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#กรุงเทพธุรกิ จ
โบรกเล็งหันเป้
่ ากาไรบจ.หลังไตรมาส 4 ออกมาตา่ กว่าคาดการณ์ 7%
ตลาดแจงปี 2559 ทะลุ 9.09แสนล้านสูงสุดรอบ 5 ปี
โบรกเตรียมปรับลดประมาณการกาไรบจ. ปี 2560 หลังไตรมาส 4 ปี 2559 ออกมา ต่ากว่า
นักวิเคราะห์คาดการณ์ราว 5-7% พร้อมปรับลดเป้าหมายดัชนีสน้ิ ปีจากเดิมประเมินไว้ท่ี 1,700 จุด
ส่วนตลาดหลักทรัพย์แจงกาไรรวมปี 2559 ทะลุ 9.09 แสนล้านบาท สูงสุดรอบ 5 ปี
เอสเอ็มอีเกิ นครึ่งบัญชี 'ตา่ เกณฑ์'
กรมสรรพากรเร่งเอสเอ็มอีทาบัญชีเล่มเดียวอย่างถูกต้อง หลังสมาคมแบงก์เผยยอดเอสเอ็มอี
60% ของ 2.6 ล้านราย ยังทาบัญชีไม่ถกู ต้อง หวันปี
่ 62 ไม่สามารถใช้บญ
ั ชีขอกูแ้ บงก์
'เอ็มเอฟซี 'หวังเอยูเอ็มปี นี้ 6.2แสนล้าน
เอ็มเอฟซี ตัง้ เป้ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิปีน้ี 6.2 แสนล้าน ชูกลยุทธ์เพิม่ สาขาต่างจังหวัดเพิม่
เดินหน้าออกกองทุนใหม่กว่า 72 กองทุน
#โพสต์ทูเดย์
วิ ริยะใช้ระดับโลกวางไอที
วิรยิ ะฯ จ้างทีป่ รึกษาระดับโลกวางระบบไอที สร้างโครงข่ายให้บริการเรียลไทม์ ตัง้ เป้าโตไม่ต่า
กว่า 2%
นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย เปิดเผยว่า บริษทั ได้
ว่าจ้างบริษทั เดอะบอสตัน คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป บริษทั ทีป่ รึกษาชันน
้ าระดับโลกเข้ามาเป็นทีป่ รึกษา
วางระบบไอทีและเป็นผูอ้ อกแบบแพลตฟอร์มให้มรี ะบบการทางานทีค่ ล่องตัวมากขึน้ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการ 4.0 เป็นโครงข่ายใยแมงมุมแบบเรียลไทม์ในทุกส่วนงาน และนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการประกันภัยเต็มรูปแบบ ทัง้ การรับประกันภัยและสินไหม
ทดแทน ครอบคลุมระบบการทางานของบริษทั สานักงานตัวแทน ศูนย์ซ่อมรถ คูค่ า้ ลูกค้า และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องให้เชือ่ มโยงการทางานให้เป็นหนึ่งเดียวและบริหารจัดการข้อมูลรวดเร็วและแม่นยา
ฮ่องกงอัดทุนเอฟดับบลิ วดี กลุ่มแปซิ ฟิคเซ็นจูรี่โปะอีก 6.5 พันล้านถือครบ 49% รองรับธุรกิ จ
โตอีก 1-2 ปี
ทุนฮ่องกง แปซิฟิคเซ็นจูร่ี กรุ๊ป ทุ่ม 6,500 ล้าน เพิม่ ทุนเอฟดับบลิวดีประกันชีวติ ถือ 49%
เตรียมรับธุรกิจโตอีก 1-2 ปี
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นายไมค์ แพล็กซ์ตนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ เปิดเผยว่า
ขณะนี้บริษทั แม่จากฮ่องกง คือ กลุ่มแปซิฟิค เซ็นจูร่ี กรุ๊ป ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนใหม่อกี 6,500 ล้าน
บาท และได้ชาระครบเรียบร้อยแล้ว ทาให้ปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียนรวม 8,700 ล้านบาท มีสดั ส่วนผูถ้ อื
หุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 49% จากเดิม 25% ส่วนทีเ่ หลืออีก 51% ยังเป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ไทย
หนุนเอสเอ็มอีค่าโอนถูกกว่า
ลงทะเบียนพร้อมเพย์นิตบิ คุ คลเริม่ แล้ว เน้นกลุม่ เอสเอ็มอีหนุนบัญชีเดียว รับใช้ ไอดีผเู้ สีย
ภาษีลงทะเบียนยากไป
นายอารักษ์ สุธวี งศ์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ประธานกลุ่มกลยุทธ์ระดับองค์กรและการพัฒนาธุ รกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารพาณิชย์ได้เปิดให้นิตบิ ุคคลลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์
แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค.เป็นต้นมา ซึ่งยอมรับว่า ช่วงแรกอาจจะยังไม่คกึ คักเท่าทีค่ วร เพราะบริการยัง
จากัดทีก่ ารรับโอนเงิน ซึ่งมีธุรกรรมค่อนข้างจากัด
ดุลเดิ นสะพัดหนุนบาทแข็งแตะ 34/เหรียญสหรัฐ
ต่างชาติชไ้ี ทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูง หนุนบาทแข็งแตะ 34/เหรียญสหรัฐสิน้ ปีน้ี กระทบ
ส่งออก
นายมาซาคัตสึ ฟุคายะ เทรดเดอร์ฝา่ ยประเทศตลาดเกิดใหม่ของธนาคาร มิซูโฮ เปิดเผย
กับบลูมเบิรก์ ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อาจจาเป็นต้องออกมาส่งสัญญาณเพื่อบรรเทา
ความกังวลต่อเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ อย่างหนัก หลังจากมีทุนไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ราว 2,100 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ราว 7.35 หมืน่ ล้านบาท) ในปีน้ี และทาให้ค่าเงินบาทมีผลประกอบการดีทส่ี ุดในกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาของเอเชีย
#มติ ชน
บริ ษทั ในตลท.โกยกาไรทุบสถิ ติ รอบปี '59ทาเงิ น9แสนล.สูงสุด5ปี อสังหา/วัสดุ/การแพทย์โดด
เด่น
ตลท.เผยปี'59 บริษทั จดทะเบียนในเซทกว่า 81% ทากาไรเพิม่ ยอดสุทธิกว่า 9 แสนล้านบาท
ทาสถิตสิ ูงสุดรอบ 5 ปี ผลจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแผนไทยแลนด์ 4.0 มาแรง
'แอนิ เมชัน'ธุ
่ รกิ จดาวรุ่ง'ไอคอมเทค'ชี้ไม่มคี ่แู ข่ง
นายริกส์ เซียว กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไอคอม เทค จากัด ธุรกิจด้านไอที ผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ์
จาก Asiagraph Reallusion ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สร้างภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชัน่ 2 มิติ และ 3
มิติ เปิดเผยว่า ปี 2560 บริษทั ยังคงกลยุทธ์ส่งต่อเครื่องมือการสร้างสรรค์ผลงานมัลติมเี ดียให้เข้าถึง
คนไทยทุกกลุ่ม โดยอาศัยจุดแข็งของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ มัลติมเี ดียแอนิเมชันของไทย
่
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รวมทัง้ การทีเ่ ด็กรุ่นใหม่กาลังให้ความสนใจในอาชีพผูส้ ร้างแอนิเมชัน่ (แอนิเมเตอร์) บริษทั จึงมีแผน
ส่งเสริมทักษะความรูใ้ ห้กบั นักศึกษาด้านมัลติมเี ดียและการผลิตดิจทิ ลั คอนเทนต์ โดยจัดการแข่งขัน
ระดับเอเชีย ปีน้ตี งั ้ รายได้ 100 ล้านบาท หรือสัดส่วน 10%
ไฟเขียว'ทรูวิชนส์
ั ่ 'เลิ ก11รายการ กสท.ลดหย่อนค่าฟี 'คืนความสุขคสช.'
นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ได้มกี าร
อนุมตั กิ ารขอยกเลิกใบอนุญาต 11 ช่องรายการ ของบริษทั ทรู วิชนส์
ั ่ กรุ๊ป จากัด ได้แก่ BBC
Entertainment, Cbeebies, Block A, MUTV, National Geographic, Discovery Science, DMAX,
EVE, Discovery Kids, FASHION ONE, และ M ซึ่งบอร์ด กสท. มีมติให้คณะอนุกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค ไปดูเรื่องแผนเยียวยาให้สอดคล้องกับกรณีการขอยกเลิกกลุ่มช่องรายการ HBO โดยให้ ทรู
วิชนส์
ั ่ จัดส่งแผนเยียวยามา 30 วัน
#เดลิ นิวส์
การเงิ น-ค้าปลีกส่อตกงาน ยุค4.0หันใช้ไฮเทคลดต้นทุน
นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เปิดเผยภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4 และภาพรวมปี 59 ว่า สถานการณ์การจ้างงาน และ
รายได้ของแรงงานไทยในอนาคต จะได้รบั ผลกระทบจากการเข้าสูย่ ุคดิจติ อล 4.0 หลังจาก
ผูป้ ระกอบการหันมาปรับตัวทาธุรกิจด้วยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทีท่ นั สมัยมาใช้ในการผลิต พร้อม
กับลดการใช้กาลังแรงงานคนลง โดยเฉพาะแรงงานในภาคธนาคาร และธุรกิจค้าปลีก จะเป็นกลุ่มแรก
ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ เพราะปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ได้เริม่ นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยลดต้นทุนการ
ประกอบกิจการแล้ว
บจ.ฟั นกาไรทะลุ9แสนล้านสูงสุดรอบ5ปี -อสังหาฯเด่น
นายสันติ กีระนันทน์ รองผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลการดาเนินธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน (บจ.) ว่า ในปี 59 บจ. 567
แห่ง มีกาไรสุทธิรวมกัน 908,855 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 30.41% จากปี 58 และเป็นปีท่ี บจ. มีกาไรสุทธิ
สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลดีจากนโยบายรัฐบาล เช่น กลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์, วัสดุก่อสร้าง, พาณิชย์ และหมวดการแพทย์ ประกอบกับการได้รบั อานิสงส์
เศรษฐกิจไทยทีม่ กี ารขยายตัวดีขน้ึ
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เซ็นทรัลรุก'ออนไลน์'
น.ส.ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝา่ ยการตลาด บริษทั สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จากัด เปิดเผยว่า ปี 60 จะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบไอที อาทิ
เฟซบุ๊กไลน์ ในการขยายช่องทางขายผ่านออนไลน์มากขึน้ โดยทีผ่ า่ นมาได้เปิดตัวเว็บไซต์
www.central.co.th แล้ว เพื่อผลักดันให้กลายเป็นอีกสาขาหนึ่งของห้างเซ็นทรัลทีใ่ ห้ลูกค้าสามารถ
ชอปปิงได้ตลอด 24 ชม. ทัง้ ในห้างและออนไลน์แบบไร้รอยต่อ ตัง้ เป้าหมายอีกใน 5 ปีขา้ งหน้าจะเพิม่
เงินลงทุนเป็น 1,000 ล้านบาท และทาให้มสี ดั ส่วนยอดขายออนไลน์เพิม่ จาก 1% เป็น 15%
ล่อซื้อธุรกิ จกลางคืนรีดภาษี ลงทุนระบบไอทีจบั ออนไลน์ ดันรายได้ถึงเป้ า1.8ล้านล้าน
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จดั ส่งแผนเพิม่
ประสิทธิภาพการเก็บภาษีให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อเร่งจัดเก็บรายได้ในช่วงทีเ่ หลือให้ได้
ตามตัง้ เป้าหมาย 1.867 ล้านล้านบาท หลังจากช่วง 5 เดือนแรกปีงบ 60 (ต.ค. 59-ก.พ. 60) กรมฯ ยัง
เก็บภาษีได้ต่ากว่าเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึง่ แผนการเพิม่ การจัดเก็บรายได้จะเน้น
ไปยังกลุ่มธุรกิจกลางคืน และธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หรืออีคอมเมิรซ์ ทีข่ ยายตัวเพิม่ อย่างรวดเร็ว
พาณิ ชย์ยนั ร่างพ.ร.บ.ยาสูบฯไม่ส่งผลกระทบร้านโชห่วย
น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสงิ ห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ประเมินว่า กรณีท่ี
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ซึ่ง
มีขอ้ ห้ามไม่ให้แบ่งขายบุหรีน่ นั ้ จะไม่ส่งผล กระทบต่อการค้าขาย และรายได้หลักของร้านค้าปลีก
ดัง้ เดิม หรือโชห่วยแต่อย่างใด แม้วา่ มีหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกังวล เพราะรายได้ของร้านโชห่วยนัน้ มา
จากการจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทีม่ คี วามจาเป็นต่อการดารงชีพเป็นหลัก
กองทุนหมู่บ้านดันศก.ฐานราก8มีนา
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 8 มี.ค. นี้ นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมตรี จะเปิดตัวกองทุนหมู่บา้ น เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก ตามงบประมาณการ
พัฒนากองทุนหมู่บา้ น 15,000 ล้านบาท จะคัดเลือกกองทุนหมู่บา้ นนาร่อง 1,500 แห่ง จาก 22,000
แห่งทัวประเทศ
่
มาพัฒนาตลาดชุมชนของกองทุนหมู่บา้ น
จ่ายคืนภาษีปีนี้ พ่งุ หมื่นล.คนไทยแห่ชอ็ ปปิ งช่วยชาติ
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ยอดการขอคืนภาษีบุคคลธรรมดาของ
รายได้ประจาปี 59 คาดว่าจะสูงถึง 40,000 ล้านบาท หรือมากกว่าปี 58 ถึง 10,000 ล้านบาท
เนื่องจากตลอดปีทผ่ี า่ นมารัฐบาลได้มกี ารออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพื่อนาไปให้ประชาชน
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ลดหย่อนภาษีจานวนมาก เช่น ภาษีชอ็ ปช่วยชาติ ภาษีส่งเสริมเทีย่ วทัวไทย
่
ส่งผลให้ประชาชนเข้ามา
ขอลดหย่อนภาษีมากกว่าทุกปีทผ่ี า่ นมา
#ไทยรัฐ
"สรรพากร"ไล่ล่าภาษี! ส่งหน่ วยสวาท "ล่อซื้อ" ผับบาร์-อาบอบนวด
"สรรพากร" ส่งเจ้าหน้าทีล่ ่อซือ้ หาข่าวเก็บข้อมูลภาษีกลุ่มร้านกลางคืนทังร้
้ านอาหาร ผับ บาร์
อาบอบนวด พบส่วนใหญ่เสียภาษีไม่ถูกต้องรวมทัง้ บริษทั ทัวร์ศนู ย์เหรีย ญและธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ หลัง
5 เดือนแรกเก็บภาษีได้ต่ากว่าเป้า แนะผูป้ ระกอบการเสียภาษีให้ถูกต้องรับกฎใหม่ทใ่ี ห้สถาบัน
การเงินอนุมตั สิ นิ เชือ่ จากงบการเงินทีบ่ ริษทั ยื่นสรรพากร
โอนเงิ นพร้อมเพย์นิติบุคคลไม่ฟรี จ่ายค่าต๋ง 10-15 บาทต่อรายการ
ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้แจ้งค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์นติ บิ ุคคล
สาหรับการโอนเงินระหว่างนิตบิ ุคคลกับนิตบิ ุคคล ซึ่งจะแตกต่างจากค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์บุคคล
ธรรมดา โดยกรณีนิตบิ ุคคลจะไม่มกี ารโอนเงินฟรี โดยเริม่ ต้นจากวงเงินการโอนไม่เกิน 100,000 บาท
คิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ และหากเป็นวงเงินการโอนมากกว่า 100,000 บาท
คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินไม่ เกิน 15 บาทต่อรายการ ซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินอาจจะแตกต่าง
กันในแต่ละธนาคารขึน้ กับต้นทุนและโปรโมชันของแต่
่
ละธนาคาร โดยบริการพร้อมเพย์นิตบิ คุ คลจะ
เริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค.2560 เป็นต้นไป ทัง้ นี้ ระบบพร้อมเพย์นิตบิ ุคคลจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)เพราะเพิม่ ทางเลือกการรับเงินจาก
ประชาชนและนิตบิ ุคคลด้วยกัน โดยการใช้เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีและผู้ โอนมีคา่ ใช้จ่ายที่ต่าด้วย
ดันไทยศูนย์กลางอากาศยานภูมิภาค ทุ่ม 4 แสนล้านท้าชนสิ งคโปร์-ฮ่องกง
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ได้แถลงข่าวพร้อมนายกอบศักดิ ์ ภูตระกูล ผูช้ ว่ ย
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทีม่ นี ายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่
ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทยให้กา้ วสูก่ ารเป็นศูนย์กลางอากาศ
ยานของภูมภิ าคได้จริง ทัง้ ด้านการขนส่งคนขนส่งสินค้าและการซ่อมสร้างชิน้ ส่วนอากาศยานโดยให้มี
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานขึน้ มาขับเคลื่อนการทางานอย่างเป็นระบบและ
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
"โชห่วย" ไม่สะเทือนซาง
น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสงิ ห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิ ดเผยว่า จากกรณีท่ี พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....ฉบับใหม่ ผ่านความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
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แล้วนัน้ มีหลายฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าของร้านค้าปลีกดัง้ เดิม(โชห่วย)
ทีก่ ระจายอยู่ทวประเทศ
ั่
เนื่องจาก พ.ร.บ.ฉบับใหม่กาหนดห้ามมีการแบ่งบุหรีข่ าย ซึ่งกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าขอยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและรายได้หลักของร้านโชห่วย เนื่องจากรายได้
ของร้านโชห่วยมาจากการจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ คี วามจาเป็นต่อการดารงชีพเป็นหลัก
รถไฟรางคู่รอวัดใจ "ซุปเปอร์บอร์ด"
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผูว้ า่ การการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า
คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ได้นารายละเอียดผลการประชุมเกีย่ วกับการพิจารณาเงื่อนไขการ
ประกวดราคา(ทีโออาร์)รถไฟทางคู่ทงั ้ 5 เส้นทาง นาเสนอให้คณะกรรมการกากับการจัดซือ้ จัดจ้าง
(ซุปเปอร์บอร์ดจัดซือ้ จัดจ้าง) ทีม่ ี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน เพื่อพิจารณา
ประกอบด้วย 1.เส้นทางช่วงนครปฐม-หัวหินระยะทาง 169 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 19,000 ล้านบาท
2.ช่วงลพบุร-ี ปากน้ าโพ ระยะทาง 116 กม. วงเงิน 23,000 ล้านบาท 3.ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิ
ระ 132 กม. วงเงิน 28,000 ล้านบาท 4.ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรขี นั ธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 9,800
ล้านบาท 5.ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 16,000 ล้านบาท ซึ่งภายหลัง
ซุปเปอร์บอร์ดได้พจิ ารณาได้ให้ รฟท.กลับมาดูรายละเอียดเงื่อนไขทีโออาร์รถไฟทางคู่ ทัง้ 5 เส้นทาง
ให้ละเอียดมากขึน้ ว่าจะมีทางเลือกอะไรอีกบ้าง เพื่อให้รอบคอบมากขึน้
เปิ ดโผอาชีพรอวันตกงาน สศช.เตือน "ภัยแล้ง" จ่อถล่มประเทศไทย
สศช.ห่วงบางพืน้ ทีย่ งั ไม่พน้ บ่วงกรรมภัยแล้งปีน้เี หตุน้าต้นทุนในเขือ่ นน้อย หวันตลาดแรงงาน
่
ั ่ ว่ นผูป้ ระกอบการพึง่ เทคโนโลยี ทาแรงงานมนุษย์หมดความหมาย พนักงานแบงก์
ยุคดิจทิ ลั 4.0 ปนป
ธุรกิจค้าปลีกจ่อปากเหว ขณะทีม่ าตรการสนับสนุนคนไทยออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณยังห่างเป้า
"พีทีทีจีซี" รุกตลาดค้าพลาสติ ก ผนึ กพันธมิ ตรขยายฐานบุกพม่า
นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มเี ชาว์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั พีที
ที โกลบอล เคมิ คอล จากัด (มหาชน) หรือ พีทที จี ซี ี เปิดเผยว่า บริษทั ได้ชกั ชวนให้ผปู้ ระกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติกและลูกค้าของบริษทั ทีใ่ ช้เม็ดพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภทต่างๆ ขยายฐานการผลิตมายังพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก ซึ่งปจั จุบนั มีผสู้ นใจ
ขอรับส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวม 8 บริษทั มีเงิน
ลงทุนรวม 1,200 ล้านบาท
บริ ษทั ในตลาดหุ้นกาไร 9 แสนล้านบาท
ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รายงานกาไร
สุทธิปีทผ่ี า่ นมาว่ามี จานวนรวม 909,000 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 30.41% จากปี 2558 เป็นตัวเลขทีส่ ูงสุด
ในรอบ 5 ปี เพราะได้ ปจั จัยบวกจากต้นทุนการผลิตลดลงการฟื้ นตัวของหมวดธุรกิจพลังงานและปิ
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โตรเคมี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจทีไ่ ด้ รับผลดีจากการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ คือ หมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ วัสดุ ก่อสร้าง หมวดพาณิชย์หมวดการแพทย์ ฯลฯ
ไทยจับมือกัมพูชาพัฒนาระบบตรวจสิ นค้า ยกระดับความปลอดภัยด้านเกษตรสู่สากล
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ มกอช.ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง
ความร่วมมือทางเทคนิคด้านการรับรองระบบงานกับกรมรับรองระบบงานกัมพูชาเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่
ผ่านมา โดยผูร้ ่วมลงนามฝา่ ยกัมพูชา คือ Mr.Chhrien Segnkong อธิบดีกรมรับรองระบบงานของ
กัมพูชา เพื่อร่วมพัฒนาด้านการตรวจสอบรับรองระบบงานด้านสินค้าเกษตรและอาหารเกษตรอินทรีย์
แก่กมั พูชาภายใต้ร่างกรอบความตกลงยอมรับร่วมการตรวจสอบและรับรองสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร
ของอาเซียนคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและทาให้ผบู้ ริโภค
ของไทยและกัมพูชามีความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าเกษตรเพิม่ ขึน้
น้าในเขื่อนวูบหวันขาดแคลน
่
พืน้ ที่ทานาเกิ นโควตา 3 ล้านไร่ฝนหลวงพลาดเป้ า
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวโน้มปริมาณน้ าใน
4 เขือ่ นหลักลุ่มน้ าเจ้าพระยา ได้แก่ สิรกิ ติ ิ ์ แควน้อยบารุงแดน ภูมพิ ล และปา่ สักชลสิทธิ ์ ทีเ่ หลือเวลา
อีก 56 วัน จะสิน้ สุดฤดูแล้งปี 2559/60 คือในวันที่ 30 เม.ย.นี้ จะมีปริมาณน้ าเหลือใช้การได้จริง 674
ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) ขณะทีเ่ มื่อวันที่ 5 มี.ค. มีปริมาณน้ าใช้การได้จริง 6,624 ล้าน ลบ.ม.
มากกว่าแผนเดิมทีก่ าหนดไว้วา่ จะมีปริมาณน้าเพียง 5,950 ล้าน ลบ.ม. ขณะทีน่ ้าในเขือ่ นขนาดใหญ่
ล่าสุด อาทิ เขือ่ นภูมพิ ลมีปริมาณน้ ากักเก็บคงเหลือ 47% เป็นน้ าใช้การได้จริง 2,570 ล้าน ลบ.ม.
สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้าน้อยมีน้ าไหลลงอ่างวันละ 0.48 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ าออกไปวันละ 11.09
ล้าน ลบ.ม. เขือ่ นสิรกิ ติ มีิ ์ ปริมาณน้ ากักเก็บคงเหลือ 62% เป็นน้ าใช้การได้จริง 3,037 ล้าน ลบ.ม. อยู่
ในเกณฑ์น้ ามากมีน้ าไหลลงอ่างวันละ 1.51 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ าออกไปวันละ 27.28 ล้าน ลบ.ม.

