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กรงุเทพธุรกจิ  
 
เอน็พีแอลกรงุไทยพุ่ง9พนัล.ผลพวงสินเช่ือรายใหญ่-เอสเอสเอม็อี 
          ราคาหุน้แบงกด์ิง่แรง น าโดยกรงุไทย เหตุนกัลงทุนผวาหนี้เน่าแบงกเ์พิม่ 
          กรุงไทยไตรมาสแรกก าไร 8.53 พนัล้านเพิ่มขึ้น 13.16% จากช่วงเดียวกนัของ ปีก่อน แต่
ภาพรวมเอน็พแีอลเพิม่ขึน้กว่า 9.24 พนัลา้นบาท หรอื 10.1% จากสิน้ปีก่อน ผลจากลกูคา้ธุรกจิขนาด
ใหญ่และ เอสเอม็อ ีดา้นธนชาตก าไร 3.27 พนัลา้นบาท โต 15%    
 
เงินออก5บลจ.มากสดุปมผิดนัดหน้ีบีอีพ่นพิษ 
          มอนิ่งสตาร ์เผยไตรมาสแรกนี้ 5 บลจ.เงนิไหลออกมากสุด หลงัเกดิภาวะผดินัดช าระหนี้ตรา
สาร High Yield ตัง้แต่ปลายปีก่อน และนักลงทุนชะลอลงทุน พบเงนิไหลเข้ากองทุนรวมสุทธเิพยีง
42,577ลา้นบาท ลดลง 72.53%  
 
ขา่วสด  
 
จ้ีแก้ไทยเดินทางยอดแย่ในอาเซียนท่องเท่ียว-คมนาคมเร่งพฒันาระบบ'ถนน-น ้า-ราง' 
           การท่องเทีย่วฯ เร่งหารอืคมนาคม พฒันาโครงสรา้งทางถนน-น ้า-ราง หลงั 'เวลิด ์อโีคโนมกิ 
ฟอรัม่' จดัอันดบัแข่งขนัด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวประจ าปี 2560 ไทยได้แค่ 3.1 คะแนน 
เทยีบเท่าเวยีดนาม เป็นรองสงิคโปร-์มาเลย ์และอนิโดฯ 
 
ขสมก.เร่งซ้ือรถเมลใ์หม่ 
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 
(สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) หรอื ซูเปอรบ์อรด์ 
แถลงผลการประชุม คนร.ที่ม ีพล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรเีป็นประธานว่า ที่ประชุมให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เร่งจดัซื้อรถโดยสารมาให้บรกิารประชาชน ภายหลงัจากทีไ่ด้
ยกเลกิการประมลูรถเมลเ์อน็จวีจี านวน 489 คนัไปแลว้ 
 
สสว.ปล้ืมอาหารไทยเจง๋ 
          นางสาลนิี วงัตาล ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
กล่าวถึงการน าผู้ผลิตอาหารส าหรบัสุขภาพ 20 ราย เข้าร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าภายในงาน 
World Food Expo 2017 ระหว่างวนัที ่23 ม.ีค.-9 เม.ย.ทีผ่่านมา บรเิวณลานสแควร ์หน้าศูนยก์ารคา้
เซน็ทรลัเวลิดว์่า ส าเรจ็ตามเป้าหมาย การซื้อขายสนิคา้และเจรจาธุรกจิมยีอดขายทัง้สิน้ 10.24 ลา้น
บาท 
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มตชิน  
 
คนร.อนุมติัตัง้บริษัทลูกทีโอที-กสท ยกระดบับริหารงานเทียบเท่าเอกชน เร่งขสมก.เดินหน้า
จดัซ้ือ 'รถเมล'์ ใหม่  
          คนร.รบัทราบความคืบหน้าแก้ไขปญัหา 7 รฐัวสิาหกิจ ไฟเขียวทีโอที-กสท ตัง้บรษิัทลูก 
ยกระดบัความสามารถแข่งขนั เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารงานเทยีบเท่าเอกชน สัง่ปรบัแผนองค์กรให้
สอดคลอ้งนโยบายกระทรวงดอี ีเรง่ ขสมก.ซือ้รถเมลใ์หม ่ปรบัปรงุเก่า 
 
เคร่ืองบินรบ 'ซาบ' สนลงทุนอีอีซี ผดุศนูยซ่์อมบ ารงุ-ผลิตป้อนอาเซียน  
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะ
กรรมการบรหิารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) กล่าวภายหลงัคณะผู้บรหิารบรษิัท ซาบ 
เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด ผู้ผลติเครื่องบินรบ จากประเทศสวเีดน เข้าพบที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่า 
บรษิทั ซาบ มคีวามสนใจลงทุนตัง้ศูนยซ์่อมบ ารงุ และผลติเครือ่งบนิรบประจ าภูมภิาคอาเซยีน ภายใน
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) บรเิวณเขตส่งเสรมิพิเศษอู่ตะเภา ภายใน 2 -3 ปีข้างหน้า 
ขณะนี้จงึอยู่ระหว่างการหารอืกบัส านักงานออีซี ีเพื่อตดิตามความคบืหน้าโครงการก่อนตดัสนิใจลงทุน 
โดยวนัที ่20 เมษายนนี้ คณะผูบ้รหิารจะลงพืน้ทีอ่อีซีเีพื่อดูสภาพพื้นทีจ่รงิ ซึง่ผูบ้รหิารส านักงานออีีซ ี
ตวัแทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และตวัแทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งจะ
รว่มลงพืน้ทีใ่หข้อ้มลูดว้ย 
 
'บ๊ิกฉัตร' เดินหน้าเกษตร 4.0 ดนัหลดุพ้นรายได้ปานกลาง  
          พล.อ.ฉัตรชยั สารกิัลยะ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.
ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดแ้จง้ในทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ว่า สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รชักาลที่ 10 มีพระราชกระแสรบัสัง่ให้ข้าราชการตัง้ใจ
ปฏบิตังิานตามแผนของรฐับาล เพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 และยงัก าชบัขา้ราชการกระทรวงเกษตรฯ
ควรดูแลการฟ้ืนฟูเกษตรกรในภาคใต้ ทัง้ดา้นพชื ปศุสตัว ์และประมง เพราะในหลวงรชักาลที ่10 ได้
พระราชทานทรพัยส์นิส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลอืประชาชนและฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบต่อ
สถานการณ์น ้าท่วมภาคใตท้ีผ่่านมา 
 
แพนดอร่าทุ่มงบขยายฐาน หนุนอตุเคร่ืองประดบัไทย  
          นายนีลส์ เฮแลนเดอร์ รองประธานอาวุโสสายงานการผลิตและกรรมการผู้จดัการ บรษิัท 
แพนดอร่า โพรดักชัน่ จ ากัด กล่าวว่า เพื่อการรองรบัความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น 
แพนดอรา่มกีลยุทธข์ยายก าลงัการผลติดว้ยแผนการลงทุนมลูค่ารวม 9 พนัลา้นบาท ภายในระยะ 5 ปี 
(2558-2562) กบั 3 โครงการหลกัทีป่กัหมดุในไทย ไดแ้ก่ 1.โรงงานใหมแ่ห่งที ่2 สาขาล าพนู 2.อาคาร
ใหม่ ทริปเป้ิล เอ(Triple A) กรุงเทพฯ 3.โครงการปรบัปรุงอาคารในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
กรงุเทพฯ โดยตัง้เป้าหมายก าลงัการผลติเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า เมือ่เทยีบกบัปี 2558 หรอืสามารถผลติได้
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มากกว่า 200 ลา้นชิน้ต่อปี ภายในสิน้ปี 2562 พรอ้มผลกัดนัอุตสาหกรรมเครื่องประดบัไทยใหม้คีวาม
โดดเด่นระดบัโลก ดว้ยการสรา้งงานสรา้งอาชพีใหแ้ก่คนไทยประมาณ 20,000 อตัรา 
 
ไทยรฐั  
 
พาณิชยจ์บัตา 4 ธรุกิจเส่ียง ตัง้ชุดเฉพาะกิจปราบปรามฉ้อโกงประชาชน 
          "พาณิชย์" เผย 13 หน่วยงานร่วมจบัตา 4 ธุรกิจเสี่ยง ทัง้ขายตรง/การตลาดแบบตรง -
ท่องเทีย่ว-อคีอมเมริซ์-อาหารเสรมิ หลงัไดร้บัรอ้งเรยีนจากประชาชนจ านวนมาก พรอ้มตัง้คณะท างาน
รว่มเฉพาะกจิตรวจสอบธุรกจิเสีย่ง ดา้นท่องเทีย่วแนะประชาชนซือ้ทวัรต์อ้งตรวจสอบใหช้ดัเจน 
 
"วิรไท"ไม่ชอบเงินร้อนไหลเข้าไทย ธปท.หวัน่ค่าเงินบาทผนัผวน สัง่สกดัทุกเส้นทางสู้วิกฤติ
โลก 
          นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ในทีป่ระชุมผูว้่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในสปัดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการธนาคารกลาง
ภูมภิาคนี้ได้แสดงความเป็นห่วงการอ่อนค่าของเงนิสหรฐัฯและความผันผวนที่สูงขึ้นของเงนิทุน
เคลื่อนยา้ย โดยมผีลจากความไมแ่น่นอนของนโยบายเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศหลกั รวมทัง้
ความเสี่ยงด้านภูมริฐัศาสตร์ที่เพิม่ขึ้นในภูมภิาคนี้ รวมทัง้นโยบายการเมอืงในประเทศยุโรป โดยที่
ผ่านมาค่าเงนิในภมูภิาคแขง็ค่าขึน้ต่อเนื่องเมือ่เทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
 
ไฟเขียวขายข้าวเส่ือม 
          นางดวงพร รอดพยาธิ ์อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและ
บรหิารจดัการขา้ว(นบข.)ไดเ้ห็นชอบอนุมตัขิายขา้วสารในสต๊อกรฐับาลปริมาณ 1.62 ลา้นตนั มูลค่า
เสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท ให้กบัผู้เสนอซื้อราคาสูงสุด 13 ราย ในการประมูลซื้อขา้วสารในสต๊อก
รฐับาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบรโิภคของคนครัง้ที่ 1/60 เมื่อวนัที่ 23 ม.ีค. ที่ผ่านมาคดิเป็น
สดัส่วน 44.32% ของปรมิาณทีน่ ามาเปิดประมลูทัง้สิน้ 3.66 ลา้นตนั 
 
"ซุปเปอรบ์อรด์"ว่ิงตามหารถเมล ์
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ
(สคร.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ(คนร.) หรอืซุปเปอรบ์อรด์ ได้สัง่การให้
องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ(ขสมก.)เร่งจดัซือ้รถโดยสารมาใหบ้รกิารประชาชน หลงัจากทีไ่ด้ยกเลกิ
การประมูลรถเมลเ์อ็นจวี ี489 คนั ซึ่ง ขสมก.ชี้แจงว่ากระบวนการประกวดราคารอบใหม่จะแล้วเสรจ็
ในเดอืน ม.ิย. และส่งมอบรถไดใ้นเดอืน ต.ค.-พ.ย. นี้ ส่วนการประมลูรถเมลเ์อน็จวีรีอบใหม่ไม่ตอ้งขอ
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร(ีครม.)ขณะทีก่ารจดัซือ้รถเมลไ์ฟฟ้า 200 คนั ขสมก.จะเสนอเรื่องให ้
ครม.พจิารณาในเรว็ๆน้ี คาดว่าปีน้ีจะจดัซือ้จดัจา้งและส่งมอบรถเมลไ์ฟฟ้าลอตแรกได ้50 คนั 
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ปลด"สระแก้ว"พ้นภยัแล้ง 
          พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภยัแล้งปีนี้ถือว่า
สิน้สุดเรว็ทีสุ่ดในรอบ 7 ปี และกระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศยกเลกิใหจ้งัหวดัสระแก้วใหพ้น้การเป็น
เขตพบิตัภิยัแล้ง ตัง้แต่วนัที่ 19 เม.ย. สาเหตุหลกัที่ท าให้ปีนี้ภยัแล้งรุนแรงน้อยกว่าทุกๆปี ได้แก่ 1.
แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าปี 2558-2559 ที่สามารถเพิ่มปรมิาณน ้ าต้นทุนได ้
2,069 ลา้นลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ท าใหส้ามารถเพิม่พืน้ทีช่ลประทานไดร้วม 1.59 ลา้นไร ่และเพิม่การ
ท าประปาหมูบ่า้นได ้5,911 หมูบ่า้น 
 
แบงกก์รงุไทยเร่งแก้ปัญหาหน้ีเน่า 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย แจง้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 60 เปรยีบเทยีบ
กบัไตรมาส 1 ปี ธนาคารและบรษิัทย่อยมกี าไรจากการด าเนินงาน 18,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144 
ล้านบาท หรอื 0.79% ภายหลงัหกัส ารองหนี้สูญและภาษีเงนิได้มกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของธนาคาร 
8,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 992 ล้านบาท หรอื 13.16% ทัง้นี้รายได้หลกัยงัเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท และธนาคารมีการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมโดย
เศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปีภาคการส่งออกสินค้าฟ้ืนตัวการบรโิภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว
ขยายตวัการใชจ้า่ยภาครฐัเป็นแรงขบัเคลื่อนของเศรษฐกจิ 
 
การขนส่งทางบกรัง้ท้าย ความสามารถแข่งขนัคมนาคมไทยสดุห่วย 
          ท่องเที่ยวยอมรบัดับเบิลยูอีเอฟจดัอันดับความสามารถแข่งขนัคมนาคมไทยสุดห่วยได้
ค่าเฉลีย่ต ่ากว่าภูมภิาคคะแนนเทยีบเท่าเวยีดนามเป็นรองสงิคโปรก์ว่าเท่าตวั ชีไ้ทยอยู่ระหว่างพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลา พร้อมอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านแดนที่ เป็น
อุปสรรค 
 
ช้ีผูบ้ริหาร"บจ."ไทยอาวโุสสดุ ต้องพ่ึงคนเกษียณช่วยท างาน 
          นางพรอนงค ์บุษราตระกูล หวัหน้าภาควชิาการธนาคารและการเงนิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดเผยงานวจิยัการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าตอบแทน
กรรมการระดบัของการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและผลการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ละตลาดเอม็เอไอว่าค่าเฉลีย่อายขุองผูท้ีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย(บจ.)หรอื
บอร์ดอยู่ที่ 67 ปี โดยอายุต ่ าสุด 32ปี และอายุมากสุด 96 ปี ถือเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุดในภูมิภาคที่มี
ค่าเฉลี่ยเพยีง 50 ปีกว่าๆ แสดงให้เหน็ว่าบรษิทัไทยยงัต้องพึ่งพาบุคลากรที่เกษียณอายุจากองค์กร
ต่างๆเขา้มาช่วยวางนโยบายและวางแผนในการพฒันาซึง่มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีต่อตลาดทุน 
 
กสทช.เท 3 พนัล.ยกเครื่อง 191  
          นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต(ิกสทช.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอรด์ กสทช.อนุมตังิบประมาณ 3,140 ล้านบาท 
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ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ(สตช.)ไปจดัท าระบบร้องเรยีนผ่านโทร.191 ให้ประชาชนสามารถ
โทรศพัทร์อ้งเรยีนไดท้ัว่ประเทศ จากปจัจบุนัระบบรอ้งเรยีนผ่านโทร.191 รองรบัไดเ้ฉพาะพืน้ทีใ่นเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
"โออิชิ"ปรบัลคุร้านในเครือใหม่ส่ง"นิกยุะ"เอาใจคอเน้ือคนไทย 
          นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกจิอาหาร บรษิทั โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั
(มหาชน)เปิดเผยว่า ในปีนี้บรษิัทได้เดนิหน้าลุย "BrandRevamp" เต็มก าลงัพร้อมปรบัภาพลกัษณ์
รา้นอาหารญี่ปุ่นในเครอืโออชิใิห้สดใหม่และทนัสมยัยิง่ขึน้ โดยล่าสุดไดร้กุปรบัภาพลกัษณ์รา้นป้ิงย่าง
ตามแบบฉบบัต้นต ารบัโอซากาแท้ๆ กบั "นิกุยะบายโออิช"ิ ยากินิกุต ารบัโอซากาแท้ที่จะมาส่งมอบ
ประสบการณ์ผ่านความอรอ่ย 
 
ลุ้นไทยขึ้นแท่นอนัดบั 2 อาเซียน "วิษณุ"แก้กฎหมายอ านวยความสะดวกนักธรุกิจ 
          นายวิษณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวในงาน "การปฏิรูปภาครฐัเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกจิ" ว่ารฐับาลใหค้วามส าคญักบัการประเมนิและจดัอนัดบัไทยในดา้นต่างๆ
จากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะในการจัดอันดบัการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
(Easedoing business) ของธนาคารโลก ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจของนกัลงทุนจากทัว่โลกทีจ่ะเขา้
ไปลงทุนในประเทศต่างๆ โดยในปจัจุบนัไทยได้รบัการจดัอนัดบัให้อยู่ที่ 46 จาก 190 ประเทศ เป็น
อันดับ 9 ของเอเชียและเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งไทยได้
ตัง้เป้าหมายที่จะขยบัอนัดบัให้แซงหน้ามาเลเซยี หรอืขึ้นไปอยู่ในอนัดบัที่ 2 ของอาเซยีนภายในปี 
2563  
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  ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ

ที่มา : เดลนิิวส ์

 

         
         
   "แบงกช์าต"ิ หวัน่ปญัหาการเมอืงโลก-กดีกนัการคา้ 
กดดนัเศรษฐกจิ ป่วนค่าเงนิ แนะผูป้ระกอบการ เร่งท าประกนั
ความเสี่ยง หลังพบมีสดัส่วนต ่า เผยภาคธุรกิจที่ไม่ป้องกนั
เสีย่งค่าเงนิสูงถงึ 60% เตอืนแนวโน้มผนัผวนมากขึน้ พรอ้ม
ย า้มเีครือ่งมอื ดแูลคา่เงนิพรอ้ม 
 

 
 
 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ

ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ 

 
         "พาณิชย์" ผนึก 12 หน่วยงานรฐั ตัง้ทมีเฉพาะกจิ 
ตรวจสอบเขม้ 4 ธุรกจิเขา้ข่ายเสีย่งหลอกลวงประชาชน 
ขายตรง-ท่องเทีย่ว-อคีอม เมริ์ซ-อาหารเสรมิ พรอ้มเพิม่
มาตรการเฝ้าระวงันิตบิุคคลและบุคคลทีต่อ้งเฝ้าระวงัเป็น
พเิศษเพือ่ป้องกนัการหลอกลวง สว่น 8 ผูต้อ้งหารว่มก๊วน
ซนิแสโชกนุมอีาการเครยีดจดั โดยเฉพาะแมก่บัป้าของทอ
มลวงโลก ต ารวจน าผู้ต้องหาทัง้หมดฝากขงัศาลผดัแรก 
พรอ้มกบัคดัคา้นการขอประกนัตวั เตรยีมเรยีกตวัแทน 2 
บรษิทัเชา่เหมาล าเครื่องบนิสอบปากค า จ่อเอาผดิบรษิทัอ
ลิเชี่ยนหลังพบว่าน าเข้าอาหารเสริม แสดงฉลากไม่
ถกูตอ้ง 
    
 

 
 

           

                "วษิณุ" กางแผนดนัไทยแซงหน้ามาเลเซยีขึน้
แท่นอ านวยความสะดวกทางธุรกจิเบอร ์2 ของอาเซยีนใน
ปี 2564  เร่งเขน็กฎหมายต่ออายุใบอนุญาตอตัโนมตั ิลด
ขัน้ตอนเจา้หน้าที ่หวงัแกทุ้จรติ พรอ้มใหก้รมบงัคบัคดเีร่ง
ปรบัปรุงกฎหมายล้มละลายขา้มประเทศ ย ้ารฐับาลให้
ความส าคญัหวงัสรา้งเชื่อมัน่นกัลงทุนต่างชาต ิขณะก.พ.ร.
เร่งเชื่อมโยงขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์บด็เสรจ็จุดเดยีว 
 

           
 
           
 

  
 
    
 
               
 
 

 

 

  

 

        
       
     กรุงไทยไตรมาสแรกก าไร 8.53 พนัล้านเพิม่ขึน้ 13.16% 
จากช่วงเดยีวกนัของ ปีก่อน แต่ภาพรวมเอน็พีแอลเพิม่ขึน้กว่า 
9.24 พันล้านบาท หรือ 10.1% จากสิ้นปีก่อน ผลจากลูกค้า
ธุรกจิขนาดใหญ่และ เอสเอม็อ ีดา้นธนชาตก าไร 3.27 พนัลา้น
บาท โต 15%    
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กรงุเทพธุรกจิ  
 
การเมืองโลกป่วน'ค่าเงิน'แบงกช์าติจ้ีเอกชนเร่งประกนัเส่ียง-แนวโน้มบาทผนัผวนหนัก 
          ประเมนิ "เฟด" ลดขนาดงบดุล ส่งผลดกีลุ่มตลาดเกดิใหม ่
          "แบงก์ชาติ" หวัน่ปญัหาการเมืองโลก-กีดกันการค้า กดดันเศรษฐกิจ ป่วนค่าเงิน แนะ
ผูป้ระกอบการ เร่งท าประกนัความเสีย่ง หลงัพบมสีดัส่วนต ่า เผยภาคธุรกจิทีไ่ม่ป้องกนัเสีย่งค่าเงนิสูง
ถงึ 60% เตอืนแนวโน้มผนัผวนมากขึน้ พรอ้มย า้มเีครือ่งมอื ดแูลค่าเงนิพรอ้ม 
 
ตัง้เป้าขึ้นเบอร2์ สะดวกท าธรุกิจเร่งใช้ออนไลน์ 
          "วษิณุ" กางแผนดนัไทยแซงหน้ามาเลเซยีขึน้แท่นอ านวยความสะดวกทางธุรกจิเบอร ์2 ของ
อาเซยีนในปี 2564  เร่งเขน็กฎหมายต่ออายุใบอนุญาตอตัโนมตั ิลดขัน้ตอนเจา้หน้าที่ หวงัแก้ทุจรติ 
พรอ้มใหก้รมบงัคบัคดเีรง่ปรบัปรุงกฎหมายล้มละลายขา้มประเทศ ย ้ารฐับาลให้ความส าคัญหวงัสรา้ง
เชื่อมัน่นกัลงทุนต่างชาต ิขณะก.พ.ร.เรง่เชื่อมโยงขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์บด็เสรจ็จุดเดยีว 
 
ราคากา๊ซพุ่ง'ค่าเอฟที'ขยบัในรอบกว่า2ปี 
          กกพ.ปรบัขึน้ค่าเอฟท ีงวด พ.ค.-ส.ค. หน่วยละ 12.52สตางค์  ขยบัครัง้แรกในรอบกว่า2ปี 
หลงัตน้ทุนก๊าซพุ่งเกอืบ 10 บาทต่อหน่วย ส่งสญัญาณแพงต่อเนื่องทัง้ปี 
 
ขนัน๊อต7รสก.แก้ตามแผนฟ้ืนฟ ู 
          คนร.เร่ง 7 รฐัวสิาหกจิท าตามแผนฟ้ืนฟู สัง่ "ทโีอที-กสท"เร่งตงับรษิทัลูก เพิม่ศกัยภาพการ
แข่งขนั ลดการลงทุนซ ้าซ้อน พรอ้มเร่งขสมก.จดัซื้อรถเมล์เอ็นจวี ี489 คนัในปีนี้ ขณะ ร.ฟ.ท.ให้ตั ้ง
บรษิทัลกูบรหิารสนิทรพัยท์ีด่นิเพิม่รายได ้
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา  
 
ซุ้มวางดอกไม้จนัทน์ กรมศิลป์ออกแบบเสรจ็ ส่งจดัสร้างทัว่ประเทศ 
          วธ.เผยกรมศลิป์ออกแบบซุม้วางดอกไมจ้นัทน์ภาคประชาชนเสรจ็แลว้ 3 ขนาด พรอ้มส่งต่อ
ให้ กทม.-มท.-กต.จัดสร้างตามจุดที่ก าหนดทัว่ประเทศ ด้าน "ธนะศักดิ"์ ระบุให้รอประกาศ
หมายก าหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลงิจากทางการ 
 
สายตะกตึูงเครียด เขมรห้ามข้ามแดนซ้ือสินค้า ตอบโต้ไทยสกดัคนเข้าบ่อน 
          กาสโินพ่นพษิ! พ่อค้าแม่คา้ตลาดชายแดนช่องสายตะกู อ.บา้นกรวด บุรรีมัย ์เดอืดรอ้นหนัก 
สนิค้าผกัผลไม ้อาหารขายไม่ได้เน่าเสยีจ านวนมาก ขาดทุนรายละ 3-5 หมื่น หลงัเจา้หน้าที่ไทยสัง่
หา้มคนนอกพื้นที่ผ่านแดนเขา้กาสโินเขมร ขณะที่กมัพูชา ตอบโต้กลบั หา้มชาวเขมรขา้มแดนมาซื้อ
สนิคา้ฝ ัง่ไทย พรอ้มเรยีกรอ้งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเรง่แกไ้ขด่วน 
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ชาวบ้านร้องจา๊ก! ค่าไฟขึ้น12.52สต. ท าใจงวดถดัไปขยบัอีก 
          กกพ.เคาะขึน้ค่า Ft งวดใหม่ พ.ค.-ส.ค. 12.52 สตางคต่์อหน่วยโดยปรบัขึน้ครัง้แรกในรอบ 2 
ปีกว่า กางตวัเลขต้องขึน้จรงิถงึ 17.83 สตางค์ต่อหน่วย แต่ดงึเงนิสารพดัช่วยกดลง ชี้ปจัจยัหลกัมา
จากราคาก๊าซอยู่ในช่วงขาขึน้ท าใจงวดต่อไปยงัขึน้ต่อเนื่องสะทอ้นราคาก๊าซฯทีอ่งิน ้ามนัเตายอ้นหลงั 
8-12 เดอืน 
 
ล่ม!คอนโด'แสนสิริ'โคราช ขึ้นป้ายขายท้ิงแบบขาดทุนยบั 
          ไปไม่รอด! "แสนสริ"ิ ขึน้ป้ายประกาศขายทิง้โครงการ "เดอะเบสไฮท์ โคราช" คอนโดฯ ยกัษ์
ใหญ่ ระดบัพรเีมยีม 2,500 ลา้นแบบขาดทุนยบั ตอกฝาโลงฝนัผุดตกึสูงสุดเมอืงย่าโม ผู้บรหิารยงัโอ่
โครงการบา้นเดีย่วขายด ีดา้นนายกอสงัหาฯ โคราชชีแ้นวราบยงัไปไดส้วย ขณะแนวดิง่ไซสเ์ลก็อยู่ได้
ยงัมตีลาดเล่น และยกัษ์ใหญ่ถอนตวัท าตลาดเกดิภาวะสมดุล 
 
ปอท.เอาผิด'วฒันา เมืองสขุ' โพสตป์ลกุปัน่หมดุคณะราษฎร 
          ปอท.เอาผิด "วัฒนา เมืองสุข" โพสต์เรียกร้องคนไทยทวงคืนหมุดคณะราษฎร เป็น
โบราณวัตถุ ชี้น าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เข้าข่ายยุยง ปลุกป ัน่ ด้าน นายกฯ เตือนอย่า
เคลื่อนไหว สรา้งความวุ่นวาย สัง่ฝ่ายความมัน่คงไปศกึษาขอ้กฎหมายไว้จดัการ "บิก๊ป้อม" กู๊ดบาย 
ขอหายตวั 14 วนั "วษิณุ" เผยแจง้ความในฐานะพลเมอืงดไีด ้
 
ฉีกหน้ากากบ๊ิกไปรษณียไ์ทย สตง.สอบพบทุจริตอ้ือ 
          สาวไส ้'บิก๊ไปรษณียไ์ทย' พบ 2 ประเดน็ส่อไปในทางประพฤตมิชิอบ ทัง้การก ากบัดูแลบรษิทั
ลกู อยา่งไปรษณยีไ์ทย ดสิทรบิวิชัน่ ทีส่ตง.ตรวจสอบหลงัพบขอ้พริุธส่งกลิน่หลายเรือ่ง และ โครงการ
จดัซือ้จดัจา้งในปณท ทีห่ลายโครงการดยูงัไงกไ็มโ่ปรง่ใส ขา้งนอกสดใส ขา้งในเป็นโพรง 
 
ตร.สัง่ขยายผลคดี'ซินแสโชกนุ' โยงทุนฮ่องกง 
          ต ารวจเผยคด ี"ซนิแสโชกุน" มผีูเ้สยีหายเขา้รอ้งทุกขแ์ลว้ กว่า 400 ราย ประเมนิมลูค่าความ
เสยีหายเบือ้งต้น 50 ลา้นบาท น าตวัฝากขงัผดัแรกวนันี้ คาดอาจต้องแจง้ขอ้หาเพิม่ ก่อนจะขยายผล
โยงนายทุนชาวฮ่องกง พรอ้มแนะใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแจก ไอโฟน ทองค า น ามาคนื 
 
เดลนิิวส ์ 
 
โครงสร้างพระเมรฯุเสรจ็เม.ย. 
          "รองนายกฯ วษิณุ" ชี้หมายก าหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพทีแ่ชรก์นัว่อน
สื่อโซเชยีลมขีอ้มลูทัง้ถูกและผดิ ย ้าใหร้อดูเอกสาร ของจรงิจากทางราชการ "วรีะ" เผยแบบซุม้ถวาย
ดอกไมจ้นัทน์ภาคประชาชน 3 แบบเสรจ็เรยีบรอ้ย กรมศลิปากรพรอ้มส่งต้นแบบให้ กทม. -มท.-กต.
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ส่งต่อให้หน่วยงานในสงักัดไปจดัสร้างตามจุดที่ก าหนด ขณะที่โครงสร้างพระเมรุมาศและอาคาร
ประกอบแลว้เสรจ็ เม.ย.นี้ 
 
ซ า้เติมชาวบ้านขึ้นค่าไฟอ้างราคากา๊ซพุ่งงวดเดือนพ.ค.-ส.ค.หน่วยละ12.52สต. 
          กรรมการก ากบักจิการพลงังานไฟเขยีวขึน้ค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. อกีหน่วยละ 12.52 สต. ระบุ 
เป็นการขึ้นครัง้แรกในรอบ 2 ปี 7 เดือน หลงัต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติพุ่ง ย ้าท าใจค่าไฟยงัขึ้น
ต่อเนื่อง ปลอบใจขึน้สงูสุดแค่ เดอืนละ 16.50 บาท ชาวบา้นกระอกัแน่ 
 
ร้องดีเอสไอโดนตุ๋น!500ล้านลงทุนแชรเ์หมืองทองอีกรายแจ้งความปอท.ถกูหลอกประมูลทอง
ออนไลน์สญูกว่า60ล. 
          ประธานสมาพนัธ์ต่อต้านแชรล์ูกโซ่ น าผู้เสยีหายรอ้งดเีอสไอด าเนินคดบีรษิัท KKT หลงัถูก
หลอกลงทุนแชรเ์หมอืงทอง เสยีหายกว่า 500 ล้านบาท อีกรายมกีลุ่มผู้เสยีหายกว่า 60 คน เขา้แจง้
ความต ารวจ บก.ปอท.หลงัถูกหลอกประมลูทองออนไลน์สญูเงนิรวมกว่า 60 ลา้นบาท 
 
วงจรปิด11ตวัถกูถอด! ไร้ภาพหมดุหาย'วฒันา'งานเข้าอีกเข้าข่ายปลุกระดม 
          "คสช." วอนขอความร่วมมอืทุกฝ่าย มุ่งสรา้งความสงบในสงัคม มากกว่าจุดประเดน็ขดัแย้ง 
ปมหมุดคณะราษฎร ด้าน "วษิณุ" ไม่ขดัหลงัมคีนบุกแจง้ความ กรณีหลกัฐานส าคญัหาย ยกให้เป็น
พลเมอืงด ีขณะทีค่ล าปมหมุดคณะราษฎรหายส่อยือ้ หลงั กทม. แจงซซีทีวี ี11 ตวัรอบลานพระรปูใช้
งานไม่ได้ ไรภ้าพสบัเปลี่ยนวตัถุส าคญั อ้างถูกถอดหลงัปรบัปรุงสญัญาณไฟจราจรตั ้งแต่ 31 ม.ีค. 
ส่วนกลุ่ม ปชต. ใหม่บุก สน.ดุสติ แจง้ความปมหมุดหาย ยก 2 ขอ้หาเป็นเหตุ 1. เบยีดบงัโบราณวตัถุ
ไปเป็นของตวัเอง 2. ลกัทรพัย ์ "ศรวีราห์" เผย ปอท.เตรยีมออกหมายเรยีก "วฒันา" หลงัโพสต์เฟ
ซบุ๊ก ระบุหมุดคณะราษฎรเป็นโบราณวตัถุ อาจเข้าข่ายปลุกระดม ยนัร้องทุกข์หมุดหายต้องเป็น
เจ้าของทรพัย์ ไม่ใช่เจอแจ้งเท็จ แต่ "กล่าวโทษ" ให้ตร.สืบสวนได้ สัง่เช็กวงจรปิดหาหลักฐาน
เชื่อมโยง ดา้น "ศรสีุวรรณ" เผย จนท. ขอใหห้ยดุเคลื่อนไหวทวงคนืหมุดคณะราษฎร ชีอ้าจมบีางกลุ่ม
น าไปใชป้ระโยชน์ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ขณะทีส่มาชกิ สปท.พบ "วษิณุ"  ขอดนักฎหมายหลายฉบบั 
จอ่เอาเขา้ทีป่ระชุม ป.ย.ป. ศุกรน์ี้ 
 
ใต้ป่วนหนัก10อ าเภอ2โจรพลาดโดนระเบิดบึ้มใส่ดบั2 
          ใต้ป่วนหนัก ปาระเบดิ ยงิเอ็ม 79 ถล่มสถานที่ราชการ บ้านพกัต ารวจ ฐานปฏบิตักิาร ป้อม
ต ารวจ บา้นเรอืนประชาชน รวมถงึยงิชาวบา้น ชีน้ราธวิาสหนักสุด ปพูรมก่อเหตุ 7 อ าเภอ หลายสบิ
จุด อาสา-ชาวบ้าน เจบ็ ส่วนสงขลา อีก 3 อ าเภอ เผยกรรมตามทนั 2 คนรา้ยพลาดโดนระเบิดดบั 
หลงัเกดิเหตุสัง่เพิม่มาตรการตัง้รบัปิดพืน้ที ่หวัน่ถูกก่อเหตุซ ้า 
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ผอ่นปรนนัง่ท้ายกระบะนัด3ฝ่ายถกก.ม.เลง็งดัม.44บงัคบัถ้าจ าเป็นเร่งด่วน 
          "วษิณุ" ได้ฤกษ์นัด 3 ฝ่ายถกข้อกฎหมายหาช่องผ่อนปรนโดยสารท้ายรถกระบะ ชี้ถ้าสิง่ใด
จ าเป็นเรง่ด่วนกต็อ้งงดั ม.44 มาใชบ้งัคบั "รองอธบิด ีปภ." เผยยอดชาวต่างชาตดิบัเซ่นสงกรานต์ 16 
ราย "จนี-รสัเซยี-เขมร" ประเทศละ 1 ขณะทีเ่มยีนมายอดดบัสูงสุด 13 รายเหตุไม่สวมหมวกกนัน็อก 
เตอืนแมอ้ยู่เมอืงไทยแต่ขอให้ยดึกฎหมายเคร่งครดัเหมอืนอยู่ประเทศตวัเอง ดา้น คสช.ปิดมาตรการ 
"ดื่มไม่ขบัจบัยดึรถ" สรุปภาพรวม 7 วนั ยดึรถ 8,128  คนั แจง้เจ้าของรบัคนืตามนัดหมาย ลัน่งดั
มาตรการนี้ใชทุ้กเทศกาลส าคญั ขณะที่กรมคุมประพฤตจิดัหนักพาทวัรห์้องดับจติสรา้งจติส านึกเมา
แลว้ขบั หลงัสงกรานต์มคีดเีขา้สู่ส านักงานคุมประพฤตทิัว่ประเทศ 5,173 คด ีเมาแลว้ขบัครองแชมป์ 
4 พนักว่าคด ี
 
คมุ4ธรุกิจเส่ียง หลอกลวงปชช.แม่โชกนุเครียดจดั 
          "พาณิชย์" ผนึก 12 หน่วยงานรฐั ตัง้ทีมเฉพาะกิจ ตรวจสอบเข้ม 4 ธุรกิจเข้าข่ายเสี่ยง
หลอกลวงประชาชน ขายตรง-ท่องเที่ยว-อคีอม เมริซ์-อาหารเสรมิ พรอ้มเพิม่มาตรการเฝ้าระวงันิติ
บุคคลและบุคคลทีต่อ้งเฝ้าระวงัเป็นพเิศษเพื่อป้องกนัการหลอกลวง ส่วน 8 ผูต้อ้งหาร่วมก๊วนซนิแสโช
กุนมอีาการเครยีดจดั โดยเฉพาะแม่กบัป้าของทอมลวงโลก ต ารวจน าผูต้้องหาทัง้หมดฝากขงัศาลผดั
แรก พรอ้มกบัคดัคา้นการขอประกนัตวั เตรยีมเรยีกตวัแทน 2 บรษิทัเช่าเหมาล าเครือ่งบนิสอบปากค า 
จอ่เอาผดิบรษิทัอลเิชีย่นหลงัพบว่าน าเขา้อาหารเสรมิ แสดงฉลากไมถู่กตอ้ง 
 
 
 

--------------------------------------- 
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อุตฯขอก ำลงัหอกำรค้ำ 
ดนัมำตรกำรเอสเอม็อ ี
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย

ภายหลังหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการ
หอการคา้ไทยว่า ได้ขอใหห้อการคา้จงัหวดัทุกแห่งมสี่วนร่วม
ผลกัดนัมาตรการพฒันาผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีมลูค่า 37,000  
ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนพฒันาเอสเอม็อตีาม แนวทาง
ประชารฐั 20,000 ล้านบาท สนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า วงเงนิ 15,000 
ลา้นบาท ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย (เอสเอม็อแีบงก์) และกองทุนฟ้ืนฟูเอสเอม็อ ี
2,000 ล้านบาท ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอ่ม (สสว.) 
          "ผมไดน้ัดหารอืร่วมกบัคณะกรรมการร่วมประชารฐัชุด 
ด ี2 (กลุ่มเอสเอม็อ)ี ในวนัที ่9 พ.ค.นี้เพือ่ชีแ้จงมาตรการและขอ
ความร่วมมอืผลกัดนัมาตรการโดยให้หอการค้าระดบัจงัหวดั 
ได้คดัเลือกเอสเอ็มอีที่มีศกัยภาพและเอสเอ็มอีอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยสิน้ เม.ย.นี้ แต่ละจงัหวดัทีม่ผีูว้่าราชการจงัหวดั 
เป็นประธานจะก าหนดเอสเอม็อเีป้าหมาย" 
          อย่างไรก็ตามวนัที่ 30 เม.ย.นี้  เอสเอ็มอีแบงก์พร้อม
ประกาศรบัค าขอสินเชื่อเงนิกองทุนเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
วงเงนิ 37,000 ล้านบาท พจิารณาจากความพร้อมของผู้กู้ว่า 
อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทใด และตรงตามเกณฑ์ที่ธนาคาร
ก าหนด โดยเรื่องนี้ได้รบัความร่วมมอืจากผูว้่าราชการจงัหวดั
ทัว่ประเทศ และคณะกรรมการเอสเอ็มอีตามแนวประชารฐั
ประจ าจังหวัด ซึ่งได้ร ับรายงานว่าในขณะนี้ จังหวัดที่มี 
ความพรอ้มมากทีส่ดุทกุดา้น คอื จงัหวดัพษิณุโลก 

 
 ที่มา : เดลนิิวส ์

 
 

 
      นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผย
ภายหลังหารือกบัผู้บริหาร บริษัท ซาบ เอเชีย แปซิฟิก  
ว่า บรษิทัมคีวามสนใจจะเขา้มาลงทุนพฒันาศนูย์ซ่อมและ
อากาศยานแบบครบวงจรในประเทศไทยในพื้นที่ระเบยีง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากเห็นศกัยภาพ 
ของไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเฉพาะ
รฐับาลใหก้ารสนับสนุนเขตส่งเสรมิพเิศษอู่ตะเภา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยาน ทัง้นี้หากซาบตดัสนิใจ
ล งทุน จ ะกลาย เ ป็นศูนย์ซ่ อมอากาศยานแห่ งแรก 
ของซาบในทวปีเอเชยี 
          นอกจากนี้  รมว.อุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกบัคณะกรรมการหอการค้าไทยเกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
ตามแนวทางประชารัฐของกลุ่มจังหวัด โดยรัฐบาลมี
มาตรการพฒันาเอสเอม็อใีหม่ ตัง้กองทุนช่วยเหลอืเอสเอม็
อีวงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนพฒันา 
เ อส เอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ  2 หมื่ นล้ านบาท 
วางเป้าหมายช่วยเหลอืสนับสนุนเอสเอม็อดีา้นการเงนิรวม 
2,000 ราย กองทุนฟ้ืนฟูเอสเอ็มอีของส านักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วงเงนิ 2,000 
ล้านบาท และสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่าวงเงนิ 1.5 หมื่นล้านบาท 
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แหง่ประเทศไทย (ธพว.) 
      
 ที่มา : โพสตทู์เดย ์
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อตุฯขอก ำลงัหอกำรค้ำ ดนัมำตรกำรเอสเอม็อี 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลงัหารอืแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ
คณะกรรมการหอการค้าไทยว่า ได้ขอให้หอการค้าจงัหวดัทุกแห่งมีส่วนร่วมผลกัดันมาตรการพัฒนา
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มูลค่า 37,000  ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตาม แนวทาง
ประชารฐั 20,000 ลา้นบาท สนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า วงเงนิ 15,000 ลา้นบาท ของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอแีบงก์) และกองทุนฟ้ืนฟูเอสเอ็มอ ี2,000 ล้านบาท ของ
ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางขนาดยอ่ม (สสว.) 
          "ผมได้นัดหารอืร่วมกบัคณะกรรมการร่วมประชารฐัชุด ด ี2 (กลุ่มเอสเอ็มอ)ี ในวนัที ่9 พ.ค.นี้เพื่อ
ชีแ้จงมาตรการและขอความรว่มมอืผลกัดนัมาตรการโดยใหห้อการคา้ระดบัจงัหวดัไดค้ดัเลอืกเอสเอม็อทีี่มี
ศกัยภาพและเอสเอ็มออุีตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสิ้น เม.ย.น้ี แต่ละจงัหวดัที่มผีู้ว่าราชการจงัหวดั เป็น
ประธานจะก าหนดเอสเอม็อเีป้าหมาย" 
          อย่างไรก็ตามวนัที่ 30 เม.ย.นี้  เอสเอ็มอีแบงก์พร้อมประกาศรบัค าขอสินเชื่อเงนิกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลอืเอสเอม็อ ีวงเงนิ 37,000 ลา้นบาท พจิารณาจากความพรอ้มของผูกู้้ว่าอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภท
ใด และตรงตามเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด โดยเรื่องนี้ได้รบัความร่วมมอืจากผู้ว่าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศ 
และคณะกรรมการเอสเอ็มอตีามแนวประชารฐัประจ าจงัหวดั ซึง่ได้รบัรายงานว่าในขณะนี้จงัหวดัที่มคีวาม
พรอ้มมากทีสุ่ดทุกดา้น คอื จงัหวดัพษิณุโลก. 
 
'ซำบ' สนใจลงทุนพ้ืนท่ีอีอีซี 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          ซาบสนลงทุนออีซี ี
          โพสตท์เูดย ์- บรษิทั ซาบ เอเชยี แปซฟิิก สนใจลงทุนศูนยซ์่อมอากาศยานในออีซี ีเตรยีมลงส ารวจ
พืน้ทีว่นัที ่20 เม.ย.นี้ ก่อนสรปุผลเดอืน พ.ค. 
          โพสตท์เูดย ์- อุตฯ เผยซาบสนใจลงทุนศูนยซ์่อมอากาศยาน เตรยีมลงพืน้ทีอ่อีซี ี20 เม.ย.นี้ 
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลงัหารอืกบัผู้บรหิาร บรษิัท ซาบ เอเชยี 
แปซฟิิก ว่า บรษิทัมคีวามสนใจจะเข้ามาลงทุนพฒันาศูนยซ์่อมและอากาศยานแบบครบวงจรในประเทศ
ไทยในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เนื่องจากเหน็ศกัยภาพของไทยในการเป็นศูนยก์ลาง
ของภูมภิาค โดยเฉพาะรฐับาลให้การสนับสนุนเขตส่งเสรมิพเิศษอู่ตะเภา เพื่อเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
อากาศยาน ทัง้นี้หากซาบตดัสนิใจลงทุนจะกลายเป็นศูนยซ์่อมอากาศยานแห่งแรกของซาบในทวปีเอเชยี 
          ส าหรบัรูปแบบของศูนยจ์ะเน้นการซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรมอากาศยาน การพฒันาชิ้นส่วนอากาศ
ยาน ทัง้เครื่องบนิรบและเครื่องบนิเชงิพาณิชย ์โดยจะหารอืถงึรายละเอียดอกีครัง้ในเดอืน พ.ค.นี้ พรอ้ม
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พูดคุยถงึเรื่องขอ้เสนอของผูป้ระกอบการและความคาดหวงัในการเขา้มาลงทุนในไทย ขณะทีก่ระทรวงจะ
ใหข้อ้มลูในสิง่ทีร่ฐับาลจะช่วยสนบัสนุนได ้ซึง่ตรงกบัความตอ้งการในการผลกัดนัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
          "ผูป้ระกอบการแจง้ว่าจะลง พื้นที่จรงิในวนัที ่20 เม.ย.นี้ และจะกลบัมาหารอือกีครัง้ในเดอืน พ.ค. 
โดยปจัจุบนัซาบผลติชิ้นส่วนให้แอรบ์สั ถ้าถามความสนใจของเขาก็คงน่าจะสนใจอีอซี ีเพราะอยู่ใกล้กบั
บรษิทัทีเ่ขาเป็นซพัพลายเออรใ์ห ้ส่วนการลงทุนคงอาจใชร้ะยะเวลา 2-3 ปีจากนี้ เพราะเขากม็องว่าตลาด
จะบมูไดต้อ้งมศีูนยซ์่อมเกดิขึน้ก่อน" นายอุตตม กล่าว 
          นอกจากนี้ รมว.อุตสาหกรรมไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ร่วมกบัคณะกรรมการหอการคา้ไทยเกีย่วกบั
ความร่วมมอืในการพฒันาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารฐัของกลุ่มจงัหวดั โดยรฐับาลมี
มาตรการพฒันาเอสเอม็อใีหม ่ตัง้กองทุนช่วยเหลอืเอสเอม็อวีงเงนิ 3.7 หมืน่ลา้นบาท ประกอบดว้ยกองทุน
พฒันาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารฐั 2 หมื่นล้านบาท วางเป้าหมายช่วยเหลอืสนับสนุนเอสเอ็มอดี้าน
การเงนิรวม 2,000 ราย กองทุนฟ้ืนฟูเอสเอ็มอขีองส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) วงเงนิ 2,000 ล้านบาท และสินเชื่อดอกเบี้ยต ่ าวงเงนิ 1.5 หมื่นล้านบาท ของธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
          ทัง้นี้ วนัที่ 9 พ.ค.นี้  จะน ามาตรการช่วยเหลือร่างข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานเข้า 
หารอืในที่ประชุมคณะกรรมการสานพลงัประชารฐัด้านการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วสิาหกจิเริม่ต้น (D2) ตามแนวทางใหมจ่ะม ี2 ประเดน็ คอื 1.รฐับาลจะมเีครอืขา่ยสนับสนุนเอสเอม็อปีระจ า
จงัหวดั โดยอาศยัอุตสาหกรรมประจ าจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นจุดตัง้ต้นในการดูแล 2.การตัง้คณะกรรมการ
เอสเอ็มอ ีตามแนวประชารฐัประจ าจงัหวัด โดยมอีงค์ประกอบทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศกึษา 
สมาชกิหอการค้า ทัว่ประเทศในการมบีทบาทร่วมกบัคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลอืพฒันา เอสเอ็มอใีห้
เป็นไปตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
 
สงูวยั 4.0 ส่งสขุออนไลน์ 
Source - ขา่วสด (Th) 
 
          สมาคมบ้านปนัรกั จดัเสวนาเชงิวชิาการหวัขอ้ "ส.ค.อ. (ส่งความสุขออนไลน์) ซนิโดรม โรคใหม่
ของผูส้งูวยัยคุ 4.0" เผยขอ้มลูน่าสนใจอนัน าไปสู่การเชื่อมความสมัพนัธใ์นครอบครวัใหแ้น่นแฟ้น และสรา้ง
ความสุขใหผู้ส้งูวยัอยา่งยัง่ยนืผ่านสื่อออนไลน์ 
          ดร.วรีณฐั โรจนประภา นักวชิาการดา้นสงัคมผูสู้งวยัและนายกสมาคมบา้นปนัรกั กล่าวว่าในสภาพ
สงัคมยุค โซเชี่ยล เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ การปรบัตวัเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ 
ของผูส้งูวยัจงึเป็นประเดน็ทีส่งัคมควรใหค้วามส าคญั เพื่อช่วยลดปญัหาช่องว่างระหว่างวยั และช่วยใหผู้สู้ง
วยัอยูใ่นสงัคมอยา่งมศีกัดิศ์รแีละเหน็คุณค่าในตวัเอง 
          "มผีู้สูงวยับางส่วนที่ยงัมปีญัหาอยู่ อาจเป็นเพราะไม่สามารถเรยีนรูก้ารใช้งานเทคโนโลยเีหล่าน้ี
เพราะไม่มใีครสอน หรอืบางกลุ่มไม่เปิดใจยอมรบั แต่ทว่าในกลุ่มผู้ที่ใช้เป็นแล้วแต่กลับติดโซเชี่ยลมาก
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เกินไปก็ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเช่นกนั จงึจดัเสวนานี้ขึ้นเพื่อเชื่อมความสุขในครอบครวัและสร้าง
ความสุขใหผู้ส้งูวยัอยา่งยัง่ยนืผ่านสื่อออนไลน์" 
          ดา้น อาจารยก์นกกาญจน์ บญัชาบุษบง อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
กล่าวว่ากลุ่มผูสู้งอายุจะมเีวลาว่างมากจนเหงาหรอืวติกกงัวลเกี่ยวกบัสุขภาพร่างกายทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึ
ต้องการการพูดคุย การเอาใจใส่และต้องการสื่อสารกับคนในครอบครวั ท าให้สื่อสงัคมออนไลน์ดนิตา
โดยเฉพาะแอพพลเิคชัน่ไลน์เป็นทีน่ิยมมากขึน้ในกลุ่มคนเหล่านี้ 
          "สื่อสงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารทีช่่วยคลายความเหงา ความคดิถงึลกูหลาน ทีอ่าจมเีวลา
มาพบปะกนัไม่บ่อยนัก การสื่อสารของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะถนัดการส่งภาพ คลปิวดิโีอ หรอืการคุย
แบบเห็นหน้ากันผ่านสื่อสงัคมออนไลน์มากกว่าการพิมพ์ข้อความ ลูกหลานจงึควรเลือกใช้ วธิีดงักล่าว
มากกว่าพมิพข์อ้ ความทีผู่ส้งูอายอุาจตดิขดัดา้นการอ่าน" 
          ดนิตา กมลงามอายุ66 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม เผยว่าได้ความรู้และข้อแนะน าดีๆ เพราะ
บางครัง้ตวัเราเองเพลดิ เพลนิกบัการใช้สื่อเหล่านี้มากเกินไป ด้วยความคดิที่ว่าเราจะต้องตามข่าวสาร
บา้นเมอืงอยูต่ลอดเวลา แต่บางครัง้กล็มืไปว่าถ้าหากเราจมอยู่กบัโลก   โซเชีย่ลมากเกนิไป ไม่เฉพาะกบัผู้
สงูวยัแต่กลุ่มลูกหลานคนรุน่ใหม่กเ็ช่นเดยีวกนั จากทีจ่ะใชโ้ซเชีย่ลมเีดยีใหเ้ป็นประโยชน์กลบัส่งผลเสยีทัง้
ในด้านอารมณ์ การปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบขา้ง รวมถึงด้านร่างกาย อาท ิปวดหลงั ปวดตา ปวดไหล่ จงึ
อยากบอกต่อเพื่อนๆ สว. ว่าหลงัจากที่เราเล่นโซเชี่ยลมเีดียเสรจ็แล้ว ควรเว้นระยะเวลาออกไปอีก 1 
ชัว่โมงครึง่ เพื่อไปท ากจิกรรมต่างๆ กบัคนในครอบครวั และไม่ควรเล่นเกนิวนัละ 3 ชัว่โมง จะท าให้เรามี
ความสุขในการใชช้วีติเพิม่ขึน้ 
          ดา้น สายสุนีย ์แก้วกาญจนสกุล อายุ 68 ปี กล่าวว่าการจดัเสวนาครัง้นี้เปิดโอกาสใหผู้สู้งวยัเขา้ใจ
การใชส้ื่อโซเชี่ยลมเีดยีมากขึน้ กจิกรรมที่สนใจมากที่สุดคอืการสอนถ่ายภาพ ทัง้เรื่องการจดัแสง การหา
มุมกล้อง การตกแต่งภาพอย่างง่าย ท าให้รูส้กึว่าการเป็นผู้สูงวัยไม่ได้น่าเบื่ออย่างทีค่ดิหากเราเรยีนรูท้ี่จะ
ปรบัตวัใหท้นัโลกทนัเหตุการณ์กจ็ะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง 
          ไมรู่ส้กึไรค้่าและโดดเดีย่วอกีต่อไป แต่ในขณะเดยีวกนัต้องตัง้อยูบ่นทางสายกลางใชใ้หพ้อดไีมม่าก
เกินไปหรอืน้อยเกินไป เพียงเท่านี้กลุ่มสูงวยัก็จะสามารถพัฒนาเป็น สว. 4.0 ได้อย่างมคีุณภาพและมี
ความสุขอยา่งยัง่ยนื 
          อาจารยก์นกกาญจน์กล่าวทิ้งท้ายว่า "อย่างไรก็ตามลูกหลานก็ไม่ควรละเลยการดูแลผู้สูงอายุใน
บ้านโดยใช้สื่อออนไลน์เขา้มาทดแทนเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรน ามาใช้พบปะพูดคุยกนั โดยอาจหยบิยก
เรื่องในสื่อสงัคมออนไลน์มาพูดคุย ส่งภาพ ถ่ายวิดีโอ ให้กันในกลุ่มครอบครวั เพื่อสร้างความสุขและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกหลานและผู้สูงอายุ เพราะการพฒันาผูสู้งอายุให้เป็นผู้สูงวยั 4.0 ที่สามารถอยู่กบั
เทคโนโลยไีดจ้ะช่วยลดช่องว่างระหว่างวยั ช่วยเตมิเตม็ใหผู้ส้งูวยักา้วทนัโลกทนัเหตุการณ์ ฝึกความจ าและ
ป้องกนัโรคอลัไซเมอรไ์ดอ้กีดว้ย" 
           
 
 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที่ 19 เมษำยน 2560 

  

คอลมัน์: บนควำมเคล่ือนไหว: ยทุธศำสตรช์ำติ 20 ปี 
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          ดารากร 
          การประชุมสภานิติบญัญัติ(สนช.)ในวนันี้(20 เม.ย.) มวีาระส าคญันัน่คอืการ พิจารณากฎหมาย
จ านวน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ มีทัง้หมด 25 มาตรา มีสาระส าคัญคือ การ
ก าหนดให้มยีุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี 
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระบรม ราชโองการและเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้อกีทัง้การก าหนดนโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรก่ีอนจะ
เขา้บรหิารราชการแผ่นดนิ ตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ินอกจากนี้ใหม้คีณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิ
ประกอบดว้ย พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ประธานวุฒสิภา รองนายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก 
ผู้บญัชาการทหารเรอื ผู้บญัชาการทหารอากาศ ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเลขาธกิารสภาความมัน่คง
แห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วแห่งประเทศ และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
          อีกฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.แผนและขัน้ตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ที่ก าหนดให้การปฏิรูป
ประเทศต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญ ดงัต่อไปนี้ 1.ประเทศชาตมิคีวาม
สงบเรยีบรอ้ย มคีวามสามคัคปีรองดอง มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และมี
ความสมดุลระหว่างการพฒันาดา้นวตัถุกบัการพฒันาดา้นจติใจ 2.สงัคมมคีวามเป็นธรรม และมโีอกาสอนั
ทดัเทียมกันเพื่อขจดั ความเหลื่อมล ้า 3.ประชาชนมคีวามสุข มคีุณภาพชีวติที่ดีและมสี่วนร่วม ในการ
พฒันาประเทศ นอกจากนี้ใหม้คีณะกรรมการปฏริปูประเทศโดยคณะรฐัมนตร(ีครม.)จะเป็นผูก้ าหนด ซึง่แต่
ละคณะ จะประกอบด้วย ประธานหนึ่งคน กรรมการจ านวนไม่เกนิ 14 คน โดยจะแต่งตัง้จากผูซ้ึ่งมคีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญ หรอืมปีระสบการณ์ในด้านที่จะด าเนินการปฏริูป โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี วาง
ยทุธศาสตรร์ะยะยาว 20 ปี... 
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