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ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา  
 
สสว.จบัมือสถาบนัอาหารหนุนSME รวมธรุกิจมะพร้าว/กล้วย17เครือข่าย  
          สสว. ผนึกสถาบนัอาหาร ขบัเคลื่อนโครงการสนบัสนุนเครอืข่าย SME ปี 2561 หนุนรวมกลุ่ม
ธุรกิจเกษตรมะพร้าว ต่อเนื่องจากปี 2560 หลงัสร้างยอดขายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท เพิ่ม
เครอืข่ายใหมก่ลุ่มธุรกจิเกษตรกลว้ย ตัง้เป้ารวม 17 เครอืข่าย มัน่ใจ SME ไดร้บัประโยชน์ไมน้่อยกว่า 
2,300 ราย 
 
ดนัเพ่ิมฟารม์เอาตเ์ลต็อีก20แห่ง ช่วยเกษตรกร-ชุมชนมีท่ีขายสินค้า  
          "สนธิรตัน์" ดันเพิ่มศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนปีนี้อีก 20 แห่ง ช่วยเหลือเกษตรกร 
ผูผ้ลติสนิคา้ชุมชน สนิคา้ทอ้งถิน่ สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ให้มทีีจ่ าหน่ายสนิคา้เพิม่ ขึน้ พรอ้มเขา้ไปช่วย
พฒันาบรรจุภณัฑ ์ขยายช่องทางคา้ขาย ดนัเชื่อมโยงกบัสถานที่ท่องเที่ยว ดงึให้นักท่องเที่ยวมาแวะ
ซือ้หาสนิคา้ก่อนเดนิทางกลบั มัน่ใจช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ขม้แขง็ 
 
เดลนิิวส ์ 
 
สัง่สศช.เร่งแก้ปัญหาความจน ผา่นโจทยหิ์นปฏิรปูประเทศฉลยุ 
          นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ขณะน้ีได้มอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) จดัตัง้คณะท างานขึน้มาหนึ่ง
ชุด เพื่อดูแลแกปั้ญหาเรือ่งความยากจนและความเหลื่อมล ้าของประเทศไทยเป็นการเฉพาะ โดยกลไก
การท างานของคณะท างานชุดนี้  ประกอบไปด้วยหน่วยงานจากส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะส านักงบประมาณทีเ่ขา้มาดูแลเรื่องการใชง้บประมาณภาครฐัลงไปยงัโครงการส าคญัต่างๆ 
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม คาดว่าหากด าเนินการเรื่องนี้ประสบ
ผลส าเรจ็จะถอืเป็นการปฏริปูประเทศครัง้ส าคญั 
 
แบลค็ชิพขายยีนโหนกระแส  
          น.ส.ปรยีภสัร ์เมฆรุง่โรจน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมฆพฒันาจ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายยนี 
ยี่ห้อ แบล็คชิพ ยนีส์ เปิดเผยว่า ปีนี้จะให้ความส าคญักบัการออกแบบและจ าหน่ายสินค้ายนีตาม
กระแสนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานัน้ๆ หรอืฟาสต์แฟชัน่ เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้รูจ้กัและ
เข้าถึงแบรนด์แบล็คชิพยนีมากขึ้น โดยเริม่จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้ออกสไบยนีมา
จ าหน่าย 100 ชิน้ ราคา 499 บาท ขายหมดภายใน 2 วนั ซึง่ไดผ้ลตอบรบัดเีกนิคาดเพราะสอดรบักบั
กระแสละครบุพเพสนันิวาสและการแต่งกายชุดไทยที่ก าลงัมาแรง โดยบรษิทัไดต้ัง้เป้าหมายช่วยดนั
ยอดขายเตบิโต 25-30% 
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จดัทวัรเ์ชียรบ์อลโลกรสัเซีย ดึงนักศึกษา-เศรษฐีอาเซียน 
          นายชาตร ีตัง้เธยีรกุล กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เวลิด์ แพลนเน็ต อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
เปิดเผยว่า การแขง่ขนัฟุตบอลโลกปีนี้ ทีป่ระเทศรสัเซยี ซึง่จะจดัช่วงทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัปิดเทอม
ใหญ่ ประมาณเดอืนม.ิย. ส่งผลให้กลุ่มนักศกึษามหาวทิยาลยั ให้ความสนใจซื้อทวัรไ์ปดูบอลโลกที่
รสัเซยีจ านวนมาก และยงัมกีลุ่มครอบครวั พ่อ แม่ลูก จ านวนมากสนใจทวัรฟุ์ตบอลโลกรอบนี้ด้วย 
โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีม่รีายไดสู้ง เพราะทวัรช์มฟุตบอลโลกรอบนี้ถอืว่าราคาสูงมาก ตกประมาณ 2-
4 แสนบาทต่อคน และจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทไทยแขง็ค่า จนสามารถแลกเงนิรสัเซยีไดเ้กอืบ 2 
รเูบลิ จากเดมิ 1 บาทเท่ากบั 1 รเูบลิ จงึอาจจะเป็นอกีแรงจงูใจ ใหน้ักท่องเทีย่วตดัสนิใจเดนิทางรว่มท
รปิทวัรบ์อลโลกมากขึน้ 
 
แบงกล์ยุติดเคร่ืองคิวอารโ์ค้ด  
          รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย ์เปิดเผยว่า ธนาคารเร่งตดิตัง้เครื่องช าระเงนิดว้ยตนเอง 
(สมารท์ เซลฟ์ เชก็เอ้าต์) และเร่งวางจุดบรกิารควิอารโ์คด้เพิม่ขึน้ใหก้บัเครอืเดอะมอลลก์รุ๊ป ทัง้เดอะ
มอลล์ ทุกสาขา ดเิอ็มโพเรยีม เอ็มควอเทยีร ์และพารากอน เช่นในกูรเ์มต์ มารเ์ก็ต และโฮม เฟรช 
มารท์ เพื่อใหก้ารช าระเงนิสะดวกยิง่ขึน้ ไมต่อ้งพกเงนิสด และใหล้กูคา้เขา้ถงึบรกิาร ช่วยเพิม่ยอดการ
ใชจ้า่ยผ่านควิอารโ์คด้ในแอพพลเิคชัน่ของธนาคาร 
 
น ้าตาลบรีุรมัยเ์พ่ิมผลิต 1.2 พนัตนั/วนั 
          นายอนันต์ ตัง้ตรงเวชกจิ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.น ้าตาลบุรรีมัย ์
เปิดเผยว่า คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารลงทุนในธุรกจิน ้าตาลทรายของบรษิทัโรงงานน ้าตาล
บุรรีมัย ์ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยลงทุนโครงการผลติน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์ซึง่มกี าลงัการผลติสงูสุด 1,200 
ตนัต่อวนั มลูค่าการลงทุน 393.75 ลา้นบาท ตดิตัง้เครื่องจกัรเพื่อผลติน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธิ ์ไดท้นั
ในฤดูการผลติ ปี 2561/62 ทีค่าดว่ามปีรมิาณผลผลติอ้อยเขา้หบีสูงถงึ 130 ล้านตนัอ้อย หรอืเพิม่ขึน้
ประมาณ 30% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ทีม่ปีรมิาณออ้ยเขา้หบีอยูท่ี ่92.95 ลา้นตนัออ้ย 
 
ขา่วสด  
 
เกษตรนัดถกหัน่ราคาปุ๋ ย-ยาฆ่าแมลง เชิญ 7 สมาคมเข้าพบ-เผยอาจให้ปตท.ผลิตขายเอง 
          กระทรวงเกษตรฯ ดงึ 7 สมาคมผู้ขายปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพชื ปตท. บางจาก ธ.ก.ส. ถกลด
ต้นทุนการผลติช่วยเกษตรกร 25 เม.ย.นี้ คาดใช้คูปองเป็นส่วนลดปุ๋ ย 20 บาท/กระสอบ ยาปราบ
ศตัรพูชืลติรละ 10-40 บาท ถา้ตกลงไมไ่ดใ้ห ้ปตท. น าวตัถุดบิจากน ้ามนัมาผลติปุ๋ ยสัง่ตดัแทน 
 
'ทวัรบ์อลโลก'ยงัฮอต 
          นายชาตร ีตัง้เธยีรกุล กก.ผจก.บรษิทั เวลิด ์แพลนเน็ต อนิเตอรเ์นชัน่แนล เปิดเผยว่า กระแส
ฟุตบอลโลก หรอื ฟุตบอลโลก 2018 ระหว่าง 8 ม.ิย.-8 ก.ค.น้ี ทีร่สัเซยียงัไม่ค่อยด ีเน่ืองจากลขิสทิธิ ์



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 23 เมษำยน 2561 

 

   

ถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่เอกชนไทยหารอืกนัอยู่ไม่มคีวามชดัเจนแต่บรษิัททวัรเ์ริม่ขายทวัรด์ูฟุตบอล
โลกรสัเซยีแลว้ ทรปิ 7-8 วนั ราคา 2 แสนกว่าบาท 
 
'แบลค็ชิพ'ชูสไบยีนส ์
          น.ส.ปรยีภสัร ์เมฆรุง่โรจน์ กก.ผจก.บรษิทั เมฆพฒันา ผูผ้ลติและจ าหน่าย แบรนด ์"แบลค็ชพี 
ยนีส์" เปิดเผยว่า ปีนี้ให้ความส าคญักบักระแสนิยมทีเ่กดิขึน้เพื่อขยายฐานไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ เริม่
ชมิลางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยออกสไบยนีส์จ าหน่าย 100 ชิน้ ราคา 499 บาท ขายหมด
ภายใน 2 วนั ผลดเีกนิคาดสอดรบักบักระแสละครบุพเพสนันิวาส ซึง่ท าให้การแต่งกายชุดไทยก าลงั
เป็นทีน่ิยม 
 
ไทยรฐั  
 
ข่าวร้ายต้อนรบัเปิดเทอม! ชุดนักเรียนขึ้นราคาอ้างสารพดัต้นทุนพุ่ง 
          ผูผ้ลติชุดนักเรยีนเตรยีมขอปรบัขึน้ราคา 10-15 บาท ชีต้้นทุนพุ่งทัง้จากค่าแรง-ค่าขนส่งและ
ค่าวตัถุดบิ ดา้นพาณชิยเ์ลง็ถกผูป้ระกอบการจดังานแบค็ ท ูสคลู ทัว่ไปเป็นของขวญัผูป้กครอง 
 
ได้ฤกษ์ผา่ตดัใหญ่"สภาพฒัน์" 
          นายกอบศกัดิ ์ภูตระกูล รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ได้หารอืกบันายทศ
พรศริสิมัพนัธว์่าทีเ่ลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต(ิสศช.)คน
ใหม่ ถงึการปรบัปรุงโครงสรา้งการท างานของสศช.เพื่อรองรบัการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตแิละการ
ปฏริปูประเทศ ซึง่นายทศพรท างานดา้นการปฏริปูโครงสรา้งหน่วยงานราชการมาตลอดชวีติ จงึน่าจะ
ใชป้ระสบการณ์มาปรบัโครงสรา้งสศช.ได ้
 
พพ.ทุ่มเงินหนุนธรุกิจ ร่วมประหยดัพลงังาน 
          นายประพนธ ์วงษ์ท่าเรอื อธบิดกีรมพฒันาะพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน(พพ.) เผย
ว่า พพ.เชญิชวนภาคเอกชนสมคัรเขา้ร่วมโครงะการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกจิมกีารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยส่งเสรมิการใช้ระบบควบคุมอตัโนมตัริ่วมกบัอุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหมเ่พื่อใหม้กีารใช้พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
อาลีบาบาคดันักท่องเท่ียวคณุภาพสู่ไทย 
          นายวรีะศกัดิ ์โควสุรตัน์ รมว.การท่องเทีย่วและกฬีา กล่าวถงึความรว่มมอืกบัอาลบีาบาในการ
ส่งเสรมินักท่องเทีย่วจนีมาไทย ว่า ไดห้ารอืกบันายแจค็ หม่า ว่าสิง่ทีร่ฐับาลไทยต้องการคอืคุณภาพ
ของนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เรื่องของปรมิาณเพื่อสรา้งความยัง่ยนืให้กบัธุรกจิท่องเที่ยวของไทย ซึ่งแจค็ 
หม่า เหน็พอ้งว่าไทยก าลงัท าเรื่องการสรา้งความยัง่ยนื และความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วและ
ตอ้งการมุ่งเน้นพืน้ทีเ่มอืงรอง รวมทัง้น าการท่องเทีย่วมาช่วยลดความเหลื่อมล ้าโดยเคารพระบบนิเวศ 
ทัง้นี้ อาลบีาบาจะเลอืกคนที่มาท่องเที่ยวไทยผ่านระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI) โดยดงึจากฐานคนที่มี
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ความรบัผดิชอบ มเีครดติทางสงัคมและไม่มปัีญหาการเงนิเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการลงนาม
บนัทกึความเขา้ใจครัง้นี้ เป็นความร่วมมอืผ่านระบบดจิทิลัเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงรองระหว่าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และบรษิทั Zhejiang Fliggy Network Technology Company 
Limited เพื่อเป็นแพลตฟอรม์จองหอ้งพกัตัว๋เดนิทางและขายทวัรท์ัว่โลกของอาลบีาบา 
 
ไทยโพสต ์ 
 
มึน!เงินช่วยเอสเอม็อีอืดระเบียบราชการฟิตจดัหนุนสตารท์อพัเกิดยาก 
          กองทุนร่วมทุน 3 แบงก์รฐั ยอดยงัอืด ล่าสุด ณ 28 ก.พ.2561 มอีนุมตัิสนิเชื่อรวมแค่ 964 
ล้านบาท เหตุระเบียบราชการไม่ยดืหยุ่น ท าให้หนุนสตาร์ทอัพเกิดยาก ด้าน สสว.เดินหน้าสร้าง
เครอืขา่ยเชื่อมโยงระหว่างผูป้ระกอบการตัง้แต่ระดบัตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า สรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้ 
 
บินไทยชงคนร.เคาะแผนฟ้ืนฟดีเดย2์7เม.ย.น 
          นางอุษณีย์ แสงสงิแก้ว รกัษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ.การบนิไทย เปิดเผยว่า  
ในวนัที่ 27 เม.ย.นี้ การบินไทยเตรยีมน าแผนฟ้ืนฟูใหม่ ที่จะเน้นการบรหิารทรพัย์สิน เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากบัรฐัวสิาหกจิ (ครน.) พจิารณารายละเอยีด หลงัแผนฟ้ืนฟูเดมิ
ไดส้ิ้นสุดไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา ต่อจากนัน้จะมกีารประชุมพรอ้มน าเสนอแผนฟ้ืนฟูดงักล่าวให้นาย
ไพรนิทร ์ชโูชตถิาวร รมช.คมนาคมพจิารณา ในวนัที ่4 พ.ค.นี้ 
 
'ศิริ'บีก้ฟผ.เร่งผดุสายส่งไฟฟ้าใต้ 
          กฟผ.รบัลูก "ศริ"ิ สัง่ท าสายส่ง 6,000 ลา้นบาท พรอ้มผุดโรงไฟฟ้าก๊าซ 1 พนัเมก ยมือ านาจ 
ม.44 เผยเรง่ศกึษาพืน้ทีห่วงัไดข้อ้สรปุเรว็ๆ นี้ 
 
'ออมสิน'ลุ้นจีดีพีQ1โตแตะ4% 
          "ออมสนิ" ลุ้นเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2561 โตดแีตะ 4% ประเมนิทัง้ปีจดีพีี ขยายตวัที ่
4.2% อานิสงสส์่งออก-ท่องเที่ยวคกึคกั พ่วงภาครฐัเร่งลงทุนดนัเมด็เงนิหมุนเขา้ระบบเศรษฐกจิ แนะ
จบัตาหนี้อุปโภคบรโิภค-เอสเอม็อฉุีดก าลงัซือ้ 
 
 

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


