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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
คาดหุน้'ไอพโีอ'คกึครึง่ปีหลงัรอ'งบปี'แลว้เสรจ็ เดนิหน้ายืน่ไฟลิง่ก.ล.ต. 
          ฟินนัเซยีฯดนัหุน้น้องใหมเ่ขา้เทรด 2 บรษิทั 
          บล.ฟินนัเซยี ไซรสั คาด ตลาดไอพโีอเริม่กระเตือ้ง หลงับรษิทั น้องใหมส่่งซกิเตรยีมเดนิหน้า
เขา้ จดทะเบยีนในตลาดหุน้ หลงัรองบปีแลว้เสรจ็ - เลง็ยืน่ไฟลิง่ก.ล.ต.พรบึ แห่กระจกุเขา้ช่วงไตรมาส 
3-4 พรอ้มดนัตลาด ไอพโีอครึง่ปีหลงัสดใส ฟากน้องใหม ่"ชคิ รพีบับลคิ-ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994)" จอ่เขา้ตลาดเอม็ เอ ไอ 
 
'ทสิโก'้ก าไรโต18%ลุยสนิเชื่อทุกธุรกจิ 
          กลุ่มทสิโกเ้ผย ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีนี้ ก าไรสุทธ ิ1.76 พนัลา้น โต 18.5% ประกาศ
เดนิหน้าขยายการเตบิโตในทุกกลุ่มธุรกจิ ภายใตจ้ดุยนืการเป็น "Advisory House" พรอ้มเน้นการ
เตบิโตของสนิเชื่อทะเบยีนรถ 
 
กลต.กล่าวโทษ'โพลารสิ'สรา้งหนี้ลวง 
          ก.ล.ต. กล่าวโทษบอรด์ "โพลารสิ" กบัพวกรวม 11 ราย กรณสีรา้งหนี้เทยีม พรอ้มลงขอ้ความ
เทจ็ในเอกสาร--จบ-- 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ลงดาบกรรมการ"POLAR" เหตุสรา้งหนี้เทยีมเพื่อขอฟ้ืนฟูกจิการ  
          ส านกังาน  ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ "โพลารสิ แคปปิตลั" กบัพวกรวม 11 ราย กรณสีรา้ง
หนี้เทยีม และลงขอ้ความเทจ็ในเอกสาร เพื่อให ้POLAR เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ ส่งผลเสยีหาย
ต่อเจา้หนี้และนกัลงทุน 
 
สมหวงัฯตัง้เป้าสนิเชื่อโต50% ขยายสาขา-เพิม่ช่องทางดจิทิลั  
          นายศุภชยั บุญสริ ิกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไฮเวย ์จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อจ าน าทะเบยีนรถ
ทุกประเภทภายใตช้ื่อแบรนด ์"สมหวงัเงนิสัง่ได"้ และบรกิารเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์ในกลุ่มธนาคาร
ทสิโก ้เปิดเผยว่า ในปีนี้บรษิทัตัง้เป้าหมายมยีอดสนิเชื่อคงคา้งสนิเชื่อบุคคล "สมหวงัเงนิสัง่ได"้ อยูท่ี่
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ระดบั 15,000 ลา้นบาท หรอืเตบิโต 50% จากปีก่อนอยู่ทีม่ยีอดคงคา้ง 10,000 ลา้นบาท โดยยงัเน้น
รกัษาฐานลกูคา้เก่า ไปพรอ้มๆ กบัขยายฐานลกูคา้ใหม่ซึง่ในปีนี้จะทยอยเปิดสาขาเพิม่อกี 50 สาขา 
จากปีก่อนทีม่สีาขารวม 200 สาขา และตัง้เป้าหมายในปี 2563 จะขยายสาขาครบ 300 สาขา และมี
ยอดคงคา้งสนิเชื่อแตะระดบั 20,000 ลา้นบาท 
 
'พาณชิย'์เกาะตดิสถานการณ์ซเีรยี ยนัส่งออกไปรสัเซยีไมก่ระทบ  
          "พาณชิย"์ เกาะตดิความขดัแยง้ในซเีรยี พบมแีนวโน้มผ่อนคลายลง หลงัหลายฝ่ายเรยีกรอ้ง
ใหม้กีารเจรจา และสหรฐัฯ มที่าทอ่ีอนลง ปฏเิสธคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิต่อรสัเซยีเพิม่ ยนัเป็นผลดต่ีอ
ไทย ทีจ่ะส่งออกสนิคา้ไปรสัเซยีไดเ้พิม่ขึน้ คาดยเูอน็กจ็ะไมค่ว ่าบาตรอหิร่าน ท าใหร้าคาน ้ามนัมี
เสถยีรภาพต่อไป ย า้ยงัคงเป้าส่งออกปีนี้ที ่8% และเงนิเฟ้อที ่0.7-1.7% 
 
'สยามสนิธร'เรง่ปั้นคอนโดฯใหม ่สรา้งอาณาจกัรมกิซย์สูหมืน่ลา้น  
          "สยามสนิธร" เดนิหน้าสรา้งอาณาจกัรมกิซย์สู "สนิธร วลิเลจ" ยา่นหลงัสวน แลนดม์ารก์
ส าคญัของกรงุเทพฯ ต่อยอดความส าเรจ็ รกุเปิดโครงการใหม ่"สนิธร หลงัสวน" คอนโดมเินียมหร ูรบั
เทรนดต์ลาด อสงัหาฯ กระแสลสีโฮลดแ์รงต่อเนื่อง หลงัโครงการ "สนิธร ตน้สน" ประสบความส าเรจ็
เกนิคาด ยอดขายพุ่งกว่า 50% หลงัผูซ้ือ้เปิดใจรบัแบบเช่าอยู ่(ลสีโฮลด)์ มากขึน้ ยกใหเ้ป็นอกีหนึ่ง
ทางเลอืก ในราคาทีต่ ่ากว่า 30% ขณะทีร่าคาปล่อยเช่าไดเ้ท่าซือ้ขาด(ฟรโีฮลด)์ 
 
"ศริ"ิสัง่สนพ.รือ้พดีพีใีหมอ่กีรอบ "เน้นศกึษาเปิดตลาดแขง่ขนัเสร"ี  
          รมว.พลงังาน ตกีลบัแผนพดีพีลี่าสุดมอบโจทยใ์หไ้ปปรบัใหมโ่ดยให ้สนพ.มุง่เน้นศกึษาการ
เปิดตลาดเสร(ีFree Market) ขณะที ่กฟผ.ใหไ้ปศกึษาโจทยค์วามมัน่คงว่าจะตอ้งประกอบดว้ย
อะไรบา้งขดีเสน้ใหร้ายงานกบง. 20 เม.ย.น้ี ดา้น สร.กฟผ.จอ่นดัถกผูบ้รหิารระดบัสงู 26 เม.ย. ตอก
ย า้จดุยนืสดัส่วนผลติไฟกฟผ.ตอ้งสอดรบัรฐัธรรมนูญใหมไ่ม่น้อยกว่า 51% 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
ลดภาษลี่อใจแบงกค์วบรวม ครม.ไฟเขยีวอดัมาตรการภาษ ีเชญิชวนธนาคารพาณชิยไ์ทยยกระดบัสู่
อนิเตอร ์
          รฐัอดัมาตรการภาษจีงูใจแบงกพ์าณิชยค์วบรวมเพิม่ขดีความสามารถแขง่ขนัระดบัภูมภิาค 
ธปท.ชีแ้บงกใ์หญ่สุดไทยยงัห่างชัน้มาเลเซยี 
          นายณฐัพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมต.ประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ทีป่ระชุม
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เมือ่วนัที ่17 เม.ย.ทีผ่่านมา ไดม้มีตเิหน็ชอบมาตรการภาษทีัง้ในส่วนของภาษี
เงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะและอากรแสตมป์ เพื่อจงูใจใหธ้นาคารพาณิชยใ์นไทยมกีาร
ควบรวมใหม้ขีนาดใหญ่มากขึน้ สามารถแขง่ขนัทัง้ในระดบัภูมภิาคและระหว่างประเทศได้ 
 
ทสิโกป้ระเดมิก าไร1.7พนัลา้น ปล่อยกูร้ถหนุนรายไดเ้ตบิโต 
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          กลุ่มทสิโกโ้ชวผ์ลงานไตรมาสแรกก าไร 1,766 ลา้น เตบิโต 18.5% ปล่อยกูร้ถตวัน า 
          นายสุทศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มทสิโก ้เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกที่
ผ่านมากลุ่มทสิโก้มกี าไรสุทธ ิ1,766 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 275 ลา้นบาท เตบิโต 18.5% เมือ่เทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 244 ลา้นบาท หรอื 16.0% เมือ่เทยีบกบั ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2560-
-จบ-- 
 
          #มตชิน 
 
คลงัโตก้ม.จดัซือ้ลงทุนรฐัไม่อดื 'อภศิกัดิ ์'ชีเ้ซน็งบผกูพนัพุ่ง แถมช่วยรฐัประหยดั 9 หมืน่ล.  
          รมว.คลงัแจง 'เวลิดแ์บงก'์ กฎหมายการจดัซือ้จดัจา้งฉบบัใหม่ของไทยไมไ่ดเ้ป็นอุปสรรค
ลงทุนภาครฐั ระบุใชห้ลกัสากลช่วยประเทศชาตปิระหยดัปีละ 3 หมื่นลา้นบาท แถมไสใ้นพบวงเงนิงบ
ผกูพนัมากขึน้ 
 
'บซีพีจี'ีลุน้ผลติไฟฟ้า150เมก เจาะเป้าหมายเอเชยีแปซฟิิก  
          นายบณัฑติ สะเพยีรชยั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
หลงัผ่านไตรมาสแรกของปีนี้ บรษิทัยงัสามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามแผนทีต่ ัง้ไวเ้พื่อการเตบิโตอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยปีนี้มเีป้าหมายเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 130-150 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นสรา้ง
โรงไฟฟ้าขายเขา้ระบบหรอืการลงทุนในธุรกจิแบบโฮลเซล (คา้ส่ง) ประมาณ 100 เมกะวตัต ์เป้าหมาย
หลกัทีเ่อเชยีแปซฟิิกโดยมแีผนขยายธุรกจิดว้ยการควบรวมและซือ้กจิการ (เอม็แอนดเ์อ) อกี 30-50 
เมกะวตัตม์แีผนท าธุรกจิแบบรเีทล (คา้ปลกี) หรอืการท าตลาดกบัผูบ้รโิภคโดยตรงร่วมกบัพนัธมติร
หลากหลายองคก์ร ดว้ยการน านวตักรรมทนัสมยัมาใชใ้นการตดิตัง้โซลารร์ฟูทอ็ป โดยรว่มกบับรษิทั 
แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ท าโครงการพฒันา สมารท์ คอมมนูิตี ้ซึง่ถอืเป็นตน้แบบเริม่ด าเนินการ
ประมาณไตรมาส 3 ปีนี้ 
 
กรงุศรฯีคาดบาทแขง็ค่า จบัตาปัญหาขดัแยง้ตปท.  
          รายงานข่าวจากกลุ่มงานโกลบอลมารเ์กต็ส ์ธนาคารกรงุศร ีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) แจง้ว่า 
ทศิทางค่าเงนิบาทในสปัดาหน์ี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.10-31.35 บาทต่อดอลลารส์หรฐั 
เทยีบกบัระดบัปิดแขง็ค่าที ่31.20 บาทต่อดอลลารส์หรฐั เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ โดยนกัลงทุนต่างชาตขิาย
สุทธใินตลาดหุน้และพนัธบตัรไทยดว้ยมลูค่า 3,000 ลา้นบาทและ 7,700 ลา้นบาท ตามล าดบั ขณะที่
เงนิดอลลารอ่์อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัสกุลเงนิส าคญัส่วนใหญ่ หลงันายส ีจิน้ผงิ ประธานาธบิดขีองจนี
ระบุว่า จะปรบัลดภาษนี าเขา้ซึง่ช่วยคลายความวติกของตลาดเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางการคา้
ระหว่างสหรฐั และจนี และกระตุน้นกัลงทุนกลบัเขา้ซือ้สนิทรพัยเ์สีย่งอกีครัง้ ส่วนสถานการณ์การเมอืง
ระหว่างประเทศนกัลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าการโจมตซีเีรยีดว้ยขปีนาวุธทีน่ าโดยสหรฐัจะไมข่ยายวง
กวา้งขึน้ แต่ประเมนิว่าตลาดจะมที่าทรีะมดัระวงัมากขึน้ 
 
ภาคบรกิารดีด๊๊าโตตดิ13 ด. พณ.รบั 5 สาขาธุรกจิถดถอย ลุน้สหรฐัถล่มซเีรยีไทยรอด  



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 18 เมษำยน 2561 

 

   

          น.ส.พมิพช์นก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ (สนค.) 
เปิดเผยว่า ภาวะการคา้ภาคบรกิารของไทยเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ขยายตวัต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่13 
ดชันีอยู่ระดบั 106.5 สงูขึน้ 4.9% เทยีบเดอืนมกราคม 2561 โดยสาขาบรกิารส าคญัทีข่ยายตวัสงูขึน้ 
ไดแ้ก่การขายปลกี การเงนิ การขนส่ง ทีพ่กัแรม และบรกิารดา้นอาหาร ปัจจยับวกมาจากการขยายตวั
สงูของจ านวน นิตบิุคคลจดทะเบยีนเพิม่ทุน มลูค่าส่งออกบรกิาร และดชันีราคาหุน้ภาคบรกิารใน
ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การขยายตวัต่อเนื่องของมลูค่าทุนจดทะเบยีนนิตบิุคคลเพิม่ทุน จ านวนนิติ
บุคคลและมลูค่าทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ใหมสุ่ทธเิงนิใหกู้ย้มืของธนาคารพาณชิย ์และความเชื่อมัน่
ผูป้ระกอบการ เอสเอม็อ ีส่วนปัจจยัลบคอืการลดลงของการจา้งงาน และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศภาคบรกิาร 
 
จนีรมุสนิคา้ออรแ์กนิคไทย กสอ.ขยายช่องทางปี'62  
          นายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์อธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ขณะน้ีสนิคา้
ประเภทอนิทรยี ์(ออรแ์กนิค) และเครือ่งส าอางของไทยไดร้บัความสนใจจากนกัธุรกจิชาวจนีจ านวน
มาก ล่าสุด กสอ.ไดพ้าผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  เขา้รว่มงาน "The China International Organic and 
Green Food Industry Expo 2018" ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่8-10 เมษายน 2561 ณ กรงุปักกิง่ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่ตลอด 3 วนั ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้กลุ่มเป้าหมายทัง้คา้ปลกี-คา้ส่ง 
รวมถงึธุรกจิออนไลน์ จากนักธุรกจิในประเทศจนีและต่างประเทศกว่า 152 ราย ดงันัน้ จงึตัง้เป้าหมาย
ว่าภายในปี 2562 จะเดนิหน้าขยายช่องทางธุรกจิในประเทศจนีต่อ พรอ้มพฒันามาตรฐานดา้น ออรแ์ก
นิค เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการขยายตลาดต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง--จบ-- 
 
          #ไทยโพสต ์
 
ก.ล.ต.สัง่ฟันบอรด์'POLAR' รว่มกนัสรา้งหนี้เทยีม3,600ล./ยกัยอกทรพัยส์นิ 
          ก.ล.ต.กล่าวโทษบอรด์ POLAR กบัพวกรวม 11 รายต่อดเีอสไอ หลงัรว่มกนัสรา้งหนี้เทยีม 
3,600 ลา้นบาท เพื่อเขา้ฟ้ืนฟูกจิการ พรอ้มตดัสทิธเิป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ บจ. ใน ตลท.ตลอด
ระยะเวลาทีถู่กกล่าวโทษด าเนินคดจี านวน 5 ราย 
 
ครม.ยอมหัน่ภาษ ีชวนแบงกค์วบรวม อดัแผนดนัฟินเทค 
          ครม.ผ่านฉลุย มาตรการภาษเีพื่อจงูใจธนา คารพาณชิยค์วบรวมกจิการใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ รฐั
ยอมสญูรายได ้1,400 ลา้นบาท ครม.ไฟ เขยีวแนวทางส่งเสรมิฟินเทค 
 
กสทช.ลอ้มคอกSMSดดูเงนิ จี3้ค่ายมอืถอืเปิดช่องยกเลกิ 
          กสทช.เรยีก 3 ค่ายมอืถอืมาเคลยีรปั์ญหา SMS คดิเงนิลกูคา้ สัง่วางมาตรการป้องกนั เปิด
ช่องทางกด*137 เพื่อยกเลกิบรกิาร 
 
SCBSเชื่อสิน้ปีดชันีแตะ1,900จุด 
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          SCBS มองภาพรวมเศรษฐกจิโลกดต่ีอเนื่อง คาดปลายปีดชันีหุน้ไทยแตะ 1,900 จดุ ดชันีหุน้
ไทยเมือ่วานน้ีลบ 12 จดุ 
 
สมอ.เดนิหน้าศูนยย์างลอ้ 
          สมอ.เดนิหน้าพฒันาศูนยท์ดสอบยางลอ้ เผยไดผู้ร้บัเหมาระยะที ่1 แลว้ ใชง้บลงทุน 800 ลา้น
บาท พรอ้มลุยหาผูล้งทุนในส่วนอื่นๆ ควบคู่ มัน่ใจไมล่่าชา้ 
 
ยิม้ทีพ่กั-รา้นอาหารโตแรง อานิสงสท์่องเทีย่วหนุน-ปมซเีรยีไมก่ระทบ 
          "พาณชิย"์ เผยภาคบรกิารเดอืน ก.พ.เตบิโต 4.9% เพิม่ขึน้ต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่13 แจง
อานิสงสน์โยบายท่องเทีย่วดนัทีพ่กัแรมและรา้นอาหารมาแรงโตสงูสุด 19.9% พรอ้มตดิ ตาม
สถานการณ์ความขดัแยง้ในซเีรยีอย่างใกลช้ดิ ดา้น ปตท.ยนัไมก่ระทบไทย 
 
แจก็หม่าทุ่ม1.1หมืน่ลา้นผุดดจิทิลัฮบั 
          แจก็ หมา่ เจา้พ่ออาลบีาบา ประกาศแผนการลงทุนสรา้ง "ดจิทิลัฮบั" ทุ่มงบ 1.1 หมื่นลา้น
บาท ปักหมดุในออีซี ีแลว้เสรจ็ในปี 62 พรอ้มรว่มพฒันาเทคโน โลยดีจิทิลัขบัเคลื่อนนโยบายประเทศ
ไทย 4.0--จบ-- 
 
          #สยามรฐั 
 
'เจพปีระกนัภยั' อดัแผน ผนึก 'เจมารท์' ขึน้ผูน้ า 
          เพยีรไกร อศัวโภคา ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัเจพ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า เจพ ีประกนัภยัเกดิจากการรว่มทุนกนัระหว่างบรษิทั ฟีนิกซป์ระกนัภยั (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มเจมารท์ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีไ่ดเ้ขา้มาถอืหุน้ในสดัส่วน 55 เปอรเ์ซน็ต์
ดว้ยการอดัเงนิลงทุนกว่า 390 ลา้นบาท ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงทางกลยุทธท์ีส่ าคญัจงึไดม้กีารรแีบ
รนดค์รัง้ใหญ่ของบรษิทัฟีนิกซป์ระกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทัเจ
พปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) หรอื JP Insurance Public Company Limited เสรมิความแขง็แกรง่ทาง
การเงนิ 
 
ทรสิฯใหเ้รตติง้องคก์ร'A' 'BGRIM'ผูน้ าพลงังานทดแทน  
          ปรยีนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) หรอื 
BGRIM เปิดเผยว่า บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดใ้หอ้นัดบัเครดติองคก์รของบรษิทัทีร่ะดบั "A" ดว้ย
แนวโน้มอนัดบัเครดติ "Stable" หรอื "คงที"่ โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถงึสถานะใหก้ารเป็นหน่ึงใน
ผูผ้ลติไฟฟ้าภาคเอกชนชัน้น าในประเทศไทยของบรษิทั ตลอดจนการกระจายตวัของโรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้น (Coge neration) ภายใตโ้ครงการผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Product: 
SPP)--จบ-- 
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          #เดลนิิวส ์
 
รฐัผุดกองทุนฟินเทค อดัเงนิ 650 ลา้นเรง่พฒันา  
          นายณฐัพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมต.ประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ทีป่ระชุม 
ครม. เหน็ชอบแนวทางการพฒันา และส่งเสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยทีางการเงนิ (ฟินเทค) 
เนื่องจากอุตสาหกรรมฟินเทคมคีวามส าคญัต่อการใหบ้รกิารทางการเงนิ จงึตอ้งมนีโยบายสนบัสนุน
อุตสาหกรรมฟินเทคอย่างเพยีงพอ โดยไดจ้ดัตัง้สถาบนันวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงนิ (อนิฟิน
นิส) เพื่อส่งเสรมิและพฒันาระบบนิเวศทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศ
ไทย เพื่อจดัท าโครงการทีช่่วยใหฟิ้นเทค สตารท์อพั สามารถคน้ควา้ พฒันาและทดสอบผลติภณัฑ์
และบรกิารทางการเงนิ รวมทัง้แนะน าวธิกีารน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูป้ระกอบการเพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถหาแหล่งเงนิทุนเพื่อต่อยอดในเชงิพาณชิยไ์ด้ 
 
ครม.อนุมตัภิาษจีงูใจควบรวม'แบงก'์ 
          นายณฐัพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ทีป่ระชุม 
ครม. เหน็ชอบมาตรการภาษ ีทัง้ในส่วนของภาษเีงนิได ้ภาษมีลูค่าเพิม่ (แวต) ภาษธีุรกจิเฉพาะและ
อากรแสตมป์ เพื่อจงูใจใหธ้นาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยด าเนินการควบรวมใหม้ขีนาดใหญ่มากขึน้ 
และแขง่ขนัไดท้ัง้ในระดบัภูมภิาคและระหว่างประเทศ โดยกระทรวงการคลงัคาดว่าจากมาตรการ
ดงักล่าวจะท าใหร้ฐัสญูเสยีรายไดภ้าษปีระมาณ 600-1,400 ลา้นบาท แต่จะเกดิการชดเชยดว้ยการ
ขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้ เช่น การลงทุนปรบัปรงุระบบ
คอรแ์บงกิง้ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 3,000-7,000 ลา้นบาทต่อราย ทีค่วบรวมกจิการ โดยใช้
มาตรการนี้ได ้นบัแต่เกดิการควบรวมจนถงึวนัที ่31 ธ.ค. 65 
 
'แจค็หมา่'บนิเซน็ปักหมดุ อาลบีาบา 5 โครงการในออีซี ี
          นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วนัที ่19 เม.ย. นายแจค็ หมา่ ประธาน
บรหิารกลุ่มอาลบีาบาจากประเทศจนี เตรยีมเดนิทางมาประเทศไทย รว่มลงนามบนัทกึความรว่มมอื
กบักระทรวงอุตสาหกรรม 4 ฉบบั ลงทุนในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี เน้นลงทุน
ดา้นดจิติอล รวมทัง้ความรว่มมอืกบักระทรวงพาณิชยอ์กี 1 โครงการ หลงัจากอาลบีาบาไดศ้กึษา
เปรยีบเทยีบระดบัภูมภิาคแลว้เหน็ว่า ไทยมศีกัยภาพสงูทีจ่ะเป็นศูนยก์ลางดา้นดจิติอลในภมูภิาค จงึ
ตัง้ใจลงทุนช่วยพฒันาเอสเอม็อไีทย สตารท์อพั ขายสนิคา้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ เริม่จากระดบั
ภมูภิาคจนถงึระดบัโลก 
 
ตกีลบัแผนพดีพีอีกีรอบ โยนสนพ.ศกึษาเปิดเสร ี 
          รายงานข่าวจากกระทรวงพลงังานเปิดเผยว่า นายศริ ิจริะพงษ์พนัธ ์รมว.พลงังาน มอบ
นโยบายจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้า (พดีพี)ี ฉบบัใหม ่ตอบโจทยค์วามมัน่คงระบบไฟฟ้า 
และเปิดตลาดแขง่ขนัธุรกจิไฟฟ้าแบบเสรซีึง่ทัง้หมดตอ้งส่งผลใหค้่าไฟฟ้าตลอดแผนระยะยาว 20 ปี 
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ควรถูกลงจากแผนเดมิทีส่ ิน้สุดปี 79 ค่าไฟเฉลีย่อยูท่ี ่5.55 บาทต่อหน่วย โดยใหน้ าเสนอผลศกึษา
เบือ้งตน้ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) วนัที ่20 เม.ย. นี้ 
 
ปัน้คนจนสารพดัช่าง 8.7 หมืน่ราย 
          นายพรชยั ฐรีะเวช ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐกจิการเงนิ ในฐานะโฆษกส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
(สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลงัก าลงัรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหท้มีประชารฐัสุขใจลง
พืน้ทีไ่ปเคาะประตูบา้น เชญิชวนใหผู้ถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั เขา้รว่มมาตรการพฒันาคุณภาพชวีติผู้
ถอืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั หรอืบตัรคนจนระยะสอง โดยคาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในเดอืนเม.ย.น้ี และจะ
เริม่เขา้ไปฝึกอบรมพฒันาอาชพี ใหก้บัผูม้รีายไดน้้อยตัง้แต่เดอืน พ.ค. เป็นตน้ไป 
 
ชีส้ ื่อออนไลน์เครือ่งมอื ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
          นายภวตั เรอืงเดชวรชยั ผูอ้ านวยการธุรกจิ-สายงาน การวางแผน และกลยุทธส์ื่อโฆษณา 
บรษิทั มเีดยีอนิเทลลเิจนซ ์หรอืเอม็ไอ ผูใ้หบ้รกิารซือ้-ขาย สื่อโฆษณาและวางกลยุทธส์ื่อสารทาง
การตลาด เปิดเผยว่า แมข้ณะน้ียงัไม่มคีวามชดัเจนในการก าหนดวนัเลอืกตัง้ แต่เชื่อว่าการเลอืกตัง้ที่
เกดิขึน้ สื่อออนไลน์จะกลายเป็นพระเอกหลกัในการใชโ้ฆษณาหาเสยีงของบรรดาพรรคการเมอืงต่างๆ 
แทนทีส่ื่อทวีแีละหนงัสอืพมิพท์ีเ่ป็นสื่อหลกัในยคุอดตี ซึง่ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของการใช้
สื่อหาเสยีงเลอืกตัง้ในรอบ 6 ปี--จบ-- 
 
          #ขา่วสด 
 
ทรขูออภยัขอ้มลูลกูคา้รัว่ แจงกสทช.พรอ้มรบัผดิกรณเีสยีหาย 
          ทรฯู แจงกสทช.ถูกมอืดแีฮก็ขอ้มลูลกูคา้ 11,400 ราย เรง่ด าเนินการส่งขอ้ความแจง้ลกูคา้
ด่วน โรใ่หต้ ารวจลงบนัทกึประจ าวนักนัเกดิปัญหาในอนาคต ยนัพรอ้มรบัผดิชอบทัง้หมด ดา้นกสทช. 
ขอรวบรวมขอ้มลูก่อนลงโทษ 
 
'ประสงค'์ควา้ปลดัคลงั 
          นายวสิุทธิ ์ศรสีุพรรณ รมช.คลงั เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตแิต่งตัง้ใหน้ายประสงค ์
พนูธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร เป็นปลดักระทรวงการคลงั แทนนายสมชยั สจัจพงษ์ ทีถู่กโยกยา้ยและ
ต่อมายืน่จดหมายลาออก มผีลในวนัที ่1 พ.ค.นี้ เพื่อใหก้ารสานต่องานต่างๆ ของกระทรวงการคลงั
ตามนโยบายรฐับาลเดนิหน้าไดต่้อเนื่อง--จบ-- 
 
          #ไทยรฐั 
 
ก.ล.ต.เชอืดบอรด์ POLAR กบัพวก 
          สรา้งหนี้เทยีม-ลงขอ้ความเทจ็ ท าบรษิทัเจง๊เขา้ศาลลม้ละลาย 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 18 เมษำยน 2561 

 

   

          ผูส้ ื่อขา่วรายงานว่า เมือ่วนัที ่17 เม.ย.ทีผ่่านมา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดก้ล่าวโทษคณะกรรมการบรษิทั โพลารสิแคปปิตลั จ ากดั (มหาชน) 
(POLAR) กบัพวกรวม 11 ราย ต่อกรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) กรณรีว่มกนัสรา้งหนี้เทยีม 3,600 
ลา้นบาท เพื่อให ้POLAR เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ 
 
ยัว่ยวนแบงก์จดัฟรสีารพดัภาษ ี
          นายณฐัพร จาตุศรพีทิกัษ์ โฆษกประจ ารองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิเปิดเผยว่า ทีป่ระชุม
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอรา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... (มาตรการเพื่อสนบัสนุนการควบรวม
ธนาคารพาณิชยไ์ทย) มสีาระส าคญัเป็นการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษมีลูค่าเพิม่ภาษธีุรกจิ
เฉพาะและอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารพาณิชยท์ีค่วบเขา้กนั หรอื
โอนกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้ก่กนั และใหก้ระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการใหม้กีารลด
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนการโอน และค่าจดทะเบยีนการจ านองอสงัหารมิทรพัย ์หรอือาคารชุดตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิและกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุดค่าธรรมเนียมการโอนทะเบยีนรถตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเครือ่งจกัรตามกฎหมาย
ว่าดว้ยเครือ่งจกัรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบรวมธนาคารพาณชิยไ์ทย มผีลจนถงึวนัที ่31 ธ.ค.
2565 ซึง่กระทรวงการคลงัคาดว่าจะสญูเสยีรายได ้600-1,000 ลา้นบาท ต่อกรณทีีม่กีารควบรวมแต่
จะจงูใจใหม้กีารควบรวมธนาคารพาณชิยข์องไทยใหแ้ขง็แกรง่ รองรบัการแขง่ขนัในภมูิภาคอาเซยีน 
และจะท าใหม้กีารขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 3,000-7,000 ลา้นบาท 
 
ทรแูจง้กสทช.โดนลองของลว้งขอ้มลูลกูคา้เผยก าลงัพจิารณาจะท าอย่างไรกบัไอโ้มง่ 
          นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่17 เม.ย.ทีผ่่านมา กสทช.ไดเ้รยีกบรษิทั 
ทรมูฟูเอส ยนูิเวอรแ์ซล คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั มาชีแ้จงเกีย่วกบัขอ้มลูส าเนาบตัรประชาชนลกูคา้รัว่ไหล 
โดยทรมูฟูไดช้ีแ้จงว่า ขอ้มลูลกูคา้ทีร่ ัว่ไหลนัน้มจี านวน 11,400 ราย และทรจูะส่งเอสเอม็เอสใหล้กูค้า
ไดร้บัทราบและรบัมาตรการเยยีวยาต่อไป พรอ้มจะไปแจง้ความลงบนัทกึประจ าวนัทีส่ถานีต ารวจเพื่อ
ป้องกนัมใิหม้กีารน าขอ้มลูไปใชไ้มว่่ากรณใีดๆ--จบ-- 
 
 

--------------------------------------------- 


