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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
ผนึก 8 ธนาคารดนั'คริปโตบาท' ธปท.เร่งศึกษาใน6เดือนใช้ผ่านอินเตอรแ์บงก ์
          เลง็น ำระบบบลอ็กเชน ขำยพนัธบตัรออมทรพัย ์
          "แบงก์ชำต"ิ ผนึก 8 ธนำคำร ศกึษำควำมเป็นไปได้กำรออกใช้ "เงนิดจิทิลั" ระหว่ำงกนัเพื่อ
ช ำระเงนิในตลำดอนิเตอรแ์บงก ์เพิม่ควำมคล่องตวั กำรหกัช ำระเงนิ คำดใชเ้วลำศกึษำไมเ่กนิ 6 เดอืน 
เผยหำกส ำเรจ็ช่วยให้กำรช ำระเงนิ ระหว่ำงกนัท ำได้ตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ 7 วนั พร้อมเล็งดงึระบบ
บลอ็กเชนช่วยกำรขำย พนัธบตัรออมทรพัย ์รน่เวลำส่งมอบบอนดถ์งึมอืผูซ้ือ้ไมเ่กนิ 3 วนั  
 
เอกชนเบรก'ไอซีโอ' หนัเทรดตลาดตปท. 
          บรษิทัไทยชะลอแผนระดมทุนไอซโีอ รอดูเกณฑก์ ำกบัดแูลของก.ล.ต. ควำยทองหนัระดมทุน
ในญี่ปุ่ นแทน ประเมนิกฎหมำยในประเทศไม่เอื้อ ขณะที่ โปรฟินคอยน์เลื่อนขำยพรเีซลออกไป 2 
เดอืน เจฟินคอยน์ยดืเวลำเขำ้เทรดในตลำดรอง 
 
'ทีเอม็บี'หวงัสินเช่ือเอสเอม็อีฟ้ืน 
          "ทเีอม็บ"ี คำดสนิเชื่อ เอสเอ็มอฟ้ืีน แมไ้ตรมำสแรกต ่ำเป้ำ สนองรฐัลดดอกเบี้ยแต่อุ้มเฉพำะ
รำย ยนัแนวโน้มสนิเชื่อ ยงัเตบิโตตำมเป้ำหมำยที ่10% ขณะหน้ีเสยีต ่ำกว่ำปีก่อน 
 
          #ผูจ้ดักำรรำยวนั 360 องศำ 
 
EASTW มัน่ใจธรุกิจสดใสรบัอีอีซี ปี61 มุ่งเป้าบริหารจดัการน ้าครบวงจร  
          บมจ.อีสท์ วอเตอร์ ชูธงธุรกิจน ้ ำครบวงจร ปี 2561 พุ่งเป้ำนิคมอุตสำหกรรมทุกพื้นที่ทัว่
ประเทศโดยเฉพำะออีซีเีน้นรองรบัควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำทีเ่พิม่ขึน้อกี 10 ปี เตรยีมส่ง Smart Water เพื่อ
บรหิำรจดักำรน ้ำแบบเบด็เสรจ็ สรำ้งควำมมัน่ใจใหล้กูคำ้ในระยะยำว คำดกำรเตบิโตไม่ต ่ำกว่ำค่ำเฉลีย่
ทีผ่่ำนมำอยูท่ีป่ระมำณรอ้ยละ 6 
 
กสิกรฯเผยดชันีครวัเรือนตก กงัวลรายจ่ายเพ่ิม-สงครามการค้า  
          ศูนยว์จิยักสกิรไทย เปิดเผยถงึดชันีภำวะเศรษฐกจิของครวัเรอืน(KR Household Economic 
Condition Index: KR-ECI) ในเดอืน ม.ีค.2561 อยู่ทีร่ะดบั 45.6 ปรบัตวัลดลงตดิต่อกนัเป็นเดอืนที่ 2 
จำกระดบั 46.3 ในเดอืน ก.พ.2561 ทัง้นี้ แม้ภำพกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมำส 1 ปี 
2561 ยงัได้รบัแรงสนับสนุนหลกัมำจำกภำคต่ำงประเทศ ทัง้ในด้ำนกำรส่งออกสินค้ำและภำคกำร
ท่องเทีย่วทีข่ยำยตวัไดด้ต่ีอเนื่อง ในขณะทีเ่ศรษฐกจิภำยในประเทศยงัคงใหภ้ำพทีไ่ม่เปลีย่นแปลงไป
จำกช่วงไตรมำสที ่4 ปี 2560 มำกนกั ส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครฐัส่วน
ใหญ่มุง่เน้นไปทีผ่ลในระยะยำวเป็นส ำคญั 
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          #โพสตท์เูดย ์
 
คปภ.แก้กฎ ขายกรมธรรมย์กชัน้สู่สากล 
          คปภ.เดนิหน้ำแกป้ระกำศ คปภ.ขำยกรมธรรมป์ระกนัภยั หวงัยกระดบัสู่สำกล 
          นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภัย (คปภ.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ คปภ.อยู่ระหว่ำงปรบัปรุงร่ำงประกำศ คปภ. เรื่อง ก ำหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิทัประกนัชวีติ/วนิำศภยั และกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของตวัแทนประกันชีวติ/วนิำศภยั และนำยหน้ำประกนัชวีติ/วนิำศภยั ซึ่งได้มกีำรจดั
ประชุมรบัฟังควำมคดิเหน็จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งไปแลว้เมือ่วนัที ่9 เม.ย.ทีผ่่ำนมำ 
 
ไทยพาณิชยเ์ลง็เพ่ิมรายได้ปล่อยกู้บ้านควบโอ/ดี 
          ไทยพำณิชยศ์กึษำปล่อยสนิเชื่อโอ/ด ีควบคู่มำยโฮมมำยแคช เพิม่ผลตอบแทนตำมกลยุทธ์
กลบัหวัตลีงักำ 
          น.ส.จำมร ีเกษตระกูล รองผู้จดักำรใหญ่ ผู้บรหิำรสูงสุดสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยั  ธนำคำรไทย
พำณิชย์ เปิดเผยว่ำ ธนำคำรอยู่ ระหว่ำงศึกษำกำรปล่อยสินเชื่ อ เบิกเกินบัญชี (โอ/ดี) ที่มี
อสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั เหมำะกบัลกูคำ้ทีต่อ้งกำรวงเงนิระยะสัน้ ก่อนมรีำยไดเ้ขำ้มำช ำระหนี้
ปลดภำระหนี้ได้เร็ว โดยสินเชื่อโอ/ดี ดอกเบี้ยสูงกว่ำดอกเบี้ยบ้ำนปกติ  ซึ่งขณะนี้ก ำลงัออกแบบ
ผลติภณัฑ ์และใหค้ ำจ ำกดัควำมว่ำเป็นสนิเชื่อบำ้นหรอืสนิเชื่อธุรกจิ 
 
เมืองไทยเพ่ิมกองทุน ขยายลงทุนยนิูตลิงค ์
          เมอืงไทยยนูิตลงิค ์1 เพิม่ทำงเลอืก 6 กองทุนใหม ่รบัผลตอบแทนทีส่งูขึน้ 
          นำยสำระ ล ่ำซ ำ กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 
เปิดเผยว่ำ ตัง้แต่วนัที ่18 เม.ย.นี้ บรษิทัไดเ้พิม่ 6 กองทุนใหม่ รวมเป็น 27 กองทุน ส ำหรบักำรลงทุน
ในกรมธรรม์เมอืงไทย ยูนิตลงิค์ 1 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรให้บรกิำร เปิดโอกำสให้ลูกค้ำสำมำรถ
เลอืกจดัสดัส่วนกองทุนรวมไดห้ลำกหลำย ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในระดบัควำมเสีย่งต่ำงๆ 
โดยเฉพำะควำมตอ้งกำรส่วนบุคคลไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
          #เดลนิิวส ์
 
ตัง้กรรมการสางกฎหมายศก.  
          นำยกอบศักดิ ์ภูตระกูล รมต.ประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ีในฐำนะประธำนอนุกรรมกำร
พจิำรณำปรบัปรุง หรอืยกเลกิกฎหมำยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชพี หรอืกำรด ำเนินธุรกจิของ
ประชำชน เปิดเผยว่ำ ได้หำรอืกบั นำยวษิณุ เครอืงำม รองนำยกฯ เพื่อจดัตัง้คณะกรรมกำรปฏริูป
กฎหมำยระยะเร่งด่วน ซึ่งเน้นเรื่องกฎหมำยและใบอนุญำตด้ำนเศรษฐกิจก่อน จำกนัน้จงึไปสู่กำร
ด ำเนินชวีติของประชำชน 
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ชง'เหล้า-ชาจีน'ตีตราจีไอ จีนชูประวติัศาสตรข์ายในไทย  
          น.ส.วนัเพญ็ นิโครวนจ ำรสั รองอธบิดกีรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ เปิดเผยว่ำ ขณะนี้สนิคำ้จนีขอ
ยืน่ค ำขอขึน้ทะเบยีนสนิคำ้จไีอ (สนิคำ้สิง่บ่งชีท้ำงภูมศิำสตร)์ ของจนีในไทยจ ำนวน 3 รำยกำร คอื ใบ
ชำตนัฉงเฟ่ิงหวง มแีหล่งผลติทีม่ณฑลกวำงตุง้ เครือ่งปัน้ดนิเผำเนื้อขำวเต๋อฮว่ำ มแีหล่งผลติทีม่ณฑล
ฝูเจี้ยน สุดท้ำย คือ เหล้ำเหมำไถ มีแหล่งผลิตที่มณฑลกุ้ยโจว ซึ่งทัง้ 3 รำยกำร เป็นสินค้ำที่มี
เอกลกัษณ์ มลีกัษณะเฉพำะเชื่อมโยงกบัลกัษณะทำงภูมศิำสตรข์องแต่ละสนิคำ้ทีช่ดัเจน ทีส่ ำคญัยงัมี
วฒันธรรม มปีระวตัศิำสตรท์ีย่ำวนำนรวมถงึกำรเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอกีดว้ย 
 
'แบงก'์พลิกต าราหารายได้ ดนัลกูค้าใช้โมบายดิจิตอล  
          นำยอำทติย ์นันทวทิยำ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ธนำคำรไทย
พำณิชย์ เปิดเผยว่ำ ธนำคำรอยู่ระหว่ำงศึกษำแผนธุรกิจในรูปแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทำง
เทคโนโลย ีใช้ระบบปัญญำประดษิฐ์ (เอไอ) และข้อมูลจำกบิก๊ดำต้ำที่สำมำรถเชื่อมโยงได้ไม่จ ำกดั 
เพื่อมำช่วยสนับสนุนธุรกจิและเอสเอ็มอ ีซึง่เป็นกำรสรำ้งรำยได้ใหม่จำกช่องทำงอื่นๆ เขำ้มำทดแทน
ค่ำธรรมเนียมทีม่โีอกำสลดลงในยคุของกำรแขง่ขนัดำ้นเทคโนโลย ี
 
แนะประกนัชีวิตปรบัตวั เร่งรบัมือ'มาตรการใหม่'  
          น.ส.อุษณีย ์ลิว่รตัน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวจิยั บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั 
จ ำกดั เปิดเผยถงึแนวโน้มธุรกจิประกนัชวีติ ว่ำ ยงัมปัีจจยัหลำยด้ำนที่ส่งผลกระทบ ทัง้กำรปรบัปรุง
ตำรำงมรณะไทย ฉบบัใหม่ ทีม่ผีลต่อกำรก ำหนดเบีย้ประกนัภยัของบรษิทั รวมทัง้ยงัมผีลกระทบจำก
แนวโน้มกำรบงัคบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่9 (ทเีอฟอำรเ์อส 9) ทีม่ผีลบงัคบัใช ้1 
ม.ค.62 เป็นต้นไป รวมถงึมำตรฐำนบญัชเีกี่ยวกบัสญัญำประกนัภยั (ทเีอฟอำรเ์อส 17) ทีม่ผีล 1 ม.ค.
65 ซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งเตรยีมตวั เพื่อรบัมอืกบัมำตรฐำนใหมท่ีบ่งัคบัใช้--จบ-- 
 
          #ขำ่วสด 
 
ทย.ถกทอท.-สายการบิน-บริษทัทวัร ์ระดมแผนลดแออดั-เปล่ียนสนามบินปลายทาง 
          'ไพรนิทร '์ สัง่ ทย.-ทอท.สำงปัญหำสนำมบนิแออดั เลง็เปิด 3 สนำมบนิให้เช่ำจอดเครื่องบนิ 
กล่อมสำยกำรบนิ-บรษิทัทวัรป์รบัเสน้ทำงบนิลงจงัหวดัใกลเ้คยีง ชงของบ 1.2 หมื่นลำ้นบำท ขยำย 2 
สนำมบนินครศรฯี-ตรงั 
 
อพัเกรดกรีนอินดสัทรี 
          นำยมงคล พฤกษ์วฒันำ อธบิดกีรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถงึผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรให้ค ำแนะน ำเชิงลกึแก่สถำนประกอบกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสเีขยีวกบัโรงงำน
อุตสำหกรรมในกลุ่มพื้นที่ 3 ลุ่มน ้ำส ำคญัของไทย ได้แก่ ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ ลุ่มน ้ำท่ำจนี-แม่กลอง และ
ลุ่มน ้ำภำคตะวนัออก ว่ำ กรอ.ตัง้เป้ำยกระดบัโรงงำนในพื้นที่ลุ่มน ้ำท่ำจนี-แม่กลอง กรุงเทพฯ และ
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ปรมิณฑล สู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสเีขยีวตัง้แต่ระดบัที่ 2 ขึน้ไปเพิม่อกีไม่น้อยกว่ำ 400 โรงงำน และ
ทัว่ประเทศ 2,000 โรงงำน 
 
คลงัเร่งพรบ.คมุลิสซ่ิง 
          รำยงำนข่ำวจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั (สศค.) เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ สศค.ได้จดัท ำร่ำง
พ.ร.บ.กำรก ำกบัดูแลผู้ให้บรกิำรทำงกำรเงนิ พ.ศ.... เสรจ็แลว้ และก ำลงัเปิดรบัฟังควำมเหน็ถงึวนันี้ 
30 เม.ย.นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อก ำกบัดูแลผู้ให้บรกิำรทำงกำรเงนิ กลุ่มสนิเชื่อรำยย่อยระดบัจงัหวดั 
(สนิเชื่อพโิกไฟแนนซ)์ สนิเชื่อรบัสมุดคู่มอืจดทะเบยีนรถเป็นประกนักำรช ำระหนี้ (สนิเชื่อทะเบยีนรถ) 
กำรใหเ้ช่ำซือ้ กำรใหเ้ช่ำแบบลสิซิง่และแฟ็กตอริง่ 
 
          #แนวหน้ำ 
 
คนไทยติดหนึบโซเชียล ยอดใช้เนตผา่นมือถือกระฉูด 
          นำยฐำกร ตัณฑสิทธิ ์เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต(ิกสทช.)เปิดเผยว่ำจำกรำยงำนของส ำนกังำนกสทช.พบว่ำจำกกำรใชง้ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2560 มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งำนอยู่จ ำนวนทัง้สิ้น 121.53 ล้ำนเลขหมำย
แบ่งเป็นกลุ่มบรษิัท AIS จ ำนวน 53.05 ล้ำนเลขหมำย คิดเป็นส่วนแบ่งตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที ่
43.65% รองลงมำคอืกลุ่มบรษิทั TRUE จ ำนวน 36.05 ลำ้นเลขหมำยคดิเป็นส่วนแบ่งตลำด 29.66% 
และกลุ่มบรษิทั DTAC จ ำนวน 30 ลำ้นเลขหมำย คดิเป็นส่วนแบ่งตลำด 24.69% ส่วนกลุ่ม CAT และ
กลุ่ม TOT มจี ำนวน 2.32 ล้ำนเลขหมำย และ 0.11 ล้ำนเลขหมำยตำมล ำดบัคดิเป็นส่วนแบ่งตลำด 
1.91% และ 0.09% ตำมล ำดบั 
 
กสทเตือนภยัโทรฯข้ามชาติ เจอเบอรแ์ปลกอย่าโทรกลบัระวงัเสียตงัค ์
          นำยดนันท์ สุภทัรพนัธุ์ รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจและบรกิำร บรษิัท กสท 
โทรคมนำคม หรอื CAT เปิดเผยว่ำขณะนี้มมีจิฉำชพีใช้ระบบคอมพวิเตอรห์รอืที่เรยีกว่ำ Robot สุ่ม
โทรเขำ้มำจำกต่ำงประเทศไปยงัหมำยเลขโทรศพัทต่์ำงๆ ตำมทีต่ ัง้โปรแกรมไว ้โดยจะแสดงหมำยเลข
โทรเขำ้เป็นหมำยเลขต้นทำงของประเทศต่ำงๆ ที่ไม่ค่อยมคีนรูจ้กั ซึง่จะโทรเขำ้มำสัน้ๆ หรอืดงัแค่ 1 
ครัง้แล้ววำงสำยเพื่อหลอกล่อให้เจ้ำของหมำยเลขโทรศัพท์นัน้ๆ หลงกลโทรกลบัไปยงัหมำยเลข 
Missed Call ที่ปรำกฏบนเครื่องโทรศัพท์ โดยหวงัจะได้รำยได้จำกค่ำส่วนแบ่งโทรศัพท์ระหว่ำง
ประเทศจำกทัว่โลกทีม่ผีูค้นโทรไป โดยกลลวงลกัษณะน้ีเรยีกว่ำ Wangiri Fraud ซึง่เป็นค ำภำษำญีปุ่่ น
แปลว่ำ 1 Ring หรอืดงั 1 ครัง้แลว้วำงสำยเพื่อใหเ้กดิ Missed Call 
 
พาณิชยป์ล้ืมถก TIFA ฉลยุสหรฐัยอมต่ออาย ุGSP สินค้าไทย 
          นำงนันทวลัย ์ศกุนตนำค ปลดักระทรวงพำณิชย ์เปิดเผยหลงัจำกกลบัจำกน ำคณะผูแ้ทนไทย
เขำ้รว่มประชุม TIFA กบัสหรฐัฯ ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี สหรฐัอเมรกิำ ว่ำทัง้สองประเทศใหค้วำมส ำคญั
เรื่องกำรส่งเสรมิกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงกนั โดยไทยได้ขอให้สหรฐัฯ ยกเว้นกำรใช้มำตรกำร 232 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 17 เมษำยน 2561 

 

   

และไม่ขึน้ภำษเีหลก็และอะลมูเินียมจำกไทย ซึง่ชีแ้จงเหตุผลในฐำนะพนัธมติรทีด่ต่ีอกนัมำนำน อกีทัง้
ไทยส่งออกและครองส่วนแบ่งตลำดเหลก็และอะลูมเินียมในสหรฐัฯน้อย กำรที่ไทยมมีำตรกำรก ำกบั
ดแูลเพื่อไมใ่หเ้หลก็จำกประเทศอื่นมำอำ้งสทิธวิ่ำเป็นเหลก็จำกไทย 
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