี่ มอรต์ัน กรรมการผู้จดัการ บรษิัท ซี อาร ์ซี สปอร์ต จ ากดั เปิดเผยว่า ได้ใช้เงนิ
ลงทุน 1,600 ล้านบาท ภายใน 4 ปี (ปี 60-63) เพื่อใช้ในการขยายสาขาร้านอุปกรณ์กีฬาในเครอื 
เบื้องต้นปี 60 ใช้เงนิลงทุน 400 ล้านบาท เปิดเพิม่อกี 29 สาขา แบ่งเป็นรา้นซูเปอรส์ปอรต์ 8 สาขา 
รา้นครอคส ์4 สาขา และรา้นนิว บาลานซ ์5 สาขา ท าใหส้ิน้ปีมทีัง้หมด 178 สาขา ส่วนทีเ่วยีดนามนัน้
จะเปิดเพิม่อกี 17 สาขา จากเดมิทีม่ ี43 สาขา หลงัจากนัน้จะลงทุนเฉลีย่ปีละ 300-400 ลา้นบาท เพื่อ
ขยายใหค้รบ 250 แห่งในไทย และ 100 แห่งในเวยีดนามภายในปี 63 ตัง้เป้าหมายมยีอดขาย 15,000 
ลา้นบาทและขึน้เป็นอนัดบั 1 ในอาเซยีนและตดิอนัดบั 1 ใน 50 ของโลก 
 
ไอซีซีผนึกห้างโรบินสนั อดัแคมเปญดนัยอดขาย 
          นางรมดิา รสัเซลล ์มณเีสถยีร กรรมการบรหิารและผูอ้ านวยการฝา่ยบูตคิสตร ีบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เปิดเผยว่า บรษิทัไดร้่วมมอืกบัหา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนัจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การขาย ด้วยการยกทพัสินค้ามากกว่า 100 แบรนด์ ลดราคาสูงสุดถึง 50% ในรายการ "ไอ.ซี.ซี.
ซุปเปอร์เซลส์" ระหว่างวนัที่ 17 เม.ย.-7 พ.ค.นี้  เฉพาะที่โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และโรบิน
สนัไลฟ์สไตลทุ์กสาขาทัว่ประเทศ เพื่อเพิม่สสีนัในการชอปปิง และกระตุน้ยอดขายในไตรมาส 2 
 
บารบี์คิวจบัมือเอก็เพรส ลยุขยายสาขาในกมัพชูา 
          นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิัท ฟู้ดแพชชัน่ จ ากัด เปิดเผยว่า 
บรษิัทได้เปิดตวัพนัธมติรที่เป็นผู้รบั สิทธแิฟรนไชส์รายแรก คอื บรษิัท เอ็กเพรส ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด 
ยกัษ์ใหญ่ในธุรกจิแฟรนไชสร์า้นอาหารระดบัอาเซยีน เพื่อด าเนินธุรกจิรา้นบารบ์คีวิพลาซ่าในประเทศ
กมัพูชาแต่เพยีง ผูเ้ดยีว หลงัจากการเปิดสาขาในต่างประเทศช่วงทีผ่่านมาใชร้ปูแบบของการร่วมทุน
กบัพนัธมติรเท่านัน้ ตัง้เป้าหมายภายในปี 63 มสีาขาในอาเซยีนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซแีอลเอ็มวี
รวมกนั 30 สาขา พรอ้มกบัมยีอดขายประมาณ 600 ลา้นบาท 
 
'ทรมัป์'ป่วนค้า-ส่งออกไทย สหรฐัหมายหวั16ประเทศ ลงนามเลิก'การค้าขาดดลุ' 
          นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  อดีต  รมว.พาณิ ชย์ เปิดเผยถึงกรณี  นา ยโดนัลด์ ทรัม ป์ 
ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา ลงนามค าสัง่ฝา่ยบรหิารฉบบัใหม่ 2 ฉบบั โดยมเีป้าหมายเพื่อยุตกิารขาด
ดุลการคา้ว่า มคีวามกงัวลสหรฐั จะใชจุ้ดอ่อนในขอ้กฎหมายของไทยเป็นจดุหาเรือ่งและออกมาตรการ
ปกป้องทางการค้าขึ้นมา เน่ืองจากไทยยงัมกีารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าล้าสมยัหลายฉบับ 
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา ระบบศุลกากร ปญัหาดา้นแรงงาน รวมถงึดา้นการ
บนิ ที่แม้ขณะนี้รฐับาลพยายามแก้ไขแต่ยงัไม่รวดเรว็พอ และค้างอยู่ในชัน้การพจิารณาของสภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ดงันัน้ต้องเร่งท าใหเ้รว็ขึน้ แต่ไม่จ าเป็นต้องใชม้าตรา 44 แค่ใชก้ารพจิารณา
หลกัสากลกเ็พยีงพอ 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 4 เมษำยน 2560 

 

   

คปภ.ไม่รบัประกนั'อเูบอร'์จ้ีจดัระเบียบใช้รถเชิงธรุกิจ 
          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) เปิดเผยถงึกรณีภาคธุรกจิประกนัภยัเสนอใหม้กีารจดัท าประกนัภยัรถยนต์รปูแบบ
พเิศษส าหรบัรถแทก็ซีอู่เบอรว์่า คปภ. มองว่า ทางประกนัภยัไม่ควรจดัท าแบบประกนัรถยนต์ใหร้ถอู
เบอรเ์ป็นกรณีพเิศษแต่อย่างใด เพราะจะเป็นการสนับสนุนสิง่ทีไ่ม่มกีฎหมายรองรบั แต่ทัง้นี้ คปภ.ได้
ตดิตามปญัหาดา้นการประกนัภยัเกดิขึน้กบัรถอูเบอร ์ทีเ่ป็นการใชร้ถผดิประเภทพบว่า ในกรณถี้าเกดิ
อุบตัเิหตุเท่าที่ตรวจสอบประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจทัว่ไป ถ้าเกดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิหรอื
ตวัรถ เจา้ของรถอูเบอรต์้องรบัผดิชอบเองแต่ยงัคงใหค้วามคุ้มครองความเสยีหายต่อบุคคลภายนอก 
ประกนัภยัยงัใหค้วามคุม้ครองอยู่ 
 
เงินเฟ้อมี.ค.เพ่ิม12เดือนติด พาณิชยป์รบัทัง้ปี1.5-2.2% 
          น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ (เงนิเฟ้อ) เดอืน ม.ีค.ทีผ่่านมา เท่ากบั 100.33 สงูขึน้ 
0.76% เมื่อเทียบกบั ม.ีค. 59 ถือว่าสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดอืนที่ 12 นับจากเดอืนเม.ย. 59 ที่เงนิเฟ้อ
สูงขึน้ 0.07% แต่ทัง้นี้ เมื่อเทยีบกบั ก.พ. 60 ถือว่าเงนิเฟ้อลดลง 0.46% ส่งผลให้เงนิเฟ้อเฉลี่ยไตร
มาสแรกปีน้ี เงนิเฟ้อสงูขึน้แลว้ 1.25% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 
 
โยนของร้อนครม. ช้ีขาดตัง้'เอน็โอซี' 
          พล.อ.อนันตพร กาญจนรตัน์ รมว.พลงังาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลงังานยงัรอความชดัเจนที่
ประชุม ครม.ว่า จะใหห้น่วยงานใดเป็นผูศ้กึษามาตรา 10/1 การตัง้บรรษทัน ้ามนัแห่งชาต ิ(เอน็โอซ)ี ที่
สภานิตบิญัแห่งชาต ิ(สนช.) ตัง้ขอ้สงัเกตไว้แนบท้ายพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ปิโตรเลยีม พ.ศ. .. ที่
ใหศ้กึษาภายใน 60 วนัและสรปุผลภายใน 1 ปี 
       
          #ไทยรฐั 
 
ด้ินรบัมือผลกระทบ"ทรมัป์" ย า้ก่อนตอบโต้ไทยเหน็แก่ความสมัพนัธ์อนัดี 
          พาณิชยก์งัวล "ทรมัป์" สัง่สอบเหตุขาดดุลการคา้ 16 ชาตริวมไทย เหตุเป็นตลาดใหญ่ เลง็ถก
ภาคเอกชนรบัมอืผลกระทบสปัดาห์นี้ ย ้าจุดยนืไทยไม่เคยท าบาทอ่อนหาผลประโยชน์และท าการค้า
กบัทัว่โลก ไม่เฉพาะสหรฐัฯรายเดยีว พรอ้มเรยีกรอ้งก่อนใชม้าตรการใดๆ ค านึงถงึความสมัพนัธท์ุก
มติทิีม่มีายาวนาน ขณะที ่รมว.คลงัยนัไทยเกนิดุลน้อยไมน่่าไดร้บัผลกระทบมาก 
 
ลงทะเบียนคนจนวนัแรกเฉียด 3 แสน 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (3เม.ย.) ซึ่งเป็นวนัแรกที่รฐับาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบยีนเพื่อ
ขอรบัสวสัดกิารจากรฐัผ่านธนาคารออมสนิ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), 
ธนาคารกรงุไทย, คลงัจงัหวดั และส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 50 เขต ท าใหม้จีุดเปิดใหบ้รกิาร



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
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รบัลงทะเบยีนผู้ทีม่รีายไดน้้อยราว 3,000 จุดทัว่ประเทศ ซึ่งบรรยากาศการลงทะเบยีนวนัแรกเป็นไป
ดว้ยความคกึคกั โดยเฉพาะธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ สะพานควาย ทีม่ปีระชาชนมาเขา้ควิตัง้แต่
เวลา 05.00 น. ซึง่เมื่อถงึเวลา 16.30 น. ผลปรากฏว่ามปีระชาชนมาลงทะเบยีนผ่านธนาคารออมสนิ
ราว 107,371 ราย, ธ.ก.ส. 100,682 ราย ธ.กรุงไทย 77,795 ราย รวม 285,848 ราย ทัง้นี้รฐับาลได้
เปิดใหป้ระชาชนผูม้รีายไดน้้อยมาลงทะเบยีนไดต้ัง้แต่วนัที ่3 เม.ย.-15 พ.ค.60 รวมเป็นเวลา 42 วนั 
 
เงินบาทแขง็ค่าสดุรอบ 20 เดือน! 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 เม.ย.) ถอืเป็นวนัแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ไดป้รบั
แผนการออกพนัธบตัรระยะสัน้ของ ธปท.ในเดอืน เม.ย.60 ลง โดยลดวงเงนิออกพนัธบตัร(บอนด์) 
ระยะสัน้อายุ 3 เดอืน และ 6 เดอืน ลงจากการประมลูในรอบเดอืน ม.ีค. ทีผ่่านมาอายลุะ 40,000 ลา้น
บาทต่อสปัดาห ์ลงเหลอือายุละ 30,000 ลา้นบาทต่อสปัดาห ์เพื่อลดแรงกดดนัค่าเงนิบาทจากการเขา้
มาลงทุนระยะสัน้ของนักลงทุนต่างชาตใินตลาดพนัธบตัรไทย อย่างไรกต็ามค่าเงนิบาทยงัคงมทีศิทาง
แขง็ค่าขึน้ โดยในช่วงเชา้อยูท่ี ่34.31 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ถอืเป็นการแขง็ค่าทีสุ่ดในรอบ 20 เดอืน 
 
จดัทพัใหญ่ลยุมอเตอรโ์ชว ์"กฤษฎา ล า่ซ า" เปิดแผน "ออด้ีไทยแลนด"์ 
          เขยา่ตลาดรถยนตใ์นประเทศตระกูล "ล ่าซ า" เปิดสงครามแยง่ชงิลกูคา้ ดว้ยการควา้สทิธิเ์ป็นผู้
น าเขา้และตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์ "ออดี้" อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดตวักระหึ่มเป็นครัง้
แรกในงานบางกอกมอเตอรโ์ชวท์ีก่ าลงัจดังานอยูใ่นขณะน้ีไปจนถงึวนัที ่9เม.ย.นี้ ทีเ่มอืงทองธานี เผย
ทุ่มงบ 1,000 ลา้นบาท ในการลงทุนธุรกจิดงักล่าว 
 
เงินเฟ้อเดือน มี.ค. ทะลกั 0.76% พาณิชยป์ระเมินตลอดปีน้ี 2.2% 
          น.ส.พมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธะศาสตรก์ารคา้ กระทรวง
พาณชิย ์เปิดเผยถงึดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ(เงนิเฟ้อ) ของไทยว่าเมื่อเดอืน ม.ีค.ทีผ่่านมา
ดชันีเท่ากบั 100.33 สงูขึน้ 0.76% เมื่อเทยีบกบัเดอืน ม.ีค.2559 เป็นการสงูขึน้ต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่12 
นับจากเดอืน เม.ย.2559 ทีสู่งขึน้ 0.07% ส่วนเมื่อเทยีบกบัเดอืน ก.พ. ที่ผ่านมาลดลง 0.46% ขณะที่
เฉลีย่เดอืน ม.ค.-ม.ีค.นี้สงูขึน้ 1.25% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
 
ผดุโปรเจกตย์กัษ์ "วนั แบงคอ็ก" "เส่ียเจริญ" ทุ่ม 1.2 แสนล้านชูแลนดม์ารค์ระดบัโลก 
          นายเจรญิสริ ิวฒันภกัด ีประธานกรรมการ กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีและกลุ่มบรษิทั เฟรเซอรส์ เซน็
เตอรพ์อยท์ ลมิเิต็ด เปิดเผยว่า บรษิัทได้เปิดตวัโครงการ "ONE BANGKOK " (วนัแบงค็อก) เมอืง
แห่งความครบครนัเพื่อการใช้ชวีติที่สมบูรณ์ แห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการบรเิวณถนน
วทิยุตดักบัถนนพระราม 4 (โรงเรยีนเตรยีมทหารเดมิ) บนพืน้ที ่104 ไร่ โดยบรษิทัชนะการประมลูมา
เมื่อปี 2557 จากส านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์ โดยในด้านสญัญาเช่าจะเป็นแบบ 30 ปี 
บวก 30 ปี ทัง้นี้ โครงการมีมูลค่าลงทุน 120,000 ล้านบาท ตัง้เป้าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุเทพฯ 
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  ที่มา : โพสตทู์เดย ์

ที่มา : ไทยรฐั

 

                   
 

          "พาณิชย์"  ปรับคาดการณ์ เงิน เ ฟ้อ ปี  2560 
เพิ่มขึ้น 1.5-2.2% ตามจีดีพีประเทศหวังงบประมาณ  
1.9 แสนลา้น กระตุน้ใชจ้า่ย 

 

 

ที่มา : โพสตทู์เดย ์

ที่มา : ผูจ้ดัการรายวนัฯ 

 
               
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 เม.ย.) ถือเป็นวันแรก 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ปรับแผนการออก
พนัธบตัรระยะสัน้ของ ธปท.ในเดอืน เม.ย.60 ลง โดยลดวงเงนิ
ออกพันธบัตร(บอนด์) ระยะสัน้อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน  
ลงจากการประมูลในรอบเดอืน ม.ีค. ทีผ่่านมาอายุละ 40,000 
ล้านบาทต่อสัปดาห์ ลงเหลืออายุละ 30,000 ล้านบาท 
ต่อสปัดาห ์เพื่อลดแรงกดดนัค่าเงนิบาทจากการเขา้มาลงทุน
ระยะสัน้ของนักลงทุนต่างชาติในตลาดพนัธบตัรไทย อย่างไรก็
ตามค่าเงนิบาทยงัคงมทีศิทางแขง็ค่าขึน้ โดยในช่วงเชา้อยู่ที่  
34.31 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ ถือเป็นการแขง็ค่าที่สุดในรอบ 
20 เดอืน 
            
 
 

 

                 
           

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดชันี
ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจในเดือน มี.ค. 2560 ที่ผ่านมาว่า 
ดชันีปรบัดีขึ้น จากเดือนก่อนที่ระดบั 49.8 มาอยู่ที่ระดบั 
52.6 สะท้อนว่าภาคธุรกิจมีความเชื่อมัน่มากขึ้น และ 
เมื่อขจดัผลของปจัจยัชัว่คราวด้านฤดูกาลออก ดชันีอยู่ที่
ระดับ 51.0 ถือเป็นการปรับดีขึ้นสูงสุดในรอบ 24 เดือน 
 สู ง ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ใ น อ ดี ต  ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น 
ของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผูส้ง่ออก
ในกลุ่มธุรกจิกระดาษและการพมิพ ์การผลติเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ กลุ่มอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และการผลติยานยนต์
ตามทศิทางการสง่ออกทีป่รบัดขีึน้ 
 
           

  
 
    
 
               
 
 

 

 

                    

 
          "พาณิชย์"นัดภาคเอกชนถกด่วน รับมือ "ทรัมป์" 
ออกค าสัง่ตรวจสอบประเทศที่ได้ดุลการค้ากบัสหรฐัฯ เผย
ไทยได้ดุลล าดบัที่ 11 ยนัไทยมีจุดยืนชดัเจน ไม่ท าค่าเงิน
อ่อน และส่งเสริมการลงทุนทัง้ดึงเข้ามาและออกไปลงทุน 
ระบุสหรัฐฯ ไม่ ได้พุ่ ง เ ป้ามาที่ไทยโดยตรง ด้านคลัง 
มองกระทบไทยไม่มาก เชื่อสุดท้ายแล้วทัง้ 16 ประเทศ 
จะหารอืกนัได ้
 



โดย ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

หอการค้าไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัเสดจ็ฯพระราชพิธีประกาศใช้ รธน.6 เม.ย. 
          วานนี้   (3 เม.ย.)  ส านักพระราชวัง เผยแพร่หมายก าหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ระบุว่านายกรฐัมนตรใีนต าแหน่งบงัคบับญัชาส านัก
พระราชวงั รบัพระราชโองการเหนือเกล้าฯสัง่ว่าสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้
ก าหนดการประกาศ พระราชพธิปีระกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  
 
เร่งถกภาคเอกชนรบันโยบายทรมัป์ 'ทรพัยสิ์นทางปัญญา-แรงงาน-จีเอสพี'จดุอ่อนไทย 
          "ณรงคช์ยั"เตอืน อยา่ตื่นตระหนก แนะรบัมอืเจรจารปูแบบใหม่ 
          พาณิชยเ์รยีกเอกชนถกสปัดาห์น้ี ประเมนิผลกระทบนโยบายทรมัป์ หลงัไทยมชีื่อในกลุ่ม 16 
ประเทศถูกตรวจสอบ รบัมหีลายประเด็นเปิดช่อง ด้าน "ณรงค์ชยั" เตือนอย่าตื่นตระหนก เชื่ อผล
นโยบายจ ากดั ขณะภาคเอกชนแนะตัง้ทมีเตรยีมเจรจาสหรฐั 
 
'วนัแบงคอ็ก'แสนล.แลนดม์ารค์อาเซียน 
          "เจรญิ" ทุ่ม 1.2 แสนลา้น พลกิหน้าดนิ 104 ไร่ โรงเรยีนเตรยีมทหาร ผุด "วนั แบงคอ็ก" อภิ
โปรเจคมกิซ์ยสู ตัง้เป้า "แลนดม์ารค์อาเซยีน" เทยีบชัน้ เซน็ทรลั ปารค์ ในออสเตรเลยี หวงัดงึดูดนัก
ธุรกจิ-นักลงทุนทัว่โลก รุกตัง้ส านักงานใหญ่ขา้มชาต ิเสรมิแกร่งอาณาจกัร อสงัหาฯพระราม 4 ปลุก
ยา่นการคา้ใหม ่ 
 
โตโยต้าจ่อลงทุน"ไฮบริด"  
          โตโยต้า เตรยีมแถลงแผนลงทุน "ไฮบรดิ" ในโครงการส่งเสรมิรถยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้า จบัตา "ทแีมพ็-อเีอม็" หน่วยงาน วจิยัและพฒันาเปลีย่นชื่อ-ปรบับทบาท ดงึเทคโนโลย ีไดฮทัสุ 
หนัพฒันารถเลก็ สอดคลอ้งความเคลื่อนไหวดนัฐานผลติ ไฮบรดิขนาดเลก็ในไทย ขณะ กระทรวงดอี ี
เตรยีมชงหลกัการตัง้ "ดจิทิลัพารค์ ไทยแลนด"์ หลงัผ่านบอรด์ออีซี ีก่อนดนัเขา้ ครม. 5 เม.ย.นี้ เผย
ส่งเทยีบเชญิ เฟซบุ๊ค กูเกลิ อเมซอนตัง้ส านกังานเรยีบรอ้ย 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัโปรดเกล้าฯ ใช้รธน.ใหม่6เม.ย. สปท.-สนช.จ่อลาออกเตรียมลงส.ส. 
          "สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั" โปรดเกลา้ฯ ใหก้ าหนดพระราชพธิปีระกาศใช้รฐัธรรมนูญปี 2560 วนัที ่
6 เม.ย. ณ พระที่นัง่อนันตสมาคม พระราชวงัดุสติ "วษิณุ" ให้รอฟงั นายกฯ ชี้แจงรายละเอียดวนัน้ี 
รวมถึงไทมไ์ลน์การเลอืกตัง้ จะเริม่นับหนึ่งเลยหรอืไม่ "วนัชยั" ปูด 20 สปท. และ 10 สนช. เตรยีม
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ประกาศลาออก หลงัรฐัธรรมนูญประกาศใช้ หวงัได้คุณสมบตัลิงสมคัรเลอืกตัง้ ส.ส. ด้าน กกต. ส่ง
หนงัสอืด่วนถงึ ผอ.เลอืกตัง้จงัหวดั เตรยีมแบ่งเขตเลอืกตัง้ ส.ส.จ านวน 350 คนทนัท ี
 
หน้ีครวัเรือนลดรอบ11ปี คาดขึ้นทะเบียนคนจน10ล. 
          นายกรฐัมนตรเีป็นปลืม้ หนี้สนิครวัเรอืนไทยลดลงในรอบ 11 ปี หลงัประชาชนลดกู้ซือ้รถ ท า
บตัรเครดติ และใช้จ่ายเงนิอย่างระมดัระวงั ยนัรฐัยงัคงเดนิหน้าช่วยเหลอืผู้มรีายได้น้อย ทัง้แก้หนี้
สะสม สรา้งอาชพี และส่งเสรมิการออม ส่วนการลงทะเบยีนคนจนรอบ 2 คาดทะลุ 10 ลา้นราย เตรยีม
ออกบตัรสวสัดกิารรบัสทิธปิระโยชน์ ทัง้ส่วนลดค่าน ้า ค่าไฟ ขึน้รถเมล ์รถไฟฟร ี
 
แทก็ซ่ีอ่วม!ถกูปรบั-ยึดใบขบัข่ี 'บอย'รบับนัดาลโทสะ 
          แท็กซี่อ่วม! เจอทัง้ต ารวจ กรมการขนส่งทางบกเล่นงาน ถูกด าเนินคดปีฏเิสธผู้โดยสาร ใช้
วาจาไม่สุภาพ เจอเปรยีบเทยีบปรบั 2 พนับาท และพกัใบอนุญาตขบัขี ่1 เดอืน เจา้ตวัโอดถูกกระท า 
แถมตอ้งมาแกข้า่ว ดา้น "บอย" ยอมรบัผดิ บนัดาลโทสะ ใชเ้ทา้ถบีรถก่อน ฉุนเปิดไฟว่าง แต่ดนัไมร่บั 
โวยทัง้ตนและแทก็ซีต่กเป็นเหยือ่ของระบบ หลงัตอนแรกจะเรยีกใชอู้เบอร ์แต่ลกูบอกผดิกฎหมาย 
 
ชงครม.ซ้ือเรือด าน ้าไม่ทนั 'บ๊ิกป้อม'ขอชอปรถถงัก่อน 
          "บิก๊ป้อม" ดนัรถถงั VT-4จนี ลอ็ต 2 วงเงนิ 2,000 ลา้น เขา้ครม. แทนเรอืด าน ้าทีย่งัตรวจสอบ
รายละเอยีดไม่แล้วเสรจ็ พรอ้มชงมาตรการจดังานสงกรานต์ได้แค่ถงึเที่ยงคนืให้ ครม. เห็นชอบ ลด
การสญูเสยี หลงัพบอุบตัเิหตเกดิกลางคนืมากกว่ากลางวนั 
 
พณ.ถกด่วนรบัมือทรมัป์ บีด้ลุการค้า 
          "พาณิชย"์นัดภาคเอกชนถกด่วน รบัมอื "ทรมัป์" ออกค าสัง่ตรวจสอบประเทศที่ได้ดุลการค้า
กบัสหรฐัฯ เผยไทยได้ดุลล าดบัที่ 11 ยนัไทยมจีุดยนืชดัเจน ไม่ท าค่าเงนิอ่อน และส่งเสรมิการลงทุน
ทัง้ดงึเขา้มาและออกไปลงทุน ระบุสหรฐัฯ ไม่ไดพุ้่งเป้ามาที่ไทยโดยตรง ด้านคลงัมองกระทบไทยไม่
มาก เชื่อสุดทา้ยแลว้ทัง้ 16 ประเทศจะหารอืกนัได ้
 
เปิดประมลูแหล่งกา๊ซฯ "เอราวณั-บงกช"ก.ค.น้ี 
          กรมเชื้อเพลงิธรรมชาติเตรยีมเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวณับงกช เดือน ก.ค.นี้ 
แยม้คุณสมบตัผิูย้ ื่นประมลู ต้องมปีระสบการณ์ผลติปิโตรเลยีม รกัษาระดบัการผลติ 2 แหล่งก๊าซฯ ให้
ต่อเนื่อง เตรยีมถกโฟกัสกรุ๊ป 5 เม.ย.สรุปแนวทางรูปแบบประมูลว่าจะใช้ระบบใด มัน่ใจ ธ.ค.ได้
รายชื่อผู้ชนะ ด้านศาลแพ่งให้ถอนค าฟ้อง คปพ.ผิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ "ปานเทพ" ยนัขอต่อสู้เพื่อ
ผลประโยชน์ชาต ิ
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   #โพสตท์เูดย ์
 
แก้เกมการค้ามะกนั อภิรดียนัไทยไม่แทรกแซงค่าเงินอุ้มส่งออก เชิญเอกชนตัง้วงถกนโยบาย
ทรมัป์  
          อภริด ีเชญิผูส้่งออกรว่มหารอื รบัมอืผูน้ าสหรฐัสัง่สอบขาดทุนการคา้ หวัน่ใชเ้ป็นขอ้อา้งกดีกนั
การคา้ 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะเชิญผู้ส่งออก ผู้น าเข้า 
เอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในสหรฐัอเมรกิา และนักลงทุนสหรฐัที่เข้ามาลงทุนในไทย มาหารอืเพื่อ
ประเมนิผลกระทบต่อไทย หลงัจากที่นาย โดนัลด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรฐั ได้ลงนามค าสัง่พเิศษ
เพื่อด าเนินการตรวจสอบการขาดดุลการคา้ของสหรฐักบั 16 ประเทศทัว่โลก รวมถงึไทย โดยทีเ่ป็นผู้
ไดดุ้ลการคา้อนัดบัที ่11 
 
เช่ือม 18 ตึกบมูชอ็ปป้ิงโลก  
          ชสูกายวอลก์เชื่อม 18 อาคาร บมูชอ็ปป้ิงราชประสงคข์ึน้เป็นแลนดม์ารค์ระดบัโลก 
          นายฟ้าฟ้ืน เตม็บุญเกยีรต ิกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เกษร พรอ็พเพอรต์ี ้เปิดเผยว่า หลงัจาก
มกีารเปิดสกายวอลก์ หรอืทางเดนิลอยฟ้าเชื่อมอาคารตัง้แต่หน้าหา้งบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอรจ์นถงึเกษร 
วลิเลจไปเมือ่สปัดาหท์ีผ่่านมา เพื่อใหค้นท างานและนกัท่องเทีย่วเดนิเชื่อมอาคารต่างๆรวม 18 อาคาร 
ตัง้แต่ชดิลมจนถงึหา้งแพลทนิัม ส่งผลให้ปจัจุบนัย่านราชประสงคก์ลายเป็นแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัระดบั
โลก หลังจากก่อนหน้านี้สามารถขึ้นเป็นผู้น าย่านธุรกิจระดับเอเชีย แซงหน้าย่านออร์ชาร์ดไป
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ดชันีเช่ือมัน่ธรุกิจพุ่งสงูรอบ 2 ปี  
          ธปท.เผยดชันีเชื่อมัน่ธุรกิจเดอืน ม.ีค.ปรบัดขีึน้มาอยู่ที่ 52.6 สูงสุดในรอบ 2 ปี ได้อานิสงส์
จากภาคอุตสาหกรรมส่งออก 
          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิในเดอืน ม.ีค. 2560 ที่
ผ่านมาว่า ดชันีปรบัดขีึน้ จากเดอืนก่อนที่ระดบั 49.8 มาอยู่ทีร่ะดบั 52.6 สะทอ้นว่าภาคธุรกจิมคีวาม
เชื่อมัน่มากขึน้ และเมื่อขจดัผลของปจัจยัชัว่คราวด้านฤดูกาลออก ดชันีอยู่ที่ระดบั 51.0 ถอืเป็นการ
ปรบัดีขึ้นสูงสุดในรอบ 24 เดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ตามความเชื่อมัน่ของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ส่งออกในกลุ่มธุรกิจกระดาษและการพิมพ์ การผลิตเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ กลุ่มอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และการผลติยานยนตต์ามทศิทางการส่งออกทีป่รบัดขีึน้ 
 
ขยบัเป้าเงินเฟ้อ 2.2% ไตรมาสแรกพุ่ง 1.25% ผลจากโครงการภาครฐักระตุ้นใช้จ่าย  
          "พาณิชย์" ปรับคาดการณ์ เงินเฟ้อปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.5-2.2% ตามจีดีพีประเทศหวัง
งบประมาณ 1.9 แสนลา้น กระตุน้ใชจ้า่ย 
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          น.ส.พมิพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า กระทรวง
พาณิชย ์เปิดเผยว่า ส านักงานได้ปรบัคาดการณ์ดชันีราคา ผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ (เงนิเฟ้อ) ปี 
2560 ใหม่ จากเดมิขยายตวั 1.5-2% เพิม่เป็น 1.5-2.2% ภายใต้สมมตฐิาน การขยายตวัเศรษฐกจิของ
ประเทศเติบโต 3-4% ซึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายของภาครฐัที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการท า
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ วงเงนิ 1.9 แสนลา้นบาท และการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมที่
คาดว่าจะเริม่ด าเนินการได้ในปีนี้  การบรโิภคภาคเอกชนมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายได้
เกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดจ้ากการส่งออกขยายตวัดขีึน้ 
 
ผูมี้รายได้น้อยแห่ลงทะเบียนขอน ้า-ไฟฟรี  
          ลงทะเบยีนคนจน วนัแรก 2.85 แสนราย ส่วนใหญ่ขอค่าน ้า-ไฟฟร ีคลงัเตรยีมลดค่าตัว๋ บขส.
ให ้
          นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์รมว.คลงั เปิดเผยว่า การลงทะเบยีนผูม้รีายไดน้้อยเพื่อรบัสวสัดกิาร
แห่งรฐั วนัที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.นี้ จะมผีู้มาลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านราย โดยรฐับาลได้พิจารณา
สวสัดกิารเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยในต่างจงัหวดั เช่น ส่วนลดตัว๋รถ บขส.และตัว๋รถไฟ เพื่อใหเ้ป็น
ธรรมกบัคนในกรงุเทพฯ ทีไ่ดน้ัง่รถเมลแ์ละรถไฟฟร ี
 
ซีพีเอฟซ้ือเวสตบ์ริดจฯ์  
          ซพีเีอฟทุ่ม 2,600 ล้าน ซื้อหุ้น WFGL ทัง้หมด บุกธุรกจิจ าหน่ายเนื้อสตัว์แปรรปูและอาหาร
ส าเรจ็รปูซือ้ในสหราชอาณาจกัร 
          นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร (CPF) 
เปิดเผยว่า บรษิทั ซพีเีอฟ อนิเวสเมน้ท ์ลมิเิต็ด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดล้งนามในสญัญาซื้อ
หุ้นสามญัทัง้หมดในเวสต์บรดิจ์ ฟู้ด กรุ๊ป (WFGL) มูลค่ากิจการรวม 60 ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ หรอื 
2,600 ลา้นบาท 
 
ผดุวนัแบงคอ็ก 1.2 แสนล้าน เจริญท าเป็นมิกซ์ยูสเลง็ลุยท่ีเทพประทานพระราม 4 ต่อและชิง
สถานทูตออสเตรเลีย  
          กลุ่มทซีซีฯี ทุ่ม 1.2 แสนลา้น พลกิหน้าดนิ 104 ไร ่โรงเรยีนเตรยีมทหารเก่าลุยโครงการมกิซ์
ยสู "วนั แบงคอ็ก" 
          นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีประธานกรรมการ กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีและบรษิทั เฟรเซอรส์ เซน็เตอร์
พอยท์ ลมิเิตด็ เปิดเผยว่า กลุ่มทซีซีไีด้ร่วมมอืกบับรษิทั เฟร เซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ โฮลดิง้ (ประเทศ
ไทย) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทั เฟรเซอรส์ เซน็เตอรพ์อยท์ฯ ร่วมกนัพฒันาโครงการ "วนั แบ
งคอ็ก" ซึ่งจะพฒันาโครงการบนที่ดนิเช่าจากส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์สญัญาเช่า 30 
ปี บวก 30 ปี บรเิวณหวัมมุถนนวทิยตุดัถนนพระราม 4 ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงเรยีนเตรยีมทหารเดมิ 
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   #ไทยรฐั 
 
พระราชทานรธน.6เมษา สปท.-สนช.ตาลกุ 
          ตัง้ท่าลาออกลงสมคัรส.ส. กกต.แบ่งเขตแลว้ม3ี50คน นายกฯนดัแถลงหลงัครม. 
          โปรดเกล้าฯ รธน.ฉบบัผ่านประชามติ 6 เม.ย. นายกฯเตรยีมแถลงรายละเอียดวนัประชุม 
ครม. 4 เม.ย. แม่น ้า 5 สาย  ขยบัรบัไทม์ไลน์โรดแมป็ สปท.-สนช.กว่า 30 คน เตรยีมลาออกรอลง
สมคัร ส.ส.ภายใต้เงื่อนไข รธน.ใหม่ กกต.คลอดระบบเขตเลอืกตัง้ ส.ส. 350 คน ลดลงจากเดมิที่ม ี
375 คน "เรอืงไกร" แทงหนังสอืจี้ "วษิณุ" แจงบญัชทีรพัย์สนิพร้อมรายการเสยีภาษีเจ้าตวัยกัไหล่
เฉยๆ ยนัมหีลกัฐานเงนิงอกเสยีภาษีถูกต้องไรก้งัวล กกต.เสยีงเขยีวใส่ กรธ.โยนรบัผดิชอบถ้าระบบ
ผูต้รวจการเลอืกตัง้ไมเ่วริก์ 
 
เหตเุพศสภาพไม่ตรงนะยะคดัทหารเลยไม่ต้องจบัใบแดง 
          นนท ์เดอะวอยซ ์'เตนล'์ เจบ็ผ่าเขา่ ยืน่ขอผ่อนผนั 1 ปี 
          เกณฑท์หารปี 2560 หนุ่มนะยะ-สาวประเภทสอง โผล่เกอืบทุกหน่วยตรวจเลอืกมทีัง้ผ่าและยงั
ไม่ผ่าตดัแปลงเพศ บางรายสวยจนหนุ่มตะลงึ แห่ขอถ่ายรปู ขณะที่ "นนท์ เดอะวอยซ์-อารต์ อศันัย" 
ขอผ่อนผนัการเกณฑท์หารไปก่อนอ้างยงัตดิเรยีน ดา้นนักรอ้งหนุ่ม "เตนล"์ โผล่แลว้นัง่รถเขน็มายื่น
เอกสารขอผ่อนผนัทีเ่ขตป้อมปราบฯ รอผูว้่าฯกทม. พจิารณาไมเ่กนิ 1 เดอืน 
 
แทก็ซ่ีท่ีปะทะบอยปรบั2พนัพกั30วนั 'ถกลเกียรติ'รบัโมโหเตะรถจริงเป็นเหย่ือระบบ 
          "กรมการขนส่งทางบก" เรยีกโชเฟอรแ์ท็กซี่คู่กรณี บอย-ถกลเกยีรต ิไปเปรยีบเทยีบปรบั 2 
กรณี ปฏิเสธไม่รบัผู้โดยสาร อตัราโทษสูงสุดปรบั 1,000 บาท และใช้กิรยิาวาจาไม่สุภาพ ปรบัใน
อตัราโทษสูงสุดอกี 1,000 บาท พกัใชใ้บอนุญาตขบัรถ 30 วนั และส่งเขา้รบัการอบรมกฎระเบยีบและ
จติส านึกการขบัรถทีด่ ี3 ชม. พรอ้มบนัทกึประวตัติดิตามพฤตกิรรม เผยไม่ตดิใจผูก้ ากบัคนดงัแต่คน
โพสต์คลปิไม่แน่อยู่ระหว่างพจิารณาว่าจะแจง้ความด าเนินคดหีรอืไม่ ด้าน "บอย -ถกลเกยีรต"ิ แถลง
รบัวนัเกดิเหตุบนัดาลโทสะเตะรถแทก็ซีจ่รงิ เพราะเรยีกแทก็ซีไ่ม่ไปมาแลว้ 2 คนั เลยยอมจา่ย 1 พนั
บาท แต่ตงิเรื่องไม่ยอมรบัผู้โดยสารและท้ายงิกนัมนัเกนิไป โดยเฉพาะมลีูกสาวอยู่ในที่เกดิเหตุด้วย 
โทษระบบทีไ่มเ่ปิดทางเลอืกใหป้ระชาชน ยนัไมไ่ปแจง้ความด าเนินคดอีะไรแลว้เพราะผดิดว้ยกนัทัง้คู่  
 
ตร.พล่านแก้ข่าวเร่ืองแกง๊หมบิูน งดับ้านบ๊ิกป้อมสอบแล้วไม่จริง  
          ต ารวจดาหน้าปฏเิสธพลัวนัสองตนีแมว "แก๊งหมบูนิ" ไม่เคยโจรกรรมทรพัยส์นิบา้นบิก๊ป้อม-
พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ ยนัผูต้อ้งหาไมเ่คยใหก้ารพาดพงิถงึแถมหมายจบั 33 หมาย กไ็ม่เกี่ยวพนั 
ผบก.ภ.จ.นนทบุร ีร่อนหนังสอืชี้แจงสื่อมวลชนแก้ข่าวให้ตรงกบัข้อเท็จจรงิ ขณะผู้เสยีหายกว่า 30 
ราย ทยอยดูของกลางที่ต ารวจยดึได้จากผู้ต้องหา นักธุรกจิสาวเจา้ของกจิการเรอืน าเที่ยวชาวเมอืง
ระยองเฮลัน่ไดค้นืเหรยีญร.5 เนื้อสามกษตัรยิท์ีถู่กคนรา้ยงดัตูเ้ซฟโจรกรรมไปเมือ่เดอืน ม.ค.  
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วินาศกรรมรสัเซียบึมรถไฟใต้ดิน ตายนับสิบเจบ็คร่ึงร้อย 
          รสัเซียโดนดี คนร้ายจุดชนวนบึมรถไฟใต้ดินในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 จุด ยงัดีระเบิด
ท างานแค่ลูกเดยีว แต่ส่งผลเบื้องต้นตายอย่างน้อย 10 ศพ บาดเจบ็ครึง่รอ้ยนอนจมกองเลอืดเกลื่อน
ชานชาลา ดา้น ประธานาธบิดปีตูนิทีอ่ยู่ในเมอืงขณะเกดิเหตุสัง่สอบสวนทุกมติยิงัไมฟ่นัธงเป็นการก่อ
การรา้ยพรอ้มแสดงความเสยีใจกบัครอบครวัเหยือ่ 
 
มือฆ่าสาวมอบตวัอ้างวิญญาณหลอน!ชนวนมรณะท่ีสกสค. ตีจาก-แกล้งแจ้งจบั 
          พนักงานขบัรถคุรุสภา-มอืยงิหวัฆ่าโหดสาวสกสค.ดบัสยองคาสนามหญ้าหน้าคุรุสภา มอบตวั
แล้วเผยทนความกดดนัไม่ไหวหวาดผวานอนไม่เคยหลบัสกัคืนเห็นแต่วิญญาณเหยื่อกระสุนตาม
หลอน สุดท้ายให้ญาติติดต่อชุดสบืสวนภาค 7 มารบัตวัที่บ้านเมยีใน จ.อ่างทอง อ้างแค้นฝ่ายหญิง
หลายสาเหตุทัง้ถูกแจง้จบัฉกบิก๊ไบคผ์ูต้าย ไม่ยอมท าเรื่องกู้เงนิสหกรณ์ให ้และตตีวัออกห่างไปมชีาย
ใหม ่
 
 

------------------------------------------- 
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นายสนธิร ัต น์  สนธิจิรวงศ์  ร ัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์กล่าวว่า ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่28 
มนีาคมที่ผ่านมา พจิารณาการจดัอนัดบัความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกจิตามรายงาน (Ease of Doing Business) ประจ าปี 
2561 (2018) โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ส่งสญัญาณว่า จะมกีารประกาศใช้
มาตรา 44 เพื่อแกไ้ขกฎหมาย 5-7 ฉบบั ใหเ้สรจ็ภายในเดอืน
พฤษภาคม 2560 
          รฐับาลต้องการให้การจดัล าดบัสูงขึ้นให้ได้ เนื่องจาก
เรื่องนี้มสี่วนส าคญัในการพจิารณาเขา้มาลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาต ิและเป็นสิง่ทีช่่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของไทยเพราะการทีน่กัลงทุน ต่างประเทศจะตดัสนิใจมาลงทนุ
นัน้ จะตอ้งประเมนิความน่าลงทุนของประเทศเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศอืน่ ๆ 

นายกลินท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย 
กล่าวกบั "ประชาชาตธิุรกจิ" ว่า การจดัล าดบั Ease of Doing 
Business ยังจ า เ ป็นต้องด า เนิ นการ เพิ่มอีกหลาย เรื่ อ ง 
โดยเฉพาะการใชม้าตรา 44 เพื่อช่วยใหม้กีารแกไ้ขกฎระเบยีบ 
และเท่าที่ทราบในการประชุม คณะท างานสานพลงัประชารฐั 
เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม ที่ผ่านมา ทางประธานประชารฐัชุด D1  
ซึ่งมนีายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นประธานภาคเอกชนเตรยีมจะ
รวบรวมและเสนอใหม้กีารปรบัปรงุกฎหมายทีล่า้สมยัดว้ย 
          "หากเราปรบัอนัดบัได้ดีขึ้นจะส่งผลดีกบัภาพรวมทัง้
ประเทศ ไม่เพยีงเท่านัน้ เราต้องถามว่า เอกชนและประชาชน
ไดอ้ะไร ประเทศไดอ้ะไร ผมมองว่า การปรบัปรงุกฎกตกิาอะไร
ก็จะช่วยให้การค้าขายของประเทศชาติท าได้ดขี ึ้น ประชาชน 
อยูด่กีนิด ีเพิม่มากขึน้" นายกลนิทก์ล่าว 
 
 ที่มา : ประชาชาตธุิรกจิ

 
 

 
           
          นายประพันธ์  เจริญประวัติ  ผู้จ ัดการตลาด
หลกัทรพัย์เอม็เอไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ 
ได้เข้าพบภาคธุรกิจในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง โดย
คาดหวังจะเพิ่มจ านวนบรษิัทต่างจงัหวัดให้เข้าระดมทุน
มากขึ้น  ซึ่งในการท างานครัง้นี้ เอ็มเ อไอจะร่วมกับ 
สภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัด รวมถึงบริษัท 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูต้รวจสอบบญัชเีพือ่เตรยีมพรอ้ม
ใหบ้รษิทัเหล่านี้เขา้ระดมทนุ 
          ขณะนี้ มบีรษิทัทีพ่รอ้มจะเขา้จดทะเบยีน ในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ และแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ประมาณ 100 บริษัท เข้าจดทะเบียนใน 3-5ปีข้างหน้า  
ซึ่งบรษิัทที่จะเขา้จดทะเบยีนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
และปรมิณฑล สว่นบรษิทัในต่างจงัหวดัทีจ่ะเขา้ระดมทนุนัน้
มสีดัสว่นที ่10 % เทา่นัน้ ซึง่การเขา้จดทะเบยีนจะท าได้แค่
ปีละ 15-16 บริษัทเท่านัน้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยังมี
ข้อจ ากัดด้านบุคลากร ทัง้ ในด้านผู้ตรวจสอบบัญชี 
เจา้หน้าทีด่า้นวาณิชธนกจิ 
 

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ 
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สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 4 เมษำยน 2560 

  

ม.44แก้6กม.'ฟาสตแ์ทรก็'ดึงตปท.ปักธงลงทุน 
Source - ประชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 
          ครม.ผ่าทางตนั ใช ้ม.44 เปิดทาง ผ่านกฎหมาย 6-7 ฉบบั รบัธนาคารโลกจดัอนัดบัความยาก-ง่าย
ในการท าธุรกจิ (Ease of Doing Business) ประจ าปี 2561 ดา้น "สนธริตัน์" เร่งจดทะเบยีนตัง้ธุรกจิด่วนจี๋
จาก 25.5 วนั เหลอื 2.5 วนั พรอ้ม แก้กฎหมายแพ่ง-มหาชนคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย หวงั ขยบัอนัดบั
ขึน้ทอ็ป 20 สรา้งบรรยากาศ ดดูเมด็เงนิลงทุนต่างชาต ิ
          คะแนน โดยธนาคารโลกจะส ารวจขอ้มูลในเดอืนพฤษภาคมเพื่อประกาศผลการจดัอนัดบัครัง้ใหม่
ภายในเดอืนตุลาคม 
          ใช ้ม.44 เรง่ กม. 
          หลงัจากที่ธนาคารโลกออกมาจดัอนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกจิ หรอื Ease of Doing 
Business ซึง่จะส ารวจความคดิเหน็ของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคธุรกจิจาก 190 ประเทศทัว่โลก เทยีบ
กบั ตวัชี้วดั 10 ด้าน ได้แก่ การเริม่ต้นธุรกิจ, การขออนุญาตก่อสรา้ง, การขอใช้ไฟฟ้า, การจดทะเบยีน
สนิทรพัย์, การได้รบัสนิเชื่อ, การคุ้มครองผู้ลงทุน, การช าระภาษี, การค้าระหว่างประเทศ, การบงัคบัให้
เป็นไปตามขอ้ตกลง และการแกไ้ขปญัหาลม้ละลาย 
          ภาพรวมของไทยในปี 2560 ถูกจดัอยูใ่นล าดบัที ่46 มคีะแนนเพิม่ขึน้ 72.53 
          นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที่ 28 มนีาคมที่ผ่านมา พิจารณาการจดัอันดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน 
(Ease of Doing Business) ประจ าปี 2561 (2018) โดยนายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ส่งสญัญาณว่า จะมกีารประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขกฎหมาย 5-7 ฉบับ ให้เสร็จ
ภายในเดอืนพฤษภาคม 2560 
          รฐับาลต้องการใหก้ารจดัล าดบัสงูขึน้ใหไ้ด ้เนื่องจากเรือ่งนี้มสี่วนส าคญัในการพจิารณาเขา้มาลงทุน
ของนักลงทุนต่างชาต ิและเป็นสิง่ที่ช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยเพราะการที่นักลงทุน 
ต่างประเทศจะตดัสนิใจมาลงทุนนัน้ จะต้องประเมนิความน่าลงทุนของประเทศเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่น 
ๆ 
          "ท่านนายกฯส่งสญัญาณว่า จะตอ้งใชม้าตรา 44 เพื่อผ่านรา่งแก้ไขทนัในเดอืนพฤษภาคมน้ีแน่นอน 
กฎหมายที่เร่งรดัขณะนี้ อยู่ในช่วงการพิจารณาโดยกฤษฎีกาแล้ว มกีารพิจารณาอย่างรอบคอบ ถ้าใช้
มาตรา 44 เช่น การเริม่ตน้ธุรกจิจาก 25.5 วนั เหลอื 2.5 วนั ซึง่ในปี 2560 ไทยไดล้ าดบัที ่78 หากแกไ้ขได้
ในหวัขอ้นี้ไทยจะถูกจดัล าดบั ตดิทอ็ป 20 ไดเ้ลย" นายสนธริตัน์กล่าว 
          ตัง้ บ.ลดลงเหลอื 2.5 ลา้น 
          ทัง้นี้  กฎหมายที่รฐับาลต้องการเร่งรดั 5-7 ฉบบั ประกอบด้วย 1) ประมวลกฎหมาย แพ่งและ
พาณชิย ์(ฉบบัที.่..) พ.ศ. ...เพื่ออ านวยความสะดวกการจดทะเบยีนขา้มเขต และคุม้ครองนกัลงทุนรายยอ่ย 
2) พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที่...) พ.ศ. ... เพื่อคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย โดยการลดสดัส่วน 3) 
พ.ร.บ.ลม้ละลาย (ฉบบัที.่..) พ.ศ. ...เพื่อแก้ปญัหาลม้ละลาย 4) พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ฉบบัที่
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...) พ.ศ. ... เพื่อใหก้ารท าธุรกจิทางออนไลน์มผีลตามกฎหมาย 5) พ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ฉบบัที.่..) พ.ศ. ...
เพื่อขยายเวลาในการส่งเงนิสมทบออนไลน์ และ 6) พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที.่..) พ.ศ. ...เพื่อยกเลกิ
ขอ้ก าหนดใหบ้รษิทัส่งส าเนาขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน เป็นตน้ 
          ในส่วนการแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investor) นายสนธิ
รตัน์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มสี่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน 2 เรื่องด้วยกนัคอื การแก้ไข พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน
จ ากดั ขณะนี้อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา เพื่อแก้ไขประเดน็การลดสดัส่วนผูถ้อืหุน้
ในการเรยีกประชุมวสิามญัจาก 20% หรอื 10% ของผู้ถอืหุ้น และกรณีผู้ถอืหุ้นอย่างน้อย 5% สามารถขอ
เข้าชื่อเพื่อขอให้นายทะเบียนแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือฐานะการเงนิ รวมถึง การท างานของ
กรรมการได ้จากเดมิก าหนด ไวท้ี ่20% 
          พร้อมทัง้เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งมี
สาระส าคญัว่า จะแก้ไขปญัหาขอ้ขดัแยง้ ระหว่างกรรมการกบัผูถ้อืหุน้ไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัได ้กรณีการ
เพิม่เหตุให้ศาลสัง่เลกิบรษิัทและเพิม่เตมิบทบญัญตัเิพื่อก าหนดระยะเวลาในการจ่ายเงนิปนัผลภายใน 1 
เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีป่ระชุมใหญ่ หรอืกรรมการลงมต ิ
          ส่วนการแก้ไขตวัชีว้ดัการเริม่ธุรกจิ ซึง่ทางกรมพฒันาธุรกจิการคา้เป็นเจา้ภาพ จะมกีารลดขัน้ตอน
และระยะเวลาการจดทะเบยีนตัง้บรษิัทจาก 25.5 วนั เหลอื 2.5 วนั ด้วยการยกเลกิขัน้ตอนการออกตรา
ประทบั (มาตรา 1128 ประมวลกฎหมายแพ่งเดมิ) ซึง่ไดเ้คยแก้ไขในปี 2558 ลดเวลา 4 วนั เหลอื 2 วนั ใน
ปี 2559 และปีนี้ (2560)จะกลายเป็น 0 วนั ส่วนขัน้ตอนการยื่นส าเนาขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานซึ่งทาง
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเสนอใหย้กเลกิการยื่นส าเนาขอ้บงัคบั ส่งผลใหข้ัน้ตอนนี้จะกลายเป็น 0 
วนั จากทีเ่คยใชร้ะยะเวลานานทีสุ่ด 21 วนั 
          ในวันที่ 18 เมษายนนี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเปิดให้บริการ "จดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Registration)" ครบวงจร ตัง้แต่การจดทะเบยีนจดัตัง้ธุรกจิ เปลีย่นแปลง จนถงึการเลกิ
ประกอบธุรกจิ จะมคีวามรวดเรว็-งา่ย สามารถด าเนินการไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
          ประชารฐัโละ กม.ลา้สมยั 
          ด้านนายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การ
จดัล าดบั Ease of Doing Business ยงัจ าเป็นต้องด าเนินการเพิม่อกีหลายเรื่อง โดยเฉพาะการใช้มาตรา 
44 เพื่อช่วยให้มกีารแก้ไขกฎระเบยีบ และเท่าที่ทราบในการประชุม คณะท างานสานพลงัประชารฐั เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางประธานประชารัฐชุด D1 ซึ่งมีนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นประธาน
ภาคเอกชนเตรยีมจะรวบรวมและเสนอใหม้กีารปรบัปรุงกฎหมายทีล่า้สมยัดว้ย 
          "หากเราปรบัอันดับได้ดีขึ้นจะส่งผลดีกับภาพรวมทัง้ประเทศ ไม่เพียงเท่านัน้ เราต้องถามว่า 
เอกชนและประชาชนไดอ้ะไร ประเทศไดอ้ะไร ผมมองว่า การปรบัปรงุกฎกตกิาอะไรกจ็ะช่วยใหก้ารคา้ขาย
ของประเทศชาตทิ าไดด้ขีึน้ ประชาชนอยูด่กีนิด ีเพิม่มากขึน้" นายกลนิทก์ล่าว 
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คอลมัน์: รายงานพิเศษ: ประชารฐัเพ่ือสงัคม (E6) ยกระดบัชีวิตผูพิ้การ-สงูวยั 
Source - มตชิน (Th) 
 
          ตามที่รฐับาลได้ประกาศนโยบายในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศด้วยกลไกประชารฐั โดย
การประสานความร่วมมอืจากสามภาคส่วน ระหว่างภาครฐั ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน เพื่อให้เกดิ
ความเปลีย่นแปลงกบัเศรษฐกจิฐานรากให้เตบิโตอย่างเขม้แขง็ สมดุล และยัง่ยนื ทว่าโครงการไม่สามารถ
เดนิหน้าหากขาดองค์ประกอบส าคญั คอื คณะท างานทัง้ 12 กลุ่ม ที่จะคอยผลกัดนัให้เกิดผล อย่างเป็น
รูปธรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื คณะท างานขบัเคลื่อน 7 ด้าน (กลุ่ม Value-Driver-7D) และ
คณะท างานปจัจยัสนบัสนุน 5 ดา้น (กลุ่ม Enable Drivern-5E) 
          และเมื่อเรว็ๆ นี้ยงัไดจ้ดัตัง้คณะท างานสานพลงัประชารฐัคณะที่ 13 คอื คณะท างานประชารฐัเพื่อ
สงัคม (E6) ม ีพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสงิแก้ว รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ (พม.) เป็นหวัหน้าทีมภาครฐั ดร.สุปรดีา อดุลยานนท์ ผู้จดัการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) เป็นหัวหน้าทีมภาคประชาสังคม และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน นอกจากนี้  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรฐัมนตร ีนพ.ประเวศ วะส ีและ นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั นัง่เป็น
ทมีทีป่รกึษา โดยคณะท างานฯมเีป้าหมายหลกัคอื เพื่อใหชุ้มชนเขม้แขง็ ประชาชนมรีายได ้และมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ี
          การประชุมคณะท างานประชารฐัเพื่อสงัคม (E6) ครัง้ที ่1/2560 เกดิขึน้เมือ่ไมน่านมาน่ีรว่มหารอืถงึ
ความก้าวหน้าในประเดน็เร่งด่วน หรอื 5 Quick Win ไดแ้ก่ 1.การส่งเสรมิการมรีายไดแ้ละมงีานท าของคน
พิการ ซึ่งมีเป้าหมายจ้างงานคนพิการเพิ่ม 16,000 อัตรา ในปี 2561 และส่งเสรมิความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรของคนพกิาร และวสิาหกจิเพื่อสงัคมของคนพกิาร 2.การส่งเสรมิการมรีายได้และการมงีานท าของ
ผูสู้งอายุ โดยรฐั-เอกชนวางเป้าเสรมิเตรยีมพรอ้มก่อนเกษยีณ น าโดยกรมกจิการผูสู้งอายุ ตัง้เป้าจา้งงาน
ผู้สูงอายุทัง้ในและนอกระบบ รวม 39,000 อตัรา ในปี 2560 3.การออมเพื่อการเกษียณอายุ 4.ที่อยู่อาศยั
และสิง่แวดล้อมเพื่อการอยู่อาศยั และ 5.ความปลอดภยัทางถนน ซึ่งขณะนี้มเีอกชนขานรบัพร้อมออก
มาตรการองคก์รรว่มป้องกนัอุบตัเิหตุทางถนน ซึง่นบัว่าปจัจบุนัมคีวามคบืหน้าไปในระดบัหน่ึง 
          ในทีป่ระชุม พล.ต.อ.อดุลยก์ล่าวว่า ในอนาคตของประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างสมบูรณ์ 
ท าให้รฐัได้ค านึงแล้วว่าจะสามารถเก็บภาษีได้น้อยลง ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลประชาชนจะเพิม่
มากขึน้ ซึ่งรฐัเองกม็งีบประมาณและบุคลากรอย่างจ ากดั ฉะนัน้ รฐัจงึต้องอาศยัภาคส่วนอื่นๆ เขา้มาช่วย
ในการพฒันาประเทศ ซึ่งในการประชุมครัง้นี้ เป็นการตดิตามความคบืหน้าการด าเนินงานดา้นต่างๆ ตาม
นโยบายประชารฐัเพื่อสงัคม เพื่อเร่งขบัเคลื่อนงานเกี่ยวกบั 5 ประเดน็เร่งด่วน ซึ่งหวัหน้าทมีคณะท างาน
ย่อย ภายใต้คณะท างานประชารฐัเพื่อสงัคม ได้รายงานความคบืหน้าประเด็นต่างๆ ซึ่งมคีวามคืบหน้า
พอสมควร 
          ส่วนแรกคอืการส่งเสรมิการมรีายไดข้องผูพ้กิาร พบว่า ในปี 2558-2559 มคีวามสามารถในการจา้ง
งานผูพ้กิารเพิม่ขึน้จากเดมิประมาณ 16,000 อตัรา และในปี 2560 มกีารจา้งงานเพิม่ขึน้อกี 7,000 ราย ถอื
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ว่ามแีนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าในปี 2561 จะเกิดการจ้างงานตามเป้าหมาย ต่อมาการส่งเสรมิการมี
รายได้และการมงีานท าของผู้สูงอายุ ก็ได้มกีารขบัเคลื่อนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ยงัไม่
คบืหน้าเท่าทีค่วร เนื่องจากต้องกลบัมาพจิารณารายละเอยีดอย่างรอบคอบในส่วนของเงื่อนไขเอกชน เช่น 
ชัว่โมงการท างานที่ผู้สูงอายุจะต้องท างานไม่เทยีบเท่ากบัคนท างานทัว่ไป อตัราเงนิเดอืน ขณะเดยีวกนั
ตอ้งมกีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้งูอายทุราบว่าจะตอ้งเขา้สู่การท างานอยา่งไร 
          "มขีอ้มลูทีน่่าสนใจพบว่า ผูส้งูอายทุีท่ างานหลงัอายกุารเกษยีณจะมอีายยุนืยาวกว่าผู้สงูอายทุีไ่มท่ า
อะไรเลย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีหากเราสามารถน าผู้สูงอายุเข้าสู่การท างานได้เพราะจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้
ขบัเคลื่อนตวัเอง โดยงานที่ผู้สูงอายุจะท าได้คอื งานที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ ต้องใช้สมองคดิและ
วเิคราะห ์แต่ตอ้งมชีัว่โมงการท างานทีไ่มม่ากเกินไป ซึง่กเ็ป็นขอ้พจิารณาในครัง้นี้" พล.ต.อ.อดุลยก์ล่าว 
          ส่วนในเรือ่งของการออมเพื่อการเกษยีณอายุ ในทีป่ระชุมกไ็ดร้ายงานขอ้มลูว่า คนหลงัเกษยีณตอ้ง
มเีงนิจ านวน 4 ล้านบาท ถึงจะสามารถใช้ชีวติอย่างมัน่คงได้ โดยได้แนวทางและต้องกลบัไปทบทวน
กระบวนการต่างๆ ว่าจะท าอย่างไรให้เกดิการออมในผู้สูงอายุได้ ซึ่งก็ได้มผีู้เสนอให้สรา้งกระบวนการที่
สรา้งความรบัรูต้ ัง้แต่แรกเริม่ คอื ในวยัเรยีน ต้องสอนให้รูจ้กัการออมจนท าใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมแห่งการ
ออม เพื่อประโยชน์ในบัน้ปลายชวีติ ต่อไปส่วนของบา้นผูสู้งอาย ุไดม้กีารพจิารณาถงึลกัษณะของบา้นและ
มาตรการทางการเงนิการคลงั 
          ส าหรบัคนทีต่้องการซือ้บา้นใหคุ้ณพ่อและคุณแมท่ีจ่ะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ต่อไป และสุดทา้ย
เรื่องของความปลอดภยัทางถนน ขณะนี้ก็ต้องบูรณาการกบัหน่วยงานเพิม่เติมอีกมาก เช่น การเข้าไป
รว่มกบักระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ต ารวจ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหาแนวทางรว่มกนั 
          พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวเพิม่เตมิว่า ส าหรบัในปี 2560 การด าเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน 
คอืการจา้งงานคนพกิาร ส่วนการจา้งงานของผูสู้งอายุ ด้านทีอ่ยู่อาศยั และการ ออมฯ ซึง่ต้องปลูกฝงัวนิัย
การออมตัง้แต่เดก็ จะเร่งขบัเคลื่อนงานดงักล่าว ดว้ยการบรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และคาดว่าจะเหน็
เป็นรูปธรรมมากยิง่ขึ้นในระยะต่อไป ทัง้นี้ การที่ภาคเีครอืข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เข้า
มาร่วมด าเนินงานจะท าให้การขบัเคลื่อนงานเห็นผลชดัเจนเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้น ทัง้นี้ รฐับาลพร้อม
ช่วยเหลอื สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการตามนโยบายประชารฐัอย่างเตม็ที่ 
          ด้าน ดร.สุปรดีากล่าวว่า ในการท างานของคณะท างานฯนัน้ เป็นความร่วมมือแก้ปญัหาที่มี
ผลกระทบทางสงัคมโดยเน้นงานทีม่ทีุนเดมิและฐานการท างานทีต่่อยอดไดเ้พื่อความยัง่ยนื โดย สสส.จะท า
หน้าทีป่ระสานงานการท างานระหว่างภาครฐั เอกชน และภาคประชาสงัคมเขา้ดว้ยกนั โดยส่วนใหญ่จะเป็น
ภาคเีครอืข่ายทีข่บัเคลื่อนในประเดน็สรา้งเสรมิสุขภาพรว่มกบั สสส. ทัง้นี้ ยงัไดเ้สนอวธิกีารด าเนินงานเพื่อ
เพิ่มทางเลอืกระบบการคลงัเพื่อสงัคมในรูปแบบพนัธบตัรเพื่อการลงทุนทางสงัคม (Social Investment 
Bonds: SIBs) โดยจะน าเงินที่ระดมทุนจากภาคเอกชนมาใช้ในการด าเนินโครงการด้านสังคมโดย
ภาคเอกชน และภาครฐัจะจ่ายคนืเงนิตน้และผลตอบแทนใหแ้ก่ผูล้งทุนตามเงื่อนไขผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
ซึง่ปจัจุบนัพนัธบตัรเพื่อการลงทุนทางสงัคมได้ด าเนินการแล้วใน 15 ประเทศ ในโครงการด้านต่างๆ กว่า 
60 โครงการ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่อยู่อาศัย สวัสดิการเด็กและครอบครวั การสาธารณสุข 
การศกึษา 
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          "เมื่อเร็วๆ นี้  ดร.สมคิดได้มอบให้กระทรวงการคลังศึกษารายละเอียดเบื้องต้นแล้ว และได้
มอบหมายใหค้ณะท างานฯ ไปศกึษารายละเอยีดในการด าเนินงานเพื่อผลกัดนัใหเ้กดิรปูธรรม ซึง่ขณะนี้ได้
คบืหน้าไปมาก"ดร.สุปรดีากล่าว 
          ทัง้นี้ ในตอนทา้ยการประชุมเมื่อถามว่า การท างานทีผ่่านมาภาคประชาสงัคมท างานรว่มกบัภาครฐั
และภาคเอกชนจะเป็นไปในทศิทางใด ดร.สุปรดีากล่าวว่า สสส.ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่คีวามใกลช้ดิกบั
ประชาชน ได้ท าหน้าที่ประสานกับผู้ที่มสี่วนร่วมโดยตรง เช่น สภาผู้สูงอายุ สมาคมด้านผู้พิการต่างๆ 
ตลอดจนมูลนิธิและสมาคมจ านวนมาก ซึ่งก็เข้าไปร่วมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องท าให้เห็นถึงปญัหาใน
รายละเอยีดเชงิลกึต่างๆ มากกว่าหน่วยงานอื่น และขอ้มูลในส่วนนี้จะช่วยเติมเต็มให้การตัดสนิใจต่างๆ 
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ สู่นโยบายอยา่งเป็นรปูธรรม 
          เชื่อว่า อีกไม่นานกลไกประชารฐัจะท าให้เราได้เห็นชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้... 
           
เร่งเดินสายชกัชวน คาด3-5ปีเข้าจดทะเบียนได้'เอม็เอไอ'ดึงบริษทัภธูรเข้าตลาด 
Source – กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          มัน่ใจไอพโีอปีนี้คกึ  10 บรษิทัจอ่เทรดครึง่ปีหลงั 
          ตลาดหลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอ จบัมอืพนัธมติรพบภาคธุรกิจในต่างจงัหวดั หวงัดงึเข้า จดทะเบยีน
เพิม่ขึน้ ประเมนิศกัยภาพ บรษิทัในต่างจงัหวดัมคีวามพรอ้มเขา้ จดทะเบยีนเพยีง 10% จากทัง้หมด 100 
บรษิัท คาดจะเข้าจดทะเบยีนได้ภายใน 3-5 ปี รบัข้อจ ากัดหุ้นไอพีโอยงัสูงเพราะขาดบุคลากร ส่วนปีนี้
ม ัน่ใจไอพโีอ ระดมทุนคกึคกั เผยกว่า 10 บรษิทัเรง่ แต่งตวัเขา้ตลาดครึง่ปีหลงั 
          นายประพนัธ ์ เจรญิประวตั ิ ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอ
ไอ ได้เข้าพบภาคธุรกิจในต่างจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวงัจะเพิม่จ านวนบรษิัทต่างจงัหวดัให้เข้า
ระดมทุนมากขึน้  ซึง่ในการท างานครัง้นี้เอม็เอไอจะร่วมกบัสภาอุตสาหกรรม และหอการคา้จงัหวดั รวมถงึ
บรษิทัทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูต้รวจสอบบญัชเีพื่อเตรยีมพรอ้มใหบ้รษิทัเหล่านี้เขา้ระดมทุน 
          "เอม็เอไอจะเดนิสายพบเอกชนใน ต่างจงัหวดัมากขึน้ โดยจะรว่มกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหค้วามรูก้บั
เอกชน ซึง่ทีผ่่านมา เอม็เอไอพบศกัยภาพของเอกชนต่างจงัหวดั มสีงูมาก และคาดหวงัว่าจะมบีรษิทัระดม
ทุน มากขึน้ โดยเบือ้งต้นช่วงเดอืนพ.ค.บรษิทัจะไปให้ขอ้มลูกบัเอกชนในจงัหวดันครราชสมีา เพื่อชกัชวน
เขา้จดทะเบยีน" 
          ขณะนี้  มีบรษิัทที่พร้อมจะเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอ และแต่งตัง้ ที่ปรกึษา
ทางการเงนิประมาณ 100 บรษิทั เขา้จดทะเบยีนใน 3-5ปีขา้งหน้า ซึ่งบรษิทัที่จะเขา้จดทะเบยีนส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปรมิณฑล ส่วนบรษิทัในต่างจงัหวดัที่จะเขา้ระดมทุนนัน้มสีดัส่วนที่ 10 % เท่านัน้ 
ซึ่งการเข้าจดทะเบียนจะท าได้แค่ปีละ 15-16 บรษิัทเท่านัน้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยงัมขี้อจ ากัดด้าน
บุคลากร ทัง้ในดา้นผูต้รวจสอบบญัช ีเจา้หน้าทีด่า้นวาณชิธนกจิ 
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          เขากล่าวว่า ภาพรวมการเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ จากต้นปีถงึปจัจุบนัอยู่ที่ 4 
บรษิทั ซึ่งในครึง่ปีหลงั คาดว่าจะมบีรษิทัเขา้ระดมทุนทัง้สิ้น 10 บรษิทั เป็นไปตามเป้าหมายที่จะมบีรษิทั
จดทะเบยีนในปีนี้ทัง้ 15-16 บรษิทั โดยในครึง่ปีหลงัภาวะตลาดหุ้นไอพโีอยงัมทีศิทางที่ด ีความมัน่ใจของ
บรษิัทที่จะเข้าจดทะเบยีนยงัมอีย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัการปรบักฎเกณฑ์การน าบรษิัทเข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเขม้งวดมากขึน้ โดยเฉพาะดา้นการกระจายหุน้ ใหก้บัผูม้อุีปการคุณของบรษิทัที่
เขา้ ระดมทุน โดยจะก าหนดใหก้ารกระจายหุน้ไม่ให้เกนิ 25% นัน้  "โดยส่วนตวัเชื่อมัน่ว่าจะไม่กระทบกบั
บรษิทัที่จะเขา้ระดมทุน เพราะนักลงทุนยงัให้การตอบรบัหุ้นไอพโีออย่างด ีความต้องการจองซือ้มจี านวน
มาก แต่ยอมรบัว่าการปรบัเกณฑ์ให้การน าบรษิัทเข้า จดทะเบยีนที่เข้มงวดมากขึ้น อาจกระทบให้บาง
บรษิทัต้องเตรยีมความพรอ้ม ทีม่ากขึน้ ท าให้แผนบางบรษิทัทีจ่ะเขา้ ระดมทุนต้องชา้ลงไป ซึง่เป็นเรื่องที่
ตอ้งยอมรบั เพื่อการยกระดบับรษิทัจดทะเบยีนใหม้มีาตรฐานมากขึน้" 
          'เดนทลั'เทรดวนัแรกวิง่45% 
          บรรยากาศการเข้าซื้อขายในตลาด หลกัทรพัย์เอ็ม เอ ไอเป็นวนัแรก ของ บรษิัท เดนทลั คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) D วานนี้ (3 เม.ย.) ไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนอย่างมาก ราคาเปิดการซือ้ขาย
อยู่ที ่ 8.50 บาท เทยีบกบัราคาจองซือ้ที ่6 บาท คดิเป็นการปรบัตวัเพิม่ขึน้ 41.67%  และปิดการซือ้ขายที ่
8.70 บาท เพิม่ขึน้ 45% มลูค่าการซือ้ขาย 1,766 ลา้นบาท 
          นายพรศกัดิ ์ตนัตาปกุล ประธาน เจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ (D) กล่าวว่า ความ 
เคลื่อนไหวของหุ้นในการเขา้ซื้อขาย ในตลาดหลกัทรพัยว์นัแรกได้รบัการ ตอบรบัที่ดจีากนักลงทุน และ
ราคาหุ้นปรบัขึน้ตามที่คาดหมายไว้  เงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนครัง้นี้ 300 ล้านบาท แบ่งเป็น 60 ลา้นบาท 
ส าหรบัการขยายสาขา 3-4 สาขา มูลค่าลงทุนสาขาละ 10-15 ล้านบาท และ ที่เหลอืปรบัปรุงสาขาเดิม  
เพื่อเพิ่ม รายได้, 60  ล้านบาท ส าหรบัช าระคนื เงนิกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ได้ 4.5 ล้านบาท ลดอตัรา
หนี้สินต่อทุนมาอยู่ที่ 0.1 เท่า จาก  1.03 เท่า ส่วนที่เหลือประมาณ 180 ล้านบาท  ใช้เป็น เงินทุน
หมนุเวยีน 
          แผนการขยายสาขาปีนี้ จะเปิด สาขาใหม่เพิม่อกี 3-4 สาขา เพื่อขยายตลาดใหเ้พิม่ขึน้ รวมถงึเน้น
การบรหิารตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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