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กรงุเทพธุรกจิ  
 
กลต.ช้ี'ไอเฟค'ท ำผิดก.ม.บอรด์ประชุม 2 ครัง้เป็นโมฆะ-สัง่เร่งถกรอบใหม่ 
          ตลาดสัง่แจงขอ้มลูเปลีย่นวนั ประชุมผูถ้อืหุน้-ควานหาผูร้บัผดิชอบภายใน31ม.ีค.นี้ 
          ก.ล.ต.สัง่ไอเฟค เรง่ประชุมบอรด์ เพื่อก าหนด วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และปิดสมุดทะเบยีนรายชื่อ 
ระบุการประชุม2รอบที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้านตลาดหลกัทรพัยจ์ีแ้จงขอ้มูลและถามหา
คนรบัผดิชอบ ขดีเสน้ตาย วนัน้ี ส่วนโบรกประเมนิคณะกรรมการ ทีป่ระชุมตอ้งรบัผดิชอบ 
 
ตลำดปล้ืมกองทุนเกำหลี สนซ้ือหุ้นจ่ำย'ปันผลสงู'  
          ตลาดหลกัทรพัยน์ า 8 บจ.โรดโชวเ์กาหลคีรัง้แรก เผยไดร้บัการตอบรบัด ีม ี20 กองทุนมลูค่า
ทรพัยส์นิรวมกว่า 5 แสนลา้นดอลลารเ์ขา้ร่วม หวงัดงึเงนิลงทุนหุ้นไทย ขณะทีว่านนี้ ต่างชาต ิทุ่มซื้อ
หุน้ไทย1หมืน่ลา้น ผ่านบิก๊ลอ็ต บเีจซ ี5 พนัลา้น 
 
ถกคปภ.ท ำประกนัอเูบอรเ์ฉพำะ 
          ประกนัวนิาศภยั ถก คปภ. ท าประกนัแทก็ซีอู่เบอรโ์ดยเฉพาะ ย า้เบีย้ไมแ่พง ขจดัปญัหาใชร้ถ
ผดิประเภท พรอ้มชงลดหยอ่นภาษปีระกนัสุขภาพ 15,000 บาทหวงัภาครฐัส่งเสรมิการประกนัภยั ปีนี้
ลุน้โต 3-4% 
 
ไทยรฐั  
 
ยกเลิกใบอนุญำตรถตู้เหลือ 2 ปี "พิชิต"จ้ีขนส่งทำงบกยกเคร่ืองแผนปฏิรปูด่วน 
          "พชิติ" จีข้นส่งเร่งสรปุแผนปฏริปูด่วนพรอ้มเลง็ยกเลกิใบอนุญาตเดนิรถเหลอื 2 ปีช่วงเปลีย่น
ผ่านจาก 10 ปี และเริม่สมัปทานใหม่พรอ้มกนั 7 ปี ลัน่ให้ใช้กฎหมายปกติที่มอียู่และให้เกิดในปีนี้ 
พรอ้มเรง่หามาตรการความปลอดภยัการใชร้ถตูโ้ดยสารประจ าทางดว้ย 
 
มึน!เดก็ไทยขำดสำรอำหำรอ้ืออึง เร่งหนุนคนบริโภคไข่ 300 ฟอง รฐั-เอกชนรวมพลงัรณรงค์
หนัก 
          นายเรวตัิ หทัยสตัยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บรโิภคไข่ไก่ 300 ฟอง 
เปิดเผยว่า หลงัร่วมกบัภาครฐัภาคเอกชนและเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่ เปิด "โครงการรณรงคบ์รโิภคไข่
ไก่ของคนไทย 300 ฟอง" ตามแผนยุทธศาสตรไ์ก่ไข่ พ.ศ.57-61 ในปี 59 ที่ ผ่านมา เพราะคนไทย
บรโิภคไข่ไก่ในปรมิาณที่ต ่ามากเมื่อเทยีบกบัประเทศพฒันาแล้ว ท าให้ปี 59 สามารถเพิม่อตัราการ
บรโิภคไข่ของคนไทยได ้240 ฟองต่อคนต่อปี จาก 220 ฟองต่อคนต่อปี ตัง้เป้าปี 61 สามารถผลกัดนั
การบรโิภคไขข่องคนไทยไดถ้งึ 300 ฟองต่อคนต่อปีไดส้ าเรจ็ 
 
รอปลดลอ็ก "วินดฟ์ำรม์" 
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          นายวรีะพล จริประดษิฐกุล กรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่
ส านักงานปฏริูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) สรุปผลการตรวจสอบการเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อ
ตดิตัง้กงัหนัลมผลติไฟฟ้าพลงังานลม (วนิดฟ์ารม์) จ านวน 17 โครงการ ไม่ผดิกฎหมาย ส.ป.ก. และ
ใหป้ฏบิตัติามสญัญาโดยเกษตรกรในพืน้ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์นัน้ ทาง กกพ.ต้องรอหนังสอืยนืยนัอยา่ง
เป็นทางการจาก ส.ป.ก.ก่อน จากนัน้จะพจิารณาปลดลอ็กการออกใบอนุญาตประกอบกจิการโครงการ
วนิดฟ์ารม์จากก่อนหน้านี้ กกพ.ไดช้ะลอการออกใบอนุญาต 11 ราย จ านวน 700 เมกะวตัต์ 
 
"พิเชฐ"จดัแถวแอพพลิเคชัน่ ท ำธรุกิจในไทยต้องจ่ำยภำษี 
          นายพเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม(ดอี)ี เปิดเผย ถงึการจดัระเบยีบ
ธุรกจิบรกิารแบบ Over-the-Top หรอืOTT ว่าขณะน้ีทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยต่างประสบปญัหาเรือ่ง
การให้บรกิาร OTT ซึ่งเป็นบรกิารสื่อสารแพร่ภาพและเสยีงผ่านแอพพลเิคชัน่บนอนิเตอร์เน็ต อาท ิ
Line, Facebook, Youtube, บรกิารUber, Alibaba, Airbnb รวมถึงกูเกิลด้วยนัน้ หน่วยงานภาครฐั
ตอ้งหารอืรว่มกนัระหว่างการจดัเกบ็ภาษแีละการส่งเสรมิธุรกจิทีม่นีวตักรรมซึง่ตอ้งก าหนดแนวทางใน
การก ากบัดแูลทีเ่หมาะสม  
 
คลงัลุ้นจีดีพีปีไก่แตะ 4% 
          นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลงั(สศค.) เปิดเผยว่า สศค.
เชื่อว่าเศรษฐกจิไทยปีนี้จะมโีอกาสเตบิโตได้ 4% ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (จดีพี)ี จาก
อานิสงส์ของภาคการส่งออกที่มแีนวโน้มว่าขยายตัวเป็นบวก 2.5% แต่อย่างไรก็ตาม สศค.ก็ยงั
คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปีนี้ว่าจะขยายตวัได้ 3.6% ของจดีพีตีามประมาณการเดมิ โดยการ
ขยายตวัจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และจะชดัเจนมากขึน้ในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ส่วนการเตบิโต
ช่วงครึง่ปีแรกนัน้ประเมนิว่ายงัเป็นไปตามคาดการณ์ 
 
กเูกิลไทยไม่กระทบโฆษณำถกูถอน 
          นายเบน คงิ หวัหน้าฝ่ายธุรกจิ กูเกลิ ประเทศไทย เปิดเผยว่า กูเกลิมคีวามสนใจที่จะร่วมมอื
กบัรฐับาลไทยในการกระตุ้นและผลกัดนัการใช้งานอนิเตอรเ์น็ตของประเทศเพื่อยกระดบัการพฒันา
ดา้นดจิทิลั โดยเฉพาะโครงการดจิทิลั พารค์ ซึง่รฐับาลต้องการผลกัดนัใหเ้ป็นซลิคิอน วลัเลย ์ของไทย 
"เราสนใจแน่นอนโดยเฉพาะเมื่อมองถึงสทิธปิระโยชน์ที่รฐับาลไทยเสนอให้ผู้ที่จะเข้าไปลงทุนเรามี
โอกาสเขา้พบและหารอืเรื่องนี้ กบั รมว.ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม(ดอี)ี หลายรอบแลว้ แต่ขณะนี้
ถอืว่าเรว็เกนิไปทีจ่ะประกาศหรอืพดูอะไรมากไปกว่านี้" 
 
จ่อขึ้น "ทอ็ป 5" ดิวต้ีฟรีโลก "คิงเพำเวอร"์ ผดุโปรเจกตย์กัษ์ 1.25 หม่ืน ล. 
          "คิง เพาเวอร์" ทุ่มกว่า 1.25 หมื่นล้านบาท ผุดร้านค้าปลอดอากรกลางเมืองรุกดิวตี้ฟรี
ต่างประเทศ-ปรบัโฉมยกเครื่องดวิตี้ฟรรีางน ้า  หวงัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงไลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ จอ่เปิดใหม ่
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ต.ค.60 ตัง้เป้าตดิ 1 ใน 5 ดวิตี้ โลกภายใน 5 ปี ตอกย ้าภาพผู้น าธุรกจิระดบัโลก ดนัยอดขายปีน้ีโต 
20% 
 
กสทช.เรียกทีวีดิจิทลัย่ืนรบัเงิน 
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่าจากค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลันัน้ ขณะน้ีมผีูม้ายื่นขอขยายระยะเวลาการช าระค่า
ประมูลทวีดีจิทิลัแลว้ 11 ราย อาท ิช่องนิวสท์วี ีของบรษิัท ด ีเอน็บรอดคาสท์ จ ากดั , ช่องเนชัน่ของ
บรษิทั เอ็นบซี ีเน็กซ์วชิัน่ จ ากดั, ช่องโมโน 29 ของบรษิทั โมโน บรอดคาซท์ จ ากดั, ช่องไทยรฐัทวี ี
ของบรษิทั ทรปิเปิล ว ีบรอด-คาสท ์จ ากดั เป็นตน้ ซึง่ส านกังาน กสทช.ใหค้วามเหน็ชอบไปแลว้ 
 
สงกรำนตก์ร่อยคนหน้ีท่วมหวั งดปำรต้ี์-ชอ็ปป้ิงฉุดก ำลงัซ้ือหดยอดขำยซบเซำ 
          นายเชาว ์เก่งชน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั เปิดเผยว่า บรรยากาศ
การใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯปีนี้ คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยประชาชนกว่า 64% 
ระบุว่าจะขอประหยดัและเปลีย่นพฤตกิรรมหนัมาเที่ยวฉลองใหน้้อยลง เน่ืองจากยงักงัวลปญัหาเรื่อง
ก าลงัซือ้หลงัจากเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปี เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธกิารลดหย่อนภาษีจากโครงการชอ็ป
ช่วยชาต ิโดยบางส่วนมกีารซือ้ดว้ยบตัรเครดติหรอืใชโ้ปรโมชัน่ซือ้ก่อนผ่อนทหีลงั 3-6 เดอืน ท าใหย้งั
ตอ้งมภีาระผ่อนช าระอยู่ 
 
เดลนิิวส ์ 
 
อีตัน้ปรบัแผนขำยเอม็พีวี 
          นางอัจฉรยี์ ตันติยนักุล ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาดบรษิัท อีตัน้ อิมปอร์ท จ ากัด 
ผู้บรหิารอตีัน้ชอยด์ จ าหน่ายรถหรใูช้แล้ว เปิดเผยว่า ปีน้ีอตีัน้ได้ตัง้เป้าหมายยอดขายไว้ที่ 400 คนั 
หรอืมอีตัราการเตบิโตเพิม่จากปีทีแ่ล้ว 15% อกีทัง้ได้ปรบักลยุทธก์ารตลาดเน้นออกตลาดโชว์รถ จดั
กจิกรรม น าเสนอผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความต้องการใช้ โดยเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอื ครอบครวัที่
ใชร้ถยนต์นัง่อเนกประสงค ์(เอม็พวี)ี โดยเฉพาะรถ อลัพาร์ด และเวลไฟร ์จะมใีหเ้ลอืกครบทุกรุ่น โดย
สดัส่วนการขายจากนี้ไปจะเป็นรถเอ็มพวี ี80-85% และส่วนที่เหลอื 15-20% เป็นรถยนต์นัง่ และรถ
ซเูปอรค์าร ์
 
'บ๊ิกซี'สร้ำงภำพลกัษณ์ จดัแคมเปญขำยมือถือ 
          นายสุทธพิงศ์ จนัทรภ์กัด ีผู้ช่วยผู้อ านวยการธุรกิจโทรศพัท์มอืถือ บรษิัท บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซ็น
เตอร ์จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยแผนงานปี 60 ว่า ไดใ้ชง้บการตลาด 10 ลา้นบาท เปิดตวัแคมเปญงาน
มหกรรมมอืถอื บิก๊ซ ีบิก๊แบง โมบาย เซลส ์ตัง้แต่วนัที ่3-17 เม.ย. น้ี ในหา้งบิก๊ซทีัว่ประเทศทีป่จัจบุนั
มทีัง้หมด 131 สาขา เพื่อตอ้งการยกระดบัการจ าหน่ายมอืถอืผ่านหน้ารา้นมากขึน้ โดยแคมเปญครัง้นี้
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จะน ามอืถอืยีห่อ้ต่าง ๆ มาทัง้ทีเ่ปิดตวัใหม่ ล่าสุด และ รุ่นปจัจุบนั มาลดราคาสูงสุด 70 % พรอ้มดว้ย
ของแถมที่ใช้ประโยชน์ได้จรงิ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตัง้เป้าหมายยอดขายภายในงาน 100 ล้านบาท 
และช่วยผลกัดนัให้ กลุ่มโทรศพัท์มอืถอืทัง้ปีมยีอดขายเตบิโต 30% จากแคมเปญที่จดัต่อเนื่องทุก 3 
เดอืน 
 
ใช้จ่ำยสงกรำนตก์ร่อย ชำวบ้ำน64%ลดฉลอง ช้ียงัผอ่นหน้ีหลงัแอ่น 
          นายเชาว ์เก่งชน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั เปิดเผยว่า บรรยากาศ
การใชจ้่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ปีนี้คาดว่าจะซบเซากว่าทีค่าดไว ้โดยมปีระชาชนกว่า 64% 
ระบุว่า จะขอประหยดัและเปลีย่นพฤตกิรรมหนัมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่องจากประชาชนยงักงัวล
ปญัหาเรื่องก าลงัซื้อ หลงัจากมกีารเร่งใช้จ่ายไปมากช่วงปลายปีเพื่อให้ได้รบัสทิธกิารลดหย่อนภาษี
จากโครงการชอ้ปช่วยชาต ิโดยบางส่วนมกีารซือ้ด้วยบตัรเครดติ หรอืใช้โปรโมชัน่ซือ้ก่อนผ่อนทหีลงั 
3-6 เดอืน ท าใหทุ้กวนัน้ียงัตอ้งมภีาระผ่อนช าระอยู่ 
 
'โบรกเกอร-์บจ.'ร้องจำ๊ก กลต.เพ่ิมค่ำธรรมเนียม 
          รายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต. ) 
เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ก าลงัทบทวนการเกบ็ค่าธรรมเนียมการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ให้สอดคลอ้ง
กบัการท างาน และอตัราในต่างประเทศ โดยทยอยปรบัเปลี่ยนใน 3 ปี (61 -63) หลงัจากอตัราเดมิใช้
มา 25 ปีแลว้ 
 
ลุ้นเชลซีดนัข้ึนเวทีโลก คำดรำยได้ทะยำน25% 
          น.ส.ณฐัชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป เปิดเผยภายหลงัการให้
ข้อมูลนักลงทุนในงานบรษิัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ว่า ผลิตภัณฑ์ของบรษิัทได้ก้าวสู่ระดับโลก 
หลงัจากใช้งบจ านวนมากเพื่อไปท าการตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการเข้าไปให้การสนับสนุน 
รวมถงึการเขา้เป็นพนัธมติรหลกัอย่างเป็นทางการกบัทมีฟุตบอลสโมสรเชลซ ีทมีจ่าฝงูในการแข่งขนั
ฟุตบอลพรเีมยีรล์กีองักฤษ และ เซน็สญัญาเป็นผูส้นับสนุนหลกัฟุตบอล ลกี คพั องักฤษ เป็นเวลา 3 
ฤดูกาล (60/61 -62/63) พรอ้มทัง้เปลีย่นชื่อเป็น ฟุตบอลอเีอฟแอล คพั เนื่องจากท าให้นักลงทุนและ
ผูบ้รโิภคทัว่โลกไดรู้จ้กัสนิคา้ของบรษิทัมากขึน้ 
 
ถกคปภ.ประกนัฯแทก็ซ่ีอเูบอร ์แก้ปัญหำใช้รถผิดประเภท หวัน่ไม่ได้รบัควำมคุ้มครอง 
          นายอานนท์ วงัวสุ นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯเตรยีมหารอืกบั
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เพื่อขอให้พจิารณา
จดัท าแบบประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจกรณีพเิศษส าหรบัรถแทก็ซีอู่เบอรโ์ดยเฉพาะ เพื่อแก้ปญัหา
การใชร้ถผดิประเภท ดว้ยการน าประกนัภยัรถส่วนบุคคลไปใชใ้นเชงิพาณิชย ์เป็นการท าใหเ้กดิความ
ชดัเจนใหร้ถแทก็ซีอู่เบอรไ์ดร้บัความคุม้ครองในกรณทีีเ่กดิอุบตัิเหตุในอนาคต 
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3กรมรีดภำษี5เดือนวืด ส่งออกพุ่งลุ้นจีดีพีโต4% 
          นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า ผล
การจดัเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามติ และกรมศุลกากร ในช่วง 5 
เดอืนแรกปีงบประมาณ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) พบว่าจดัเกบ็ต ่ากว่าประมาณการ 1.98 หมื่นลา้นบาท 
ประกอบด้วย กรมสรรพากร จดัเก็บรายได้รวม 6.16 แสนลา้นบาท ต ่ากว่าประมาณการ 8,421 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้ต ่ ากว่าเป้าหมาย 1.08 หมื่นล้านบาท ด้านกรม
สรรพสามติ จดัเก็บรายได้รวม 2.23 แสนล้านบาท ต ่ากว่าประมาณการ 2,907 ล้านบาท จากภาษี
ยาสบู ภาษรีถยนต ์และภาษสีุรา 
 
ไทยถกรฐับำลทรมัป์ครัง้แรก3เม.ย. 
          นายบุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวง
พาณิชยจ์ะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะมนตรภีายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-
สหรฐั ระดบัเจา้หน้าทีอ่าวุโส ประจ าปี 60 วนัที ่3 เม.ย.นี้ ทีก่รุงเทพฯ เป็นการหารอือยา่งเป็นทางการ
ครัง้แรก กบัสหรฐั ภายใต้รฐับาลใหม่ของนายโดนัลด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรฐั ถอืเป็นโอกาสดใีน
การหารอืเกีย่วกบัแนวทางความร่วมมอืระหว่างกนั ในลกัษณะหุน้ส่วนยุทธศาสตรท์างเศรษฐกจิ ทีท่ ัง้ 
2 ฝา่ยสนใจและเป็นประโยชน์รว่มกนั 
 
เปิดแบงกผ์ูส้งูอำยเุม.ย.น้ี ออกรีเวิรท์มอรเ์กจปล่อยกู้ 
          นายชาตชิาย พยุหนาวชียั ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ธนาคารออมสนิ เตรยีม
เปิดตวัธนาคารผูสู้งอายุในช่วงต้นเดอืน เม.ย. นี้ เพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูวยัตามนโยบายของรฐับาล โดย
โครงการธนาคารผูส้งูอายุจะมทีัง้การปล่อยสนิเชื่อและการรบัเงนิฝากดอกเบีย้พเิศษ โดยเฉพาะสนิเชื่อ
ที่อยู่อาศยัส าหรบัผู้สูงอายุ หรอืรเีวริท์ มอร์เกจ ซึ่งก าหนดวงเงนิก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่อย
สนิเชื่อให้ผู้สูงอายุที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป น ากรรมสทิธิใ์นที่อยู่อาศยัมาเป็นหลกัประกนัในการขอ
สนิเชื่อไวเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการครองชพี มจี านวนผู้กูสู้งสุดไมเ่กนิ 2 คนต่อสญัญา ระยะเวลาใหกู้ไ้มเ่กนิ 
20 ปี เมือ่รวมอายผุูกู้ก้บัระยะเวลากูแ้ลว้ตอ้งไมเ่กนิ 85 ปี 
 
มตชิน  
 
แนะธรุกิจซ้อมรบัมือเทคโนโลยี ประคององค์กรช่วงเปล่ียนผ่ำนหนุนรุ่นใหม่ช่วยคิดเพ่ิมทำง
รอด 
          ไทยพาณิชย์แนะปรบัวฒันธรรมองค์กร หนุนคนรุ่นใหม่แสดงความเห็นเพิ่มทางรอดธุรกิจ 
รบัมอืเทคโนโลยเีปลีย่นผ่านดา้น ก.ล.ต.คาดกลางปีจะไดเ้หน็ฟินเทคเขา้ไปทดลองในแซนดบ์อ็กซจ์รงิ 
1 ราย 
 
คิงเพำเวอรท์ุ่ม1.25หม่ืนล.ลงทุน5ปีรบันักท่องเท่ียวพุ่ง 
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          นายอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กลุ่มบรษิทั คงิ เพาเวอร ์เปิดเผยว่า 
ได้ตัง้งบลงทุนในแผน 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่ 1.25 หมื่นล้านบาท โดย 1 หมื่นล้านบาท ส าหรบั
สรา้งรา้นสนิค้าปลอดอากร (duty free) ในเขตเมอืงท่องเที่ยว เช่น เชยีงใหม่ และศึกษาลงทุนร้าน
สนิคา้ปลอดอากรในต่างประเทศ เช่น พม่า ฟิลปิปินส ์ซึ่งจะใชเ้งนิลงทุนเฉลี่ย 1-2 พนัล้านบาท และ
จะใช้งบกว่า 2.5 พนัลา้นบาท ปรบัปรุงรา้นคา้ปลอดอากร คงิ เพาเวอรฯ์ รางน ้า ใหแ้ลว้เสรจ็ในเดอืน
ตุลาคม 2560 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั คอื จนี และกลุ่มนกัท่องเทีย่วอาเซยีนที่
ก าลงัซือ้มาแรงอย่าง เวยีดนาม พม่า มาเลเซยี ซึง่ทัง้ 3 ประเทศ สรา้งยอดขายเตบิโตเฉลีย่เกนิ 20% 
ทัง้นี้  ระหว่างการปิดซ่อมจะย้ายสินค้าดิวตี้ฟรทีัง้หมด ไปวางจ าหน่าย ณ โรงแรม พูลแมน คิง 
เพาเวอร ์ตัง้แต่ 26 เมษายนน้ี 
 
ก.ล.ต.เพ่ิมค่ำธรรมเนียมรบัต้นทุนปฏิบติังำนจริง 
          รายงานข่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ไดเ้ปิดรบัฟงัความคดิเหน็การปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการออกและเสนอ
ขายหลักทรพัย์ และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ เพื่อให้
ค่าธรรมเนียมสอดคลอ้งกบัต้นทุนในการปฏบิตังิานของ ก.ล.ต. โดยทยอยปรบัเปลีย่นใน 3 ปี ตัง้แต่ปี 
2561-2563 
 
ขา่วสด  
 
มัน่ใจเศรษฐกิจปีน้ีดีเลิศ-โตพุ่งเอกชนช้ีส่งออกไปได้สวย-หวัน่บำทแขง็ตวัฉุด 
          เอกชนคาดส่งออกปีนี้โตได ้2-3% จากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน่ แต่ยงั
ห่วงปจัจยัลบเรื่องค่าเงนิบาทผนัผวนเพราะตัง้แต่ต้นปีแขง็ค่าขึน้ 4.7% สูงสุดในอาเซยีน ด้าน สศก.
มัน่ใจเศรษฐกจิโตตามเป้า 
 
'คิงเพำเวอร'์ทุ่มหม่ืนล.-ขยำยสำขำ 
          นายอยัยวฒัน์ ศรวีฒันประภา ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร กลุ่มบรษิัท คงิ เพาเวอร ์กล่าวว่า
ภายใน 5 ปีจากนี้เตรยีมงบลงทุนไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อเปิดสาขาใหม่ของคงิ เพาเวอร ์
เบือ้งตน้วางไว ้5 สาขา ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ จากปจัจบุนัมสีาขาเฉพาะในไทย 9 สาขา 
 
ออมสินดีเดยป์ล่อยกู้สินเช่ือสงูอำย ุ
          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าเตรยีมเปิดตัวธนาคาร
ผู้สูงอายุในต้นเดือนเม.ย.นี้ เป็นการด าเนินตามนโยบายรฐัเพื่อรองรบัสงัคมผู้สูงอายุ ทัง้การปล่อย
สินเชื่อและรบัเงนิฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งธนาคารเตรยีมเปิดตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรบั
ผูส้งูอาย ุหรอื 'รเีวริท์ มอเกจ' เบือ้งตน้ก าหนดวงเงนิกอ้นแรก 5,000 ลา้นบาท 
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  ที่มา : โพสตทู์เดย ์

ที่มา : เดลนิิวส ์

                  
 

          สรท.จบัตาเงนิบาทผนัผวนแขง็คา่ กระทบส่งออก 
คาดยอดเดือน มี.ค.แตะ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  
ดนัทัง้ปีโต 2-3% 
          นายนพพร เทพสทิธา ประธานสภาส่งออกสนิคา้
ทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นปจัจัยหลักที่ผู้ส่งออกต้องจับตา 
ดูใกลช้ดิ เพราะความผนัผวน จนท าใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่า
นัน้ มีผลต่อยอดการส่งออกไทย คาดว่ายอดส่งออก 
ในเดอืน ม.ีค.นี้ จะแตะระดบั 1.81 หมื่นลา้นเหรยีญสหรฐั 
เนื่องจากไดอ้านิสงสจ์ากฐานปีกอ่นทีต่ ่ามาก 

 

 

ที่มา : เดลนิิวส ์

ที่มา : ไทยรฐั 

 
                

นายบุณยฤทธิ ์กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจา
การคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะ
เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมคณะมนตรภีายใต้กรอบความ
ตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรฐั ระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส ประจ าปี 60 วนัที ่3 เม.ย.นี้ ทีก่รุงเทพฯ เป็นการ
หารอือย่างเป็นทางการครัง้แรก กบัสหรฐั ภายใต้รฐับาล
ใหม่ของนายโดนัลด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดสีหรฐั ถอืเป็น
โอกาสดีในการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างกนั ในลกัษณะหุน้ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิ 
ทีท่ ัง้ 2 ฝา่ยสนใจและเป็นประโยชน์รว่มกนั 

 

               
 
          น า ย เ ช า ว์  เ ก่ ง ชน  ก ร รมกา รผู้ จัด ก า ร  
บริษัท  ศูนย์วิจัยกสิกร ไทย  จ ากัด  เ ปิด เผยว่ า 
บรรยากาศการใชจ้่ายเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ  
ปีนี้คาดว่าจะซบเซากว่าที่คาดไว้ โดยมีประชาชน 
กว่า 64% ระบุว่า จะขอประหยดัและเปลีย่นพฤตกิรรม
หันมาเที่ยวฉลองให้น้อยลง เนื่ องจากประชาชน 
ยงักงัวลปญัหาเรื่องก าลงัซื้อ หลงัจากมกีารเร่งใชจ้่าย
ไปมากช่วงปลายปีเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธกิารลดหย่อนภาษี
จากโครงการช้อปช่วยชาติ โดยบางส่วนมีการซื้อ 
ด้วยบัตรเครดิต หรือใช้โปรโมชัน่ซื้อก่อนผ่อนทหีลงั  
3-6 เดอืน ท าใหท้กุวนันี้ยงัตอ้งมภีาระผอ่นช าระอยู่ 
 
 

  
 
    
 
               
 
 

 

 

  

 

           
   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า สศค. 
เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะมีโอกาสเติบโตได้ 4%  
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศไทย (จดีพี)ี จากอานิสงส์
ของภาคการส่งออกที่มีแนวโน้มว่าขยายตัวเป็นบวก 
2.5% แต่อย่างไรก็ตาม สศค.ก็ยงัคาดการณ์แนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าจะขยายตัวได้ 3.6% ของจีดีพี 
ตามประมาณการเดมิ โดยการขยายตวัจะเป็นแบบค่อย
เป็นค่อยไป และจะชดัเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 
ของปี ส่วนการเติบโตช่วงครึ่งปีแรกนัน้ประเมินว่า 
ยงัเป็นไปตามคาดการณ์ 
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โพสตท์เูดย ์ 
 
1 ปีตัง้บรรษัทน ้ ำมัน มติสนช.ฉลุยโยนรฐับำลศึกษำรูปแบบ นำยกฯยันทหำรไม่คิดหำ
ผลประโยชน์พลงังำน  
          สนช.เหน็ชอบร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลยีม ยอมตดัมาตรา 10/1 โยน ครม.ตัง้กรรมการศกึษาจดัตัง้
บรรษทัน ้ามนัฯ ภายใน 60 วนั 
          ทีป่ระชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) เมือ่วนัที ่30 ม.ีค.ทีผ่่านมา มมีตเิหน็ชอบรา่ง พ.ร.บ.
ปิโตรเลยีม ในวาระที่ 2 และ 3 ดว้ยคะแนน 227 ต่อ 1 เสยีง งดออกเสยีง 3 เสยีง และให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายต่อไป โดยกรรมาธกิารยอมตัดมาตรา 10/1 เรื่องจดัตัง้บรรษัทน ้ามนัแห่งชาติ ตาม
ขอ้เสนอของสมาชกิออก และใหป้รบัไปอยูใ่นขอ้สงัเกตในรา่ง พ.ร.บ.ดงักล่าว 
 
ออมสินเปิดธนำคำรผูส้งูอำย ุ 
          ออมสนิดเีดยเ์ปิดตวัธนาคารผูส้งูอาย ุพรอ้มเปิดสนิเชื่อบา้น 5,000 ลา้น ช่วยเงนิยงัชพีคนชรา 
          นายชาตชิาย พยุหนาวชียั ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ธนาคารออมสนิเตรยีม
เปิดตวัธนาคารผู้สูงอายุในช่วงต้นเดอืน เม.ย.นี้ โดยจะมทีัง้การปล่อยสนิเชื่อและการรบัฝากเงนิ ใน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทัง้นี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้สูงอายุ หรือ รีเวิร์ ส มอร์ทเกจ (Reverse 
Mortgage) นัน้ เบื้องต้นก าหนดวงเงนิก้อนแรก 5,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อให้ผู้สูงอายุที่มอีายุ
ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป น ากรรมสทิธิ ์ในทีอ่ยู่อาศยัมาเป็นหลกัประกนัใน การขอสนิเชื่อไวเ้ป็นค่าใชจ้่ายใน
การครองชพี 
 
ค่ำเงินผนัผวนกระทบส่งออก 
          สรท.จบัตาเงนิบาทผนัผวนแขง็ค่า กระทบส่งออก คาดยอดเดอืน ม.ีค.แตะ 1.81 หมื่นล้าน
เหรยีญสหรฐั ดนัทัง้ปีโต 2-3% 
          นายนพพร เทพสทิธา ประธานสภาส่งออกสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า 
ขณะน้ีเรื่องอตัราแลกเปลีย่นเป็นปจัจยัหลกัทีผู่้ส่งออกต้องจบัตาดูใกล้ชดิ เพราะความผนัผวน จนท า
ใหค้่าเงนิบาทแขง็ค่านัน้ มผีลต่อยอดการส่งออกไทย คาดว่ายอดส่งออกในเดอืน ม.ีค.นี้ จะแตะระดบั 
1.81 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั เนื่องจากไดอ้านิสงสจ์ากฐานปีก่อนทีต่ ่ามาก 
 
5 เดือนคลงักระเป๋ำตงุ เกบ็รำยได้เกินเป้ำ 1.41 หม่ืนล้ำน รฐัวิสำหกิจน ำส่งสงูเกินคำด 
          คลงัโชวร์ายไดร้ฐับาล 5 เดอืน เกนิเป้า 1.41 หมื่นล้าน ได้รฐัวสิาหกจิส่งเงนิสูงกว่าประมาณ
การ 
          นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า การ
จดัเกบ็รายไดร้ฐับาลในช่วง 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2560 รฐับาลจดัเกบ็ได ้8.76 แสนลา้นบาท 
สงูกว่าประมาณการ 1.41 หมื่นลา้นบาท เนื่องจากการจดัเกบ็รายไดข้องหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณ
การ 2.09 หมืน่ลา้นบาท และการน าส่งรายไดข้องรฐัวสิาหกจิสงูกว่าประมาณการ 1.15 หมืน่ลา้นบาท 
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แมกโนเลียลยุค้ำปลีกเสริมแกร่ง 
          แมกโนเลยีเปิดพืน้ทีโ่ครงการมกิซย์สู วสิซด์อม วนัโอ-วนั ต่อยอดสู่ธุรกจิคา้ปลกี 
          นายวสิษิฐ ์มาลยัศริริตัน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี้ ดเีวลอ็ปเมน้ต ์
คอรป์อเรชัน่ เปิดเผยว่า บรษิทัไดรุ้กสู่ธุรกจิค้าปลกีในโครงการวสิซด์อม วนั -โอ-วนั ซึ่งเป็นโครงการ
พฒันาในรปูแบบมกิซย์สูของบรษิทั ประกอบดว้ย คอนโดมเินียม ออฟฟิศ และพืน้ทีพ่าณิชยกรรมบน
ถนนสุขุมวทิ 101 พื้นที่โครงการ 43 ไร่ มลูค่ารวม 3 หมื่นลา้นบาท แบ่งเป็นคอนโดมเินียม 3 อาคาร 
เนื้อที ่17 ไร ่มลูค่า 2 หมืน่ลา้นบาท 
 
กรงุเทพธุรกจิ  
 
ถอนตัง้'บรรษทัน ้ำมนั'ประธำนกมธ.ปฏิเสธดึงทหำรเอ่ียวธรุกิจพลงังำน 
          คปพ.ชุมนุมหน้าสภา คา้นรา่งกฎหมายปิโตรเลยีม 
          กรรมาธกิารฯถอน "บรรษทัน ้ามนัแห่งชาต"ิ ออกจากร่างกฎหมายปิโตรเลยีม หลงัถกกว่า 5 
ชัว่โมง ด้าน"สกนต์"ประธานกมธ.แจงเข้าใจคลาดเคลื่อนประเด็นดึงทหารเข้ามาเกี่ยวข้อง ธุรกิจ
พลงังาน "บรรษทัน ้ามนั" ขณะผลลงมต ิมาตราอื่นเป็นเอกฉนัท ์ 
 
'คิงเพำเวอร'์ทุ่ม5ปีกว่ำ1.2หม่ืนล.ขึ้นทอ็ป5ดิวต้ีฟรี 
          "คงิ เพาเวอร"์กางแผน 5 ปี ทุ่ม 1.25 หมื่นล้าน สยายปีกรา้นปลอดอากรในเมอืง -สนามบนิ 
ตปท. ปรบัใหญ่สาขา "รางน ้า" ยกระดบัสู่ลกัชวัร ีพรอ้มซนิเนอยธีุรกจิในเครอืแอรเ์อเชยี -เลสเตอร ์ซติี ้
หนุนสรา้งแบรนด ์หวงัผงาด ทอ็ป 5 ดวิตีฟ้รโีกลบอล ดนัรายไดปี้ 64 ทะลุ  1.4 แสนลา้น 
 
ไทยผนึกเวิลดแ์บงกท์ ำมำสเตอรแ์พลนพฒันำศก.ภมิูภำค 
          รฐับาลเตรยีมร่วมมอืเวลิด์แบงก์ จดัท ามาสเตอรแ์พลน วางเผนเปลี่ยนผ่านประเทศ ไปใน
ทศิทางเดยีวกบัซแีอลเอม็วรีบัอารเ์ซป็ด้านบรษิัทหุ้นยนต์ยกัษ์ใหญ่ญี่ปุ่น จ่อตัง้ฐานผลติในไทยป้อน
ลกูคา้อาเซยีน  ระบุมลีกูคา้เพยีงพอ ไมเ่กีย่วเงือ่นไขบโีอไอ 
 
ลุ้นส่งออก-งบกลำงดนัเศรษฐกิจโต 4% 
          คลงัเผยเครือ่งชีเ้ศรษฐกจิเดอืนก.พ.ขยายตวัด ีมัน่ใจจดีพีปีีน้ีโตตามเป้าที ่3.6% และอาจโตถงึ 
4% หากส่งออกขยายตวัดี-งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจภูมภิาคเบิกจ่ายได้ 60% โดยไม่จ าเป็นต้องมี
มาตรการ กระตุน้เพิม่เตมิ ดา้นสรท.ห่วงบาทแขง็ที ่34.5 กระทบส่งออก โตเพยีง 1.5-2% 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา  
 
หมกเมด็บรรษทัฯ ซ้ือเวลำตัง้'กก.'ศึกษำ1ปี สนช.ยดัไส้ข้อสงัเกต 
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          ทีป่ระชุม สนช. ลงมต ิ227 เสยีง ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลยีม หลงั "บิก๊กนธ"์ ประธาน 
กมธ.ยอมตดัมาตรา 10/1 เรื่องตัง้บรรษัทน ้ามนัฯออก พรอ้มให้เขยีนลงข้อสงัเกตแนบท้าย ตัง้ กก.
ศกึษารปูแบบ 60 วนั หาแนวทางเหมาะสมใหไ้ดใ้น 1 ปี คปพ.มาตามนัดยืน่ 4 ขอ้เรยีกรอ้งใหถ้อนรา่ง
ฯ-ไรป้่วน นายกฯงดจ้อสื่อ ร่อนเอกสาร 6 แผ่นชี้แจงปมร้อน ยนั รบ.-คสช.ไม่รูเ้ห็น "กรมพลงังาน
ทหาร" เป็นผูด้ าเนินการ ยนืยนัไมม่ใีหท้หารเขา้เอีย่วอยา่งเดด็ขาด 
 
จีบีซี'ไทย-เขมร'ช่ืนม่ืน ไร้วำระ'บ่อนสำยตะก'ู 
          "โฆษกกลาโหม" เผย "ประวิตร" ถก "เตีย บนัห์" ก่อนประชุมจบีีซี สุดชื่นมื่น -บรรยากาศ
อบอุ่น ยนัหวงัพฒันาชายแดนทัง้ 2 ชาตใิห้สงบ-สนัตสิุข เสนอตัง้สายด่วนประสานในระดบัต่างๆ ลด
ความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน 
 
27เม.ย.ส่งฟ้อง'ทำยำทกระทิงแดง' อยักำรขีดเส้นตำยไม่มำออกหมำยจบั 
          อสส.ยนัสัง่ฟ้อง "บอส อยู่วทิยา" ขบัรถประมาทชน "ดาบวเิชยีร" ดบั ปดัละเลยเพกิเฉย-ซุก
ส านวน อ้างเหตุรอผลสอบหลายหน่วยงาน หลงัโจทก์ไปรอ้งขอความเป็นธรรม ระบุมอบทนายมาขอ
เลื่อนหลายหน ครัง้ล่าสุด 30 ม.ีค.อา้งตดิภารกจิอยูอ่งักฤษ ขดีเสน้ตาย 27 เม.ย.นี้ไมม่า โดนหมายจบั
แน่ 
 
โจรใต้ถล่มสภ.ระแงะ ต ำรวจดบั1-เจบ็4 
          โจรใต้เหิมหนัก ซิง่กระบะบุกยิง่ถล่มโรงพกั สภ.ระแงะ จ.นราธวิาส ขณะตัง้แถวก าลงัมอบ
นโยบาย ตร.เสยีชวีติ 1 เจบ็ 4 ก่อน จนท.คน้ 2 จดุ รวบ 2 ผูต้อ้งสงสยัสอบปากค า 
 
'ป้ึง'ลัน่วำงมือ-โวย'สนช.'ใช้อำรมณ์ ท ำสถิติโดนถอดถอน231เสียง 
          มติ สนช. 231 ต่อ 4 เสียง ถอดถอน "สุรพงษ์" ฐานออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ" ตัดสิทธิ
การเมอืง 5 ปี เจา้ตวัโวย สนช.ใชอ้ารมณ์ตดัสนิ ประกาศวางมอืทนัท ีแต่ฝาก "เรอืงไกร" หาช่องล้ม
มต ิเหตุประชุมแถลงปิดคดอีงคป์ระชุมไม่ครบ ดา้น "ทกัษณิ" ส่งทนายแจง้ความเอาผดิ "เปลว สเีงนิ -
ปราญ ์สามส"ี ขอ้หาหมิน่ประมาท กล่าวหาเลีย่งภาษหีุน้ชนิคอรป์ 
 
ตดัสินประหำรผญบ.สีถำน ข่มขืนฆ่ำ'น้องสโนว'์ 
          ศาลกาฬสินธุ์ตัดสินประหารชีวิต "ผู้ใหญ่บ้านสีถาน" ฆ่าข่มขืน "น้องสโนว์" พร้อมชดใช้
สนิไหม 2.39 ลา้นบาท "ทนายจ าเลย" เตรยีมยืน่อุทธรณ์ 
 
ไทยรฐั  
 
เร่งจดัสร้ำงโกศทองค ำพระบรมอฐิั'ร.9' แห่คดัชกัรำชรถ 
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          เหล่าก าลงัพลกองทพับกทุกระดบัชัน้ที่ผ่านการคดัเลอืกจาก 17 หน่วยงานทหาร หลัง่ไหลไป
สมคัรคดัตวัเพื่อปฏบิตัหิน้าทีฉุ่ดชกัราชรถในริว้ขบวนพระอสิรยิยศพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ล้วนกล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าเป็นงานที่สุด
ภาคภูมใิจ ถือเป็นเกียรติยศส าคญัครัง้หนึ่งในชีวติที่ได้มโีอกาสฉุดชกัราชรถริ้วขบวนพระบรมศพ 
"รชักาลที ่9" ดา้น "ธนะศกัดิ"์  มัน่ใจพระเมรมุาศเสรจ็ทนัก าหนด ดา้นคณะกรรมการฝ่ายจดัสรา้งพระ
เมรมุาศฯ เหน็ชอบแบบพระโกศทองค าลงยาทรงพระบรมอฐั ิ"ในหลวงภมูพิล" รวม 4 แบบ   
 
'บ๊ิกตู่'เดิมพนัชีวิตไม่ให้ทหำรเก่ียวข้องพลงังำน 
          สนช.ถอยเป็นแค่ขอ้สงัเกต ใหศ้กึษาจดัตัง้บรรษทัใน1ปี สภามตทิ่วมทน้ถอดถอนป้ึง  
          "ประยุทธ์" กร้าวเดิมพนัชวีิต ยนัทหารไม่คิดฮุบขุมทรพัย์พลงังาน ไม่ให้มหีน่วยทหารไป
เกีย่วขอ้งเดด็ขาด ฮึม่มอ็บตา้นท าผดิกฎหมายตอ้งโดนคดอียา่มาใชก้ฎหมูเ่หนือกฎหมาย รอ่นเอกสาร
ผ่านสื่อโต้ครหาส่งกรมพลงังานทหารเอี่ยวผลประโยชน์สัง่ฝ่าย ก.ม.ไล่สอบมอืโพสต์ให้รา้ยรฐับาล-
คสช.- ทหารเสื่อมเสียร้ายแรง "วษิณุ" โบ้ยผ่านวาระแรกแล้วเป็นเรื่องของสภา รบ.ไปสัง่แก้ไม่ได ้
สนช.ถกเครยีดปมรอ้น "สกนธ"์ ยอมถอยตดัทิง้ ม.10/1 ไปใส่เป็นขอ้สงัเกต 1 ปี ผุดบรรษทัน ้ามนัฯถ้า
ไมท่ า 25 สนช.เขา้ชื่อดนั ก.ม.จดัตัง้ได ้ดา้น คปพ.บุกรฐัสภาจีถ้อน 2 รา่ง พ.ร.บ.ไปปรบัปรงุ สนช.ทิง้
ทวนลงมติท่วมท้น 231 ต่อ 4 สอย "ป้ึง" เว้นวรรค 5 ปี "ทกัษิณ" ส่งทนายฟ้องหมิน่ฯคอลมันิสต์-
ส านักข่าว-เว็บเพจ กล่าวหาเลี่ยงภาษีชินคอร์ป-ชกัใยโกตี ๋"บิ๊กตู่" เคลียร์ไม่ได้ดูถูกครูวอนเลกิล่า
รายชื่อถอดถอน รมว.ศธ. 
 
โดดสวุรรณภมิูดบัสลด "หนุ่มไอรแ์ลนด"์เจตนำฆ่ำตวัตำยวงจรปิด-ชดัเจน  
          นักเดนิทางไทย-เทศ ตกใจส่งเสยีงหวดีรอ้งลัน่สนามบนิสุวรรณภูม ิหลงัเห็นภาพหนุ่มชาว
ไอรแ์ลนดปี์นราวบนัไดเลื่อนชัน้ 4 ทิง้ตวัลอยละลิว่ลงมากระแทกพืน้รา่งชกักระตุกเลอืดไหลทะลกั ทมี
แพทย์ ทสภ.เร่งกู้ชีพก่อนส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชวีติไม่ส าเรจ็สิ้นใจอนาถ ต ารวจระบุผู้ตายเข้าออก
เมอืงไทย 4-5 ครัง้แล้ว ล่าสุดเพิง่เขา้ไทยมาเพยีง 2 วนัคาดอาจเป็นนักดนตรทีี่เล่นตามผบัของชาว
ไอรชิเกดิเครยีดปญัหาชวีติเลยคดิสัน้ฆา่ตวัตาย 
 
กก.2ชุดคมุ'ธรรมกำย' เป็นมติมส.ช่วยแนะน ำ'รก.สมภำร' ชงเลิกม.44 
          ที่ประชุม มส.มมีตติัง้กรรมการ 2 ชุด ก ากบัดูแลและให้ค าปรกึษาต่อรกัษาการเจา้อาวาสวดั
พระธรรมกายให้ปฏิบตัิตามกฎมหาเถรสมาคมและกฎหมายขณะเดียวกันยงัรบัทราบแนวทาง 9 
ขอ้เสนอของดเีอสไอในการแก้ไขปญัหาวดัพระธรรมกาย 1 ในนัน้คอืการยกเลกิ ม.44 ขณะที่ รมว.
ยตุธิรรมรบัมแีนวโน้มยกเลกิจรงิแต่ดเีอสไอจะตอ้งประเมนิสถานการณ์ ก่อนดา้น "วฒันา" ดุโพสตเ์ฟซ
จวก คสช.ออกค าสัง่จบักุมพระผูใ้หญ่ใหต้อ้งคดเีปิดช่องตัง้พระวดัอื่นเป็นเจา้อาวาสหวงัยดึธรรมกาย  
 
เผยผลส ำรวจ!ขัว้โลกใต้มีหิน'ก ำเนิดพลอย' 
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          นกัธรณีวทิยาศษิยเ์ก่า ร.ร.ไทยรฐัวทิยาเขา้ร่วมส ารวจทวปีแอนตารก์ตกิ เกบ็ตวัอย่างหนิรวม 
216 ตวัอย่างทีม่คีวามหลากหลายแตกต่างกนั อาท ิหนิทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดของไพลนิ และทบัทมิ เพื่อ
มาวเิคราะหห์าเหตุการณ์ทางธรณวีทิยาทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี 
 
แฉคดีลกูกระทิงแดงเล่ือนจนน่ำเบ่ือ  
          อยัการยอมยนัมาคราวนี้-มฮีดึ 27เมษาถา้ไมม่าจะขอหมายจบั! 
          รองโฆษกส านักงานอยัการสูงสุด แถลงความคบืหน้าคด ี"บอส อยู่วทิยา" ทายาทเครื่องดื่มชู
ก าลงักระทงิแดงซิง่เฟอรร์ารีพุ่่งชนดาบต ารวจสายตรวจ สน.ทองหล่อ ดบัสยองคาเครือ่งแบบ ยนัไมไ่ด้
น่ิงนอนใจเชญิพบเจ้าหน้าที่ 27 เม.ย.น้ี เพื่อสัง่ฟ้องข้อหาขบัรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายและชนแล้วหนี ถ้าไม่มาอ้างเหตุผลเลื่อนลอยจะประสานพนักงานสอบสวนออกหมายจบั
ทนัทีที่ผ่านมาล่าช้าเนื่องจากผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมหลายครัง้ว่าไม่ได้ ขบัรถเรว็ ให้สอบ
ผูช้ านาญการพเิศษในเรือ่งความเรว็ของรถและอา้งตดิธุระอยูต่่างประเทศจงึตอ้งสอบใหห้มดขอ้สงสยั 
 
ธรุกิจย ำ่แย่สำว35ฆ่ำตวั .38จ่อใต้คำงทะลทุ้ำยทอย  
          สาวหุน้ส่วนรา้นวริดา คลนีิคกายภาพบ าบดัซอยลาดพรา้ว 11 ยงิตวัตายคาบา้นยา่นโชคชยั 4 
ต ารวจพบจดหมายเขยีนระบายประสบปญัหาขาดทุนและท าพนิัยกรรมยกทรพัยส์นิใหน้้องสาว ขณะที่
ต ารวจคาดผูต้ายเครยีดคดิไมต่กเพราะพษิเศรษฐกจิ 
 
 

-------------------------------------- 
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คอลมัน์: รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน: ประเมินเกษตรไทย4.0 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          รศ.ดร.อทัธ ์พศิาลวานิช 
          ผูอ้ านวยการศูนยศ์กึษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
          เมื่อวนัพุธที่ 29 ม.ีค. 2560 ผมได้ไปบรรยายเรื่อง "การปรบัตวัของเกษตรกรไทยในยุคประเทศ
ไทย 4.0" ในงานสมัมนาของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ซึ่งมกีารประเมนิว่า สถานะ
ของสนิค้าเกษตรไทยปี 2560 นัน้อยู่ในระดบัใดของเกษตรกรรม 4.0 รวมทัง้เศรษฐกจิการผลติของแต่ละ
สนิคา้เกษตร (การผลติ ตน้ทุน และรายได)้ เป็นอยา่งไร 
          หลกัเกณฑม์วี่า "เกษตรกรรม 4.0" ประกอบด้วย การท าน้อยได้มาก แปรรปูเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ 
สนิค้ามคีุณภาพปลอดภยั เขา้ถงึขอ้มูลและข่าวสาร ปรบัการผลติเพื่อสนองตลาด ท าตลาดเองได้มอี านาจ 
ต่อรองและรกัษาสิง่แวดลอ้ม หลงัจากนัน้กเ็กบ็ขอ้มลู 1,000 ตวัอย่าง เพื่อประเมนิสถานะของสนิคา้เกษตร
ไทยว่า มีสถานะเป็นเกษตรอยู่ในระดับใด รวมทัง้การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรที่โดดเด่นเพื่อ
ประเมนิผล 
          ทัง้นี้ ส ารวจจากสนิคา้เกษตรประเภทผกั ผลไม ้พชืไร ่และปศุสตัวจ์ านวน 14 ประเภท คอื ตน้หอม 
เมลอน มะมว่ง มะขาม ฝรัง่ มะพรา้ว กลว้ยหอม ขา้ว มนัส าปะหลงั ยางพารา น ้ามนัปาลม์ สุกร โคเนื้อและ
ไก่ โดยตัง้เป็นคะแนน 4 ระดบั เพื่อให้ตรงกบัระดบัการพฒันาเกษตรที่ม ี4 ระดบั แต่ผมคดิว่าเนื้อที่ของ
บทความคงไมส่ามารถน าเสนอสนิคา้ไดค้รบทัง้ 14 ชนิด เอาเท่าทีส่ามารถน าเสนอไดก้แ็ลว้กนันะครบั 
          ขอเริม่จากกลุ่มผกัและผลไมก่้อนครบั "ต้นหอม" สามารถผลติได้ 6 ตนั/ไร่/ปี หากท าเป็นเกษตร 
4.0 จะท าให้ผลผลติเพิม่ขึน้อกี 50% ต้นทุน 1.8 แสนบาท/ไร่/ปี รายได ้2.1 แสนบาท/ไร่/ปี แสดงว่า ใน 1 
ปี มีรายได้หลงัหักต้นทุนแล้วเหลือไร่ละ 3 หมื่นบาท หากท าเป็นเกษตร 4.0 รายได้จะเพิ่มอีก 128% 
สถานะของสนิคา้ต้นหอมอยู่ทีเ่พยีง 1.4 เท่านัน้ สิง่ทีต่อ้งท าหากจะเป็นเกษตร 4.0 คอื วางแผนการผลติให้
สามารถมผีลผลติไดต้ลอดทัง้ปี ลดความเสีย่งดว้ยการหาตลาดต่างประเทศและสรา้งมลูค่าเพิม่จากการแปร
รปู 
          สนิค้าต่อไปคอื "เมลอน" พบว่า 1 โรงเรอืนให้ผลผลติ 4 ตนั ต้นทุนต่อโรงเรอืน 6 หมื่นบาทต่อปี 
และสรา้งรายได ้1.6-2.8 แสนบาท/ปี/โรงเรอืน ผลการประเมนิพบว่า อยู่ทีร่ะดบั 1.9 หากต้องการพฒันาขึน้
ไปในระดบัเกษตร 4.0 ผลผลติต่อไร่จะเพิม่ขึน้อีก 50% และต้นทุนเพิม่อกี 100% แต่รายได้เพิม่ขึน้เพยีง 
40% เท่านัน้ "มะม่วง" มคีะแนนอยู่ที่ 1.4 ส่วนเศรษฐกจิการผลติของเกษตรกรมะม่วง พบว่า 1 ไร่ ได้ 2 
ตัน ต้นทุน 4 หมื่นบาท/ไร่/ปี และมีรายได้ปีละ 5 หมื่นบาท/ปี "มะขามหวาน"มีคะแนนอยู่ที่  1.6 
เช่นเดยีวกบั "ฝรัง่" ที่มคีะแนนอยู่ที่ 1.6 เท่านัน้ การแปรรูปและความสามารถของเกษตรที่จะเป็นเกษตร 
4.0 เป็นประเด็นที่ต้องพฒันากนัต่อไป "มะพร้าวน ้าหอม" ได้คะแนนอยู่ที่ 1.7 ใน 1 ไร่ ได้ 6,400 ลูก มี
ต้นทุนการผลติ 6,000 บาท/ไร่/ปี และสรา้ง รายได้อยู่ที่ 1.28 แสนบาท/ไร่/ปี "กลว้ย" คะแนนอยู่ที ่2 พอด ี
โดยใน 1 ไร่นัน้ สามารถผลติได ้ 6 ตนั มตี้นทุนในการผลติเท่ากบั 2.5 หมื่นบาท/ไร่/ปี และสรา้งรายได้อยู่
ที ่8 หมืน่บาท/ไร/่ปี เมือ่ประมวลรวมในกลุ่มผกัและผลไมพ้บว่า สถานะของเกษตรกรไทยอยูท่ี ่1.7 
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          ส าหรบัหมวดพชืไร่ "ขา้ว" มคีะแนนอยู่ที่ 1.6 ผลผลติโดยเฉลี่ยเท่ากบั 450 กโิลกรมั/ไร่ มตี้นทุน
การผลติ 4,500 บาท/ไร่ และรายได้เท่ากับ 3,735 บาท/ไร่ หากมกีารปรบัเป็นเกษตร 4.0 ผลผลิตและ 
รายได้เพิม่ขึน้ในสดัส่วนเท่ากนัคอื 14% การเพาะปลูกและตวัชาวนาเป็นปญัหาหลกัของจะเป็น 4.0 ส่วน 
"มนัส าปะหลงั" อยู่ระดบัที ่2.3 ไดผ้ลผลติต่อไร่ 7 ตนั/ฤดูการผลติ มตี้นทุนการผลติ 3,500 บาท/ไร/่ฤดูการ
ผลิต สามารถสร้างรายได้ 1.2 หมื่นบาท/ฤดูการผลิต ปญัหาหลักของการจะเป็นเกษตร 4.0 ของมัน
ส าปะหลงั คอื การแปรรปู ส าหรบั "ปาลม์น ้ามนั" อยูท่ีร่ะดบั 2.3 ถอืว่าค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัคะแนนของ
พชืไร่อื่นๆ ขณะที่ "ยางพารา" อยู่ที่ 2.6 มผีลผลติต่อไร่ 640 กก./ไร่  ต้นทุนการผลติอบอยู่ที่ 2.5 หมื่น
บาท/ไร่ และมรีายได้ 4.5 หมื่น/ไร่ หากเป็นเกษตร 4.0 รายได้และผลผลติจะเพิม่ขึน้อกี 15% โดยการใช้
ระบบการกรดียางแบบอตัโนมตั ิ
          โดยรวมการประเมนิการเป็นเกษตร 4.0 ของกลุ่มพืชไร่มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ซึ่งถือว่าสูงกว่า
กลุ่มผกัและผลไม ้ดงันัน้ ผมขอสรุปว่าหากเกษตรกรไทยต้องการยกระดบัก้าวขึน้ไปเป็นเกษตรแบบ 4.0 
นัน้ จะต้องมกีารปรบัตวัทัง้ระดบัตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ส่วนรายละเอยีดต่างๆ ว่าจะมวีธิกีารปรบัตวั
อยา่งไรนัน้ เนื้อทีอ่าจไมพ่อ ตอ้งรบกวนสอบถามเขา้มาทีศู่นยฯ์ ผมไดค้รบั 
 
คอลมัน์: เอสเอม็อี มอนิเตอร:์ งานไทยเฟ็กซค์รัง้ใหญ่ 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          นางมาลี โชคล ้าเลศิ อธบิดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ ได้ร่วมกบัหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมมอืจดังานแสดงสนิค้า
อาหาร ไทยเฟ็กซ-์เวลิด ์ออฟ ฟู้ด เอเชยี โดยจะมผีูป้ระกอบอาหารจ านวน 2,000 ราย จาก 40 ประเทศ มา
ร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทย 700 ราย และเป็นเอสเอ็มอ ี520 ราย ทัง้นี้ในงานจะมทีัง้การออกบูธ 
การแสดงสินค้านวัตกรรม เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์การวิจยัพัฒนาและนวัตกรรมส าหรบั
อุตสาหกรรมอาหารโลก รวมถงึการผลกัดนัผูป้ระกอบการอาหารไทย และกลุ่มเอสเอม็อ ีขยายตลาดสู่คู่คา้
ในทัว่โลก การหาตลาดส่งออกใหม่ๆ งานมกี าหนดจดัขึ้น วนัที่ 31 พ.ค.-4 ม.ิย. 2560 ซึ่งงานในวนัที่ 31 
พ.ค.-2 ม.ิย. จะเป็นวนัเจรจาธุรกิจ ส่วนวนัที่ 3-4 ม.ิย. จะเป็นวนัจ าหน่ายปลีก จดัที่อาคารชาเลนเจอร์
ฮอลล ์1-3 และอาคาร อมิแพค็ เอก็ซบิชิัน่ ฮอลล ์1-6 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 
รณรงคค์น ไทยกิน ไข่เพ่ิมตัง้เป้าคนละ300ฟองต่อปี 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          คณะกรรมการโครงการรณรงค์บรโิภค ไข่ไก่ เดนิหน้ารณรงค์ หลงั ปีที่ผ่านมาคนไทยกินไปแค่ 
240 ฟอง เน้นประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรู ้ตัง้เป้าปี 2561 ครบ 300 ฟอง 
          นายเรวตัิ หทยัสตัยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บรโิภค ไข่ไก่ 300 ฟอง เปิดเผย
ว่า โครงการรณรงค์บรโิภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง ตามแผน ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 ที่
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เริม่ตน้ในปี 2559 เพื่อกระตุ้นใหค้นไทย ตื่นตวั มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัคุณค่าทางอาหารของไขอ่ยา่งถูกต้อง
และมกีารบรโิภคไข่ไก่เพิม่ขึน้สู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี นัน้พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจและมกีาร
บรโิภคไขไ่ก่เพิม่ขึน้เป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี แลว้ จากเดมิอยูท่ี ่220 ฟองต่อคนต่อปี 
          หลงัจากนี้ไป หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน เกษตรกร สถาบนัการศกึษา และทุกส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในอุตสาหกรรม ผลติไข่ไก่ ในการท ากจิกรรมส่งเสรมิ การบรโิภค และเผยแพร่สื่อประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้ง
ความมัน่ใจในการบรโิภคไข่ไก่ ของผูบ้รโิภคทุกกลุ่มและทุกวยัอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการส าเรจ็ตาม 
เป้าหมาย  "ไข่เป็นอาหารที่โปรตีนคุณภาพสูงที่มปีระโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวยั ราคาถูก ปจัจุบนั
ผูบ้รโิภคไดเ้ปลีย่นความเชื่อกรณีไข่มคีอเลสเตอรอลสงู โดยหนัมามัน่ใจว่าสามารถกนิไขไ่ดทุ้กวนั ผูส้งูอายุ
เชื่อว่าสามารถกินไข่ได้มากกว่า 2 ฟองต่อสปัดาห์ และไข่ไม่มผีลต่อปรมิาณคอเลสเตอรอลในร่างกาย 
ดงันัน้แนวโน้ม การบรโิภคไขจ่งึคาดว่าจะมมีากขึน้" 
          นายอรรณพ อคัรนิธยิานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ในปี 2560 โครงการมแีผนงาน
รณรงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจของคนไทยในการบริโภค ไข่ไก่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุน
โครงการวจิยัเกี่ยวกบัไขไ่ก่ในประเทศไทย ใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม การจดังาน ไข่พระอาทติยส์ญัจร 4 
ภาค 
          โดยร่วมมอืกบัหอการค้าจงัหวดัและมหาวทิยาลยัราชภฏั ทีส่นใจเขา้ร่วมกจิกรรม ประสานสมาคม
แพทยโ์รคหวัใจ จดัสมัมนาให้ความรูง้านวจิยัไข่ ในกลุ่มแพทย ์รณรงค์ "รกัใคร...ให้มอบกระเช้าไข่ในช่วง
เทศกาลวนัส าคญัต่างๆ เช่น วนัสงกรานต ์เทศกาลปีใหมไ่ทย เป็นตน้ 
          ส าหรบัราคาไข่ในปจัจุบัน เป็นราคาที่ขาดทุน ต้นทุนการผลิตขณะน้ีอยู่ที่ ฟองละ 2.90 บาท 
ในขณะที่ราคาไข่คละ อยู่ที่ฟองละ 2.10 บาท ซึ่งทางผู้ประกอบการ อยากให้ซพีเีขา้มาช่วยรบัซื้อไก่ปลด
เลา้ เขา้โรงงาน ท าใหส้ถานการณ์ดขีึน้ เกษตรกรมคีวามคล่องตวั นอกจากนี้หากไทยสามารถส่งออกไข่ไก่
ไปเกาหลใีต ้และสงิคโปร ์ไดจ้ะส่งผลใหส้ถานการณ์ ไขไ่ก่ในประเทศดขีึน้ 
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