
โดย ฝ่ายสือ่สารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
ประจ ำวันที่ 7 มีนำคม 2560 

 

   

          #กรงุเทพธรุกิจ 
 
โบรกเลง็หัน่เป้าก าไรบจ.หลงัไตรมาส 4 ออกมาต า่กว่าคาดการณ์ 7% 
          ตลาดแจงปี 2559 ทะลุ 9.09แสนลา้นสงูสุดรอบ 5 ปี 
          โบรกเตรยีมปรบัลดประมาณการก าไรบจ. ปี 2560 หลงัไตรมาส 4 ปี 2559 ออกมา ต ่ากวา่
นกัวเิคราะหค์าดการณ์ราว 5-7% พรอ้มปรบัลดเป้าหมายดชันสีิน้ปีจากเดมิประเมนิไวท้ี ่1,700 จุด 
ส่วนตลาดหลกัทรพัยแ์จงก าไรรวมปี 2559 ทะลุ 9.09 แสนลา้นบาท สูงสุดรอบ 5 ปี  
 
เอสเอม็อีเกินครึ่งบญัชี 'ต า่เกณฑ'์ 
          กรมสรรพากรเร่งเอสเอม็อที าบญัชเีล่มเดยีวอยา่งถูกตอ้ง หลงัสมาคมแบงกเ์ผยยอดเอสเอม็อ ี
60% ของ 2.6 ลา้นราย ยงัท าบญัชไีม่ถกูตอ้ง หวัน่ปี 62 ไมส่ามารถใชบ้ญัชขีอกูแ้บงก ์
 
'เอม็เอฟซี'หวงัเอยเูอม็ปีน้ี 6.2แสนล้าน 
          เอม็เอฟซ ีตัง้เป้ามูลค่าสนิทรพัยส์ุทธปีินี้ 6.2 แสนลา้น ชกูลยุทธเ์พิม่สาขาต่างจงัหวดัเพิม่
เดนิหน้าออกกองทุนใหมก่วา่ 72 กองทุน 
 
          #โพสต์ทูเดย ์
 
วิริยะใช้ระดบัโลกวางไอที 
          วริยิะฯ จา้งทีป่รกึษาระดบัโลกวางระบบไอท ีสรา้งโครงขา่ยใหบ้รกิารเรยีลไทม ์ตัง้เป้าโตไม่ต ่า
กวา่ 2% 
          นายสยม โรหติเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วริยิะประกนัภยั เปิดเผยวา่ บรษิทัได้
วา่จา้งบรษิทั เดอะบอสตนั คอนซลัแตนท ์กรุ๊ป บรษิทัทีป่รกึษาชัน้น าระดบัโลกเขา้มาเป็นทีป่รกึษา
วางระบบไอทแีละเป็นผูอ้อกแบบแพลตฟอรม์ใหม้รีะบบการท างานทีค่ล่องตวัมากขึน้ เพื่อสรา้ง
นวตักรรมบรกิาร 4.0 เป็นโครงขา่ยใยแมงมุมแบบเรยีลไทมใ์นทุกส่วนงาน และน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
การพฒันา ปรบัปรุงผลติภณัฑ ์และบรกิารประกนัภยัเตม็รูปแบบ ทัง้การรบัประกนัภยัและสนิไหม
ทดแทน ครอบคลมุระบบการท างานของบรษิทั ส านกังานตวัแทน ศนูยซ่์อมรถ คูค่า้ ลกูคา้ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งใหเ้ชือ่มโยงการท างานใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวและบรหิารจดัการขอ้มูลรวดเรว็และแม่นย า 
 
ฮ่องกงอดัทุนเอฟดบับลิวดี กลุ่มแปซิฟิคเซน็จรูี่โปะอีก 6.5 พนัล้านถือครบ 49% รองรบัธรุกิจ
โตอีก 1-2 ปี 
          ทนุฮอ่งกง แปซฟิิคเซน็จูรี ่กรุ๊ป ทุ่ม 6,500 ลา้น เพิม่ทุนเอฟดบับลวิดปีระกนัชวีติถอื 49% 
เตรยีมรบัธุรกจิโตอกี 1-2 ปี 
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          นายไมค ์แพลก็ซ์ตนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ เปิดเผยวา่ 
ขณะนี้บรษิทัแม่จากฮ่องกง คอื กลุ่มแปซฟิิค เซน็จูรี ่กรุ๊ป ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนใหม่อกี 6,500 ลา้น
บาท และไดช้ าระครบเรยีบรอ้ยแลว้ ท าใหป้จัจบุนัมทีุนจดทะเบยีนรวม 8,700 ลา้นบาท มสีดัส่วนผูถ้อื
หุน้เพิม่ขึน้เป็น 49% จากเดมิ 25% ส่วนทีเ่หลอือกี 51% ยงัเป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ไทย 
 
หนุนเอสเอม็อีค่าโอนถกูกว่า 
          ลงทะเบยีนพรอ้มเพยน์ิตบิคุคลเริม่แลว้ เน้นกลุม่เอสเอม็อหีนุนบญัชเีดยีว รบัใช ้ไอดผีูเ้สยี
ภาษลีงทะเบยีนยากไป 
          นายอารกัษ ์สุธวีงศ ์รองผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกลุ่มกลยุทธร์ะดบัองคก์รและการพฒันาธุรกจิ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์เปิดเผยวา่ ธนาคารพาณชิยไ์ดเ้ปิดใหน้ิตบิุคคลลงทะเบยีนใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
แลว้ ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ีค.เป็นตน้มา ซึ่งยอมรบัวา่ ชว่งแรกอาจจะยงัไม่คกึคกัเท่าทีค่วร เพราะบรกิารยงั
จ ากดัทีก่ารรบัโอนเงนิ ซึ่งมธีุรกรรมค่อนขา้งจ ากดั 
 
ดลุเดินสะพดัหนุนบาทแขง็แตะ 34/เหรียญสหรฐั 
          ตา่งชาตชิีไ้ทยเกนิดุลบญัชเีดนิสะพดัสงู หนุนบาทแขง็แตะ 34/เหรยีญสหรฐัสิน้ปีนี้ กระทบ
ส่งออก 
          นายมาซาคตัส ึฟุคายะ เทรดเดอรฝ์า่ยประเทศตลาดเกดิใหม่ของธนาคาร มซูิโฮ เปิดเผย
กบับลูมเบริก์ วา่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจ าเป็นตอ้งออกมาส่งสญัญาณเพื่อบรรเทา
ความกงัวลต่อเงนิบาททีแ่ขง็คา่ขึน้อยา่งหนกั หลงัจากมทีุนไหลเขา้ตลาดตราสารหนี้ราว 2,100 ลา้น
เหรยีญสหรฐั (ราว 7.35 หมืน่ลา้นบาท) ในปีนี้ และท าใหค้่าเงนิบาทมผีลประกอบการดทีีสุ่ดในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาของเอเชยี 
 
          #มติชน 
 
บริษทัในตลท.โกยก าไรทุบสถิติ รอบปี'59ท าเงิน9แสนล.สงูสดุ5ปี อสงัหา/วสัด/ุการแพทยโ์ดด
เด่น 
          ตลท.เผยปี'59 บรษิทัจดทะเบยีนในเซทกวา่ 81% ท าก าไรเพิม่ ยอดสทุธกิวา่ 9 แสนลา้นบาท 
ท าสถติสิูงสดุรอบ 5 ปี ผลจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแผนไทยแลนด ์4.0 มาแรง 
 
'แอนิเมชัน่'ธรุกิจดาวรุ่ง'ไอคอมเทค'ช้ีไม่มคีู่แข่ง 
          นายรกิส ์เซยีว กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไอคอม เทค จ ากดั ธุรกจิดา้นไอท ีผูไ้ดร้บัลขิสทิธิ ์
จาก Asiagraph Reallusion ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรส์รา้งภาพเคลื่อนไหว หรอืแอนิเมชัน่ 2 มติ ิและ 3 
มติ ิเปิดเผยวา่ ปี 2560 บรษิทัยงัคงกลยุทธส์่งต่อเครื่องมอืการสรา้งสรรคผ์ลงานมลัตมิเีดยีใหเ้ขา้ถงึ
คนไทยทุกกลุ่ม โดยอาศยัจุดแขง็ของอุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต ์มลัตมิเีดยีแอนิเมชัน่ของไทย 
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รวมทัง้การทีเ่ดก็รุ่นใหมก่ าลงัใหค้วามสนใจในอาชพีผูส้รา้งแอนิเมชัน่ (แอนิเมเตอร)์ บริษทัจงึมแีผน
ส่งเสรมิทกัษะความรูใ้หก้บันกัศกึษาดา้นมลัตมิเีดยีและการผลติดจิทิลัคอนเทนต ์โดยจดัการแขง่ขนั
ระดบัเอเชยี ปีนี้ตัง้รายได ้100 ลา้นบาท หรอืสดัส่วน 10% 
 
ไฟเขียว'ทรวิูชัน่ส'์เลิก11รายการ กสท.ลดหย่อนค่าฟี'คืนความสขุคสช.' 
          นายภกัด ีมะนะเวศ รองเลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) สายงานกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ เปิดเผยวา่ ที่
ประชมุคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์ เมื่อวนัที ่6 มนีาคมทีผ่า่นมา ไดม้กีาร
อนุมตักิารขอยกเลกิใบอนุญาต 11 ชอ่งรายการ ของบรษิทั ทรู วชิ ัน่ส ์กรุ๊ป จ ากดั ไดแ้ก่ BBC 
Entertainment, Cbeebies, Block A, MUTV, National Geographic, Discovery Science, DMAX, 
EVE, Discovery Kids, FASHION ONE, และ M ซึ่งบอรด์ กสท. มมีตใิหค้ณะอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภค ไปดูเรื่องแผนเยยีวยาใหส้อดคลอ้งกบักรณกีารขอยกเลกิกลุ่มชอ่งรายการ HBO โดยให ้ทรู
วชิ ัน่ส ์จดัส่งแผนเยยีวยามา 30 วนั 
 
          #เดลินิวส ์
 
การเงิน-ค้าปลีกส่อตกงาน ยคุ4.0หนัใช้ไฮเทคลดต้นทุน 
          นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
(สศช.) เปิดเผยภาวะสงัคมไทยไตรมาสที ่4 และภาพรวมปี 59 วา่ สถานการณ์การจา้งงาน และ
รายไดข้องแรงงานไทยในอนาคต จะไดร้บัผลกระทบจากการเขา้สูยุ่คดจิติอล 4.0 หลงัจาก
ผูป้ระกอบการหนัมาปรบัตวัท าธุรกจิดว้ยการใชเ้ครื่องมอืเครื่องจกัรทีท่นัสมยัมาใชใ้นการผลติ พรอ้ม
กบัลดการใชก้ าลงัแรงงานคนลง โดยเฉพาะแรงงานในภาคธนาคาร และธุรกจิคา้ปลกี จะเป็นกลุ่มแรก 
ๆ ทีม่ผีลกระทบ เพราะปจัจุบนัผูป้ระกอบการกลุ่มนี้ไดเ้ริม่น าเทคโนโลยตี่าง ๆ มาชว่ยลดตน้ทนุการ
ประกอบกจิการแลว้ 
 
บจ.ฟันก าไรทะล9ุแสนล้านสงูสดุรอบ5ปี-อสงัหาฯเด่น 
          นายสนัต ิกรีะนนัทน์ รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลการด าเนนิธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีน (บจ.) วา่ ในปี 59 บจ. 567 
แห่ง มกี าไรสุทธริวมกนั 908,855 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30.41% จากปี 58 และเป็นปีที ่บจ. มกี าไรสุทธิ
สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะในหมวดธุรกจิทีไ่ดร้บัผลดจีากนโยบายรฐับาล เชน่ กลุ่มพฒันา
อสงัหารมิทรพัย,์ วสัดุก่อสรา้ง, พาณชิย ์และหมวดการแพทย ์ประกอบกบัการไดร้บั อานิสงส์
เศรษฐกจิไทยทีม่กีารขยายตวัดขีึน้ 
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เซน็ทรลัรกุ'ออนไลน์' 
          น.ส.ปิยวรรณ ลลีะสมภพ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยการตลาด บรษิทั สรรพสนิคา้
เซน็ทรลั จ ากดั เปิดเผยวา่ ปี 60 จะใชเ้งนิลงทนุประมาณ 100 ลา้นบาท เพื่อพฒันาระบบไอท ีอาท ิ
เฟซบุ๊กไลน์ ในการขยายชอ่งทางขายผา่นออนไลน์มากขึน้ โดยทีผ่า่นมาไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต ์
www.central.co.th แลว้ เพื่อผลกัดนัใหก้ลายเป็นอกีสาขาหนึ่งของหา้งเซน็ทรลัทีใ่หลู้กคา้สามารถ
ชอปปิงไดต้ลอด 24 ชม. ทัง้ในหา้งและออนไลน์แบบไรร้อยต่อ ตัง้เป้าหมายอกีใน 5 ปีขา้งหน้าจะเพิม่
เงนิลงทุนเป็น 1,000 ลา้นบาท และท าใหม้สีดัส่วนยอดขายออนไลน์เพิม่จาก 1% เป็น 15% 
 
ล่อซ้ือธรุกิจกลางคืนรีดภาษี ลงทุนระบบไอทีจบัออนไลน์ ดนัรายได้ถึงเป้า1.8ล้านล้าน 
          นายประสงค ์พนูธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร เปิดเผยวา่ ขณะนี้กรมฯ ไดจ้ดัสง่แผนเพิม่
ประสทิธภิาพการเกบ็ภาษใีหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาแลว้ เพื่อเร่งจดัเกบ็รายไดใ้นชว่งทีเ่หลอืใหไ้ด้
ตามตัง้เป้าหมาย 1.867 ลา้นลา้นบาท หลงัจากชว่ง 5 เดอืนแรกปีงบ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) กรมฯ ยงั
เกบ็ภาษไีดต้ ่ากวา่เป้าหมายทีต่ ัง้ไวป้ระมาณ 6,000 ลา้นบาท ซึง่แผนการเพิม่การจดัเกบ็รายไดจ้ะเน้น
ไปยงักลุ่มธุรกจิกลางคนื และธุรกจิรา้นคา้ออนไลน์ หรอือคีอมเมริซ์ทีข่ยายตวัเพิม่อย่างรวดเรว็ 
 
พาณิชยย์นัร่างพ.ร.บ.ยาสบูฯไม่ส่งผลกระทบร้านโชห่วย 
          น.ส.บรรจงจติต ์องัศสุงิห ์อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปิดเผยวา่ กรมฯ ประเมนิวา่ กรณทีี ่
พ.ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบฯ ฉบบัใหม่ ผา่นความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ซึ่ง
มขีอ้หา้มไม่ใหแ้บ่งขายบหุรีน่ัน้ จะไมส่่งผล กระทบต่อการคา้ขาย และรายไดห้ลกัของรา้นคา้ปลกี
ดัง้เดมิ หรอืโชห่วยแต่อย่างใด แมว้า่มหีลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกงัวล เพราะรายไดข้องรา้นโชห่วยนัน้ มา
จากการจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค ทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชพีเป็นหลกั 
 
กองทุนหมู่บ้านดนัศก.ฐานราก8มีนา 
          นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ ์รมช.พาณชิย ์เปิดเผยวา่ วนัที ่8 ม.ีค. นี้ นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 
รองนายกรฐัมตร ีจะเปิดตวักองทุนหมู่บา้น เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก ตามงบประมาณการ
พฒันากองทุนหมู่บา้น 15,000 ลา้นบาท จะคดัเลอืกกองทุนหมู่บา้นน าร่อง 1,500 แห่ง จาก 22,000 
แห่งทัว่ประเทศ มาพฒันาตลาดชมุชนของกองทุนหมู่บา้น 
 
จ่ายคืนภาษีปีน้ีพุ่งหมื่นล.คนไทยแห่ชอ็ปปิงช่วยชาติ 
          นายประสงค ์พนูธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร เปิดเผยวา่ ยอดการขอคนืภาษบีุคคลธรรมดาของ
รายไดป้ระจ าปี 59 คาดวา่จะสูงถงึ 40,000 ลา้นบาท หรอืมากกวา่ปี 58 ถงึ 10,000 ลา้นบาท 
เนื่องจากตลอดปีทีผ่า่นมารฐับาลไดม้กีารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ เพื่อน าไปใหป้ระชาชน
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ลดหย่อนภาษจี านวนมาก เชน่ ภาษชีอ็ปชว่ยชาต ิภาษสี่งเสรมิเทีย่วทัว่ไทย ส่งผลใหป้ระชาชนเขา้มา
ขอลดหย่อนภาษมีากกวา่ทกุปีทีผ่า่นมา 
          #ไทยรฐั 
 
"สรรพากร"ไล่ล่าภาษี! ส่งหน่วยสวาท "ล่อซ้ือ" ผบับาร-์อาบอบนวด 
          "สรรพากร" ส่งเจา้หน้าทีล่่อซือ้หาขา่วเกบ็ขอ้มูลภาษกีลุ่มรา้นกลางคนืทัง้รา้นอาหาร ผบั บาร ์
อาบอบนวด พบส่วนใหญ่เสยีภาษไีม่ถูกตอ้งรวมทัง้บรษิทัทวัรศ์นูยเ์หรยีญและธุรกจิอ-ีคอมเมริซ์ หลงั 
5 เดอืนแรกเกบ็ภาษไีดต้ ่ากวา่เป้า แนะผูป้ระกอบการเสยีภาษใีหถู้กตอ้งรบักฎใหม่ทีใ่หส้ถาบนั
การเงนิอนุมตัสินิเชือ่จากงบการเงนิทีบ่รษิทัยื่นสรรพากร 
 
โอนเงินพร้อมเพยนิ์ติบุคคลไมฟ่รี จ่ายค่าต๋ง 10-15 บาทต่อรายการ 
          ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ไดแ้จง้ค่าธรรมเนียมพรอ้มเพยน์ติบิุคคล 
ส าหรบัการโอนเงนิระหวา่งนิตบิุคคลกบันิตบิุคคล ซึ่งจะแตกตา่งจากคา่ธรรมเนยีมพรอ้มเพยบ์ุคคล
ธรรมดา โดยกรณนีิตบิุคคลจะไม่มกีารโอนเงนิฟร ีโดยเริม่ตน้จากวงเงนิการโอนไม่เกนิ 100,000 บาท 
คดิคา่ธรรมเนยีมสูงสุดไม่เกนิ 10 บาทต่อรายการ และหากเป็นวงเงนิการโอนมากกวา่ 100,000 บาท 
คดิคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิไม่ เกนิ 15 บาทต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงนิอาจจะแตกต่าง
กนัในแต่ละธนาคารขึน้กบัตน้ทุนและโปรโมชัน่ของแต่ละธนาคาร โดยบรกิารพรอ้มเพยน์ิตบิคุคลจะ
เริม่ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่1 ม.ีค.2560 เป็นตน้ไป ทัง้นี้ ระบบพรอ้มเพยน์ิตบิุคคลจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม(เอสเอม็อ)ีเพราะเพิม่ทางเลอืกการรบัเงนิจาก
ประชาชนและนิตบิุคคลดว้ยกนั โดยการใชเ้ลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษแีละผู ้โอนมคีา่ใชจ้่ายที่ต ่าดว้ย 
 
ดนัไทยศนูยก์ลางอากาศยานภมิูภาค ทุ่ม 4 แสนล้านท้าชนสิงคโปร-์ฮ่องกง 
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ไดแ้ถลงขา่วพรอ้มนายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล ผูช้ว่ย
รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีหลงัการประชมุคณะกรรมการบรหิารราชการแผน่ดนิเชงิ
ยุทธศาสตร ์ซึ่งอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการบรหิารราชการแผน่ดนิตามกรอบการปฏริูปประเทศ
ยุทธศาสตรช์าตแิละการสรา้งความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป.) ทีม่นีายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน วา่ที่
ประชมุเหน็ชอบแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทยใหก้า้วสูก่ารเป็นศนูยก์ลางอากาศ
ยานของภูมภิาคไดจ้รงิ ทัง้ดา้นการขนส่งคนขนส่งสนิคา้และการซ่อมสรา้งชิน้ส่วนอากาศยานโดยใหม้ี
คณะกรรมการนโยบายพฒันาอุตสาหกรรมอากาศยานขึน้มาขบัเคลื่อนการท างานอย่างเป็นระบบและ
บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 
 
"โชห่วย" ไม่สะเทือนซาง 
          น.ส.บรรจงจติต ์องัศสุงิห ์อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปิดเผยวา่ จากกรณทีี ่พ.ร.บ. 
ควบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ.....ฉบบัใหม่ ผา่นความเหน็ชอบจากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) 
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แลว้นัน้ มหีลายฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเป็นกงัวลวา่อาจส่งผลกระทบต่อการคา้ของรา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ(โชห่วย)
ทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ก าหนดหา้มมกีารแบ่งบุหรีข่าย ซึ่งกรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ขอยนืยนัวา่ไม่ส่งผลกระทบต่อการคา้ขายและรายไดห้ลกัของรา้นโชห่วย เนื่องจากรายได้
ของรา้นโชห่วยมาจากการจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีม่คีวามจ าเป็นตอ่การด ารงชพีเป็นหลกั 
 
รถไฟรางคู่รอวดัใจ "ซุปเปอรบ์อรด์" 
          นายอานนท ์เหลอืงบรบิูรณ์ รกัษาการผูว้า่การการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยวา่ 
คณะกรรมการ (บอรด์) รฟท. ไดน้ ารายละเอยีดผลการประชมุเกีย่วกบัการพจิารณาเงื่อนไขการ
ประกวดราคา(ทโีออาร)์รถไฟทางคู่ทัง้ 5 เสน้ทาง น าเสนอใหค้ณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจา้ง
(ซุปเปอรบ์อรด์จดัซือ้จดัจา้ง) ทีม่ ีนายประสาร ไตรรตัน์วรกุล เป็นประธาน เพื่อพจิารณา 
ประกอบดว้ย 1.เสน้ทางชว่งนครปฐม-หวัหนิระยะทาง 169 กโิลเมตร (กม.) วงเงนิ 19,000 ลา้นบาท 
2.ชว่งลพบุร-ีปากน ้าโพ ระยะทาง 116 กม. วงเงนิ 23,000 ลา้นบาท 3.ชว่งมาบกะเบา-ชมุทางถนนจิ
ระ 132 กม. วงเงนิ 28,000 ลา้นบาท 4.ชว่งหวัหนิ-ประจวบครีขีนัธ ์ระยะทาง 84 กม. วงเงนิ 9,800 
ลา้นบาท 5.ชว่งประจวบครีขีนัธ-์ชมุพร ระยะทาง 167 กม. วงเงนิ 16,000 ลา้นบาท ซึ่งภายหลงั
ซุปเปอรบ์อรด์ไดพ้จิารณาไดใ้ห ้รฟท.กลบัมาดรูายละเอยีดเงื่อนไขทโีออารร์ถไฟทางคู่ ทัง้ 5 เสน้ทาง
ใหล้ะเอยีดมากขึน้วา่จะมทีางเลอืกอะไรอกีบา้ง เพื่อใหร้อบคอบมากขึน้ 
 
เปิดโผอาชีพรอวนัตกงาน สศช.เตือน "ภยัแล้ง" จ่อถล่มประเทศไทย 
          สศช.ห่วงบางพืน้ทีย่งัไมพ่น้บ่วงกรรมภยัแลง้ปีนี้เหตุน ้าตน้ทุนในเขือ่นน้อย หวัน่ตลาดแรงงาน
ยุคดจิทิลั 4.0 ป ัน่ปว่นผูป้ระกอบการพึง่เทคโนโลย ีท าแรงงานมนุษยห์มดความหมาย พนกังานแบงก ์
ธุรกจิคา้ปลกีจ่อปากเหว ขณะทีม่าตรการสนบัสนุนคนไทยออมเงนิเพื่อใชห้ลงัเกษยีณยงัห่างเป้า 
 
"พีทีทีจีซี" รกุตลาดค้าพลาสติก ผนึกพนัธมิตรขยายฐานบุกพม่า 
          นายสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั พทีี
ท ีโกลบอล เคม ิคอล จ ากดั (มหาชน) หรอื พทีทีจีซี ีเปิดเผยวา่ บรษิทัไดช้กัชวนใหผู้ป้ระกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรม พลาสตกิและลูกคา้ของบรษิทัทีใ่ชเ้มด็พลาสตกิในการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
ประเภทต่างๆ ขยายฐานการผลติมายงัพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษแม่สอด จ.ตาก ซึ่งปจัจุบนัมผีูส้นใจ
ขอรบัส่งเสรมิการลงทนุจากส านกังาน คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บโีอไอ) รวม 8 บรษิทั มเีงนิ
ลงทุนรวม 1,200 ลา้นบาท 
 
บริษทัในตลาดหุ้นก าไร 9 แสนล้านบาท 
          ผูส้ือ่ขา่วรายงานวา่ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้ายงานก าไร
สุทธปีิทีผ่า่นมาวา่ม ีจ านวนรวม 909,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 30.41% จากปี 2558 เป็นตวัเลขทีสู่งสุด
ในรอบ 5 ปี เพราะได ้ปจัจยับวกจากตน้ทนุการผลติลดลงการฟ้ืนตวัของหมวดธุรกจิพลงังานและปิ
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โตรเคม ีโดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิทีไ่ด ้รบัผลดจีากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ คอื หมวดพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์วสัดุ ก่อสรา้ง หมวดพาณชิยห์มวดการแพทย ์ฯลฯ 
 
ไทยจบัมือกมัพชูาพฒันาระบบตรวจสินค้า ยกระดบัความปลอดภยัด้านเกษตรสู่สากล 
          น.ส.ดุจเดอืน ศศะนาวนิ เลขาธกิารส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มก
อช.) เปิดเผยวา่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให ้มกอช.ลงนามบนัทกึความเขา้ใจเรื่อง
ความร่วมมอืทางเทคนิคดา้นการรบัรองระบบงานกบักรมรบัรองระบบงานกมัพูชาเมื่อวนัที ่6 ม.ีค.ที่
ผา่นมา โดยผูร่้วมลงนามฝา่ยกมัพูชา คอื Mr.Chhrien Segnkong อธบิดกีรมรบัรองระบบงานของ
กมัพูชา เพื่อร่วมพฒันาดา้นการตรวจสอบรบัรองระบบงานดา้นสนิคา้เกษตรและอาหารเกษตรอนิทรยี ์
แก่กมัพูชาภายใตร้่างกรอบความตกลงยอมรบัร่วมการตรวจสอบและรบัรองสาขาผลติภณัฑอ์าหาร
ของอาเซยีนคาดวา่จะชว่ยส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งคลอ่งตวัและท าใหผู้บ้รโิภค
ของไทยและกมัพูชามคีวามปลอดภยัจากการบรโิภคสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้ 
 
น ้าในเข่ือนวบูหวัน่ขาดแคลน พืน้ท่ีท านาเกินโควตา 3 ล้านไร่ฝนหลวงพลาดเป้า 
          นายธรีภทัร ประยูรสทิธ ิปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ แนวโน้มปรมิาณน ้าใน 
4 เขือ่นหลกัลุ่มน ้าเจา้พระยา ไดแ้ก่ สริกิติิ ์แควน้อยบ ารุงแดน ภูมพิล และปา่สกัชลสทิธิ ์ทีเ่หลอืเวลา
อกี 56 วนั จะสิน้สดุฤดูแลง้ปี 2559/60 คอืในวนัที ่30 เม.ย.นี้ จะมปีรมิาณน ้าเหลอืใชก้ารไดจ้รงิ 674 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ลา้น ลบ.ม.) ขณะทีเ่มื่อวนัที ่5 ม.ีค. มปีรมิาณน ้าใชก้ารไดจ้รงิ 6,624 ลา้น ลบ.ม. 
มากกวา่แผนเดมิทีก่ าหนดไวว้า่จะมปีรมิาณน ้าเพยีง 5,950 ลา้น ลบ.ม. ขณะทีน่ ้าในเขือ่นขนาดใหญ่
ล่าสุด อาท ิเขือ่นภูมพิลมปีรมิาณน ้ากกัเกบ็คงเหลอื 47% เป็นน ้าใชก้ารไดจ้รงิ 2,570 ลา้น ลบ.ม. 
สถานการณ์อยู่ในเกณฑน์ ้าน้อยมนี ้าไหลลงอ่างวนัละ 0.48 ลา้น ลบ.ม. ระบายน ้าออกไปวนัละ 11.09 
ลา้น ลบ.ม. เขือ่นสริกิติิม์ปีรมิาณน ้ากกัเกบ็คงเหลอื 62% เป็นน ้าใชก้ารไดจ้รงิ 3,037 ลา้น ลบ.ม. อยู่
ในเกณฑน์ ้ามากมนี ้าไหลลงอ่างวนัละ 1.51 ลา้น ลบ.ม. ระบายน ้าออกไปวนัละ 27.28 ลา้น ลบ.ม. 
 


