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ไทยรฐั 

 
รฐัรมุสกรมัเวบ็ละเมิดลิขสิทธ์ิ เปิด 2 ช่องทางผูเ้สียหายแจ้งเบาะแสก่อนสัง่ปิด 
          กรมทรพัยส์นิทางปัญญาชี้ช่องจดัการเวบ็ไซต์หนัง-เพลงละเมดิลขิสทิธิ ์แนะเจา้ของสทิธิแ์จง้
ผ่าน COPTICS ขอใช้อ านาจ กสทช.สัง่ปิด หรอืแจ้งกรม ก่อนส่งศาลสัง่ปิด ล่าสุด ปิดแล้วกว่า 70 
เวบ็ไซต ์เกอืบ 2 พนั URL 
 
คาดอีก 10 ปีเลิกใช้เหรียญ ร.9 

นายอ านวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารกัษ์ เปิดเผยว่าขณะนี้มีเหรียญกษาปณ์รุ่นเก่า  
หรอืเหรยีญกษาปณ์รชักาลที่ 9 หมุนเวยีนอยู่ในระบบราว 33,000 ล้านเหรยีญ มูลค่า 68,000 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นเหรยีญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาทมากที่สุด หรอื 51% ของจ านวนเหรยีญ
ทัง้หมดในระบบ อย่างไรก็ตามกรมจะปล่อยให้เหรยีญหมดสภาพตามอายุการใช้งานในอกีประมาณ  
5 ปี จากนัน้ในปีที่ 6 จึงจะผลิตเหรยีญใหม่ของรชักาลที่ 10 เข้ามาทดแทน คาดว่าภายใน 10 ปี  
จะสามารถเก็บเหรยีญกษาปณ์รุ่นเก่าของรชักาลที่ 9 ได้ทัง้หมด และจะเหลอืเหรยีญกษาปณ์ของ
รชักาลที ่10 เพยีงรุน่เดยีวทีห่มนุเวยีนในระบบการเงนิของประเทศ 
 
ยอดขายโอทอปในสนามบินฉลยุ ฮิต!มะขามหวาน-น ้ามนัมะพร้าว 

นายวุฒไิกร ลวีรีะพนัธุ ์อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปิดเผยถงึการจ าหน่ายสนิคา้โอทอปใน
สนามบินว่า ในปี 61 ท ายอดขายได้ 127 ล้านบาท แบ่งเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ 84 ล้านบาท 
สนามบินภูเก็ต 34.6 ล้านบาท และสนามบินดอนเมือง ซึ่งเริ่มจ าหน่ายตัง้แต่วันที่ 10 เม.ย.61  
มยีอดขาย 8.25 ลา้นบาท โดยมลูค่าเพิม่ขึน้ต่อเนื่องตามจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้ไทยเพิม่ขึน้ 
ส าหรบัสนิค้าขายด ีเช่น มะขามแกะเมด็ 500 กรมั (เพชรบูรณ์) มยีอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 425,000 
บาท รองลงมาคือ น ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น Tropicana (นครปฐม)222,000 บาท หมอนรองคอ 
(นครราชสีมา) 219,000 บาท เสื้อปีกค้างคาว(สกลนคร) 185,000 บาท ต้มย าโป๊ะแตก (จนัทบุร)ี 
180,000 บาท ผ้าห่มผ้าฝ้ายทอมือ (ร้อยเอ็ด) 158,000 บาท ปูอบโอ่ง (จันทบุรี) 153,000 บาท  
น ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นเรอืนสมุทร (สมุทรสงคราม) 152,000 บาท ผ้าคลุมไหล่มดัหมี่ลายข้างส ี
(สกลนคร) 149,000 บาท เป็นตน้ 
 
"ศิริ"เมินเสียงนกเสียงกา 

นายศริ ิจริะพงษ์พนัธ ์รมว.พลงังาน เปิดเผยถงึกรณีทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิพลงังานหมุนเวยีน
ยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนต่อศาลปกครอง ขอให้ระงบัหรอืชะลอการประกาศใช้แผนพฒันาก าลงัการผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย(พดีพี ี2018) พ.ศ.2561-2580 ว่ายงัไม่ทราบกรณีดงักล่าว แต่ขอยนืยนัว่าแผน
พีดีพีจดัท าขึ้นภายใต้พื้นฐานที่ค านึงถึงความมัน่คงด้านพลงังาน และให้ความส าคญักับพลงังาน
หมุนเวยีนทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมพฒันาระบบผลติไฟฟ้ามากขึน้ ดงันัน้หากราคาพลงังาน
หมนุเวยีนมตีน้ทุนต ่า สามารถผลติเพื่อขายเขา้ระบบไดต้ามปกต ิ
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คมุเข้มราคาสินค้าบริการทุกพื้นท่ี 

นายบุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร ปลดักระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยว่า ไดส้ัง่การใหก้รมการคา้ภายใน 
และส านักงานพาณิชย์จงัหวดัทัว่ประเทศตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสนิค้าในเทศกาล
สงกรานต์ โดยขอให้จดัส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้าและบรกิารในช่วงนี้  ซึ่งประชาชน
เดนิทางออกต่างจงัหวดัจ านวนมากเพื่อกลบัภมูลิ าเนาและเดนิทางท่องเทีย่วและใหต้รวจสอบต่อเนื่อง
จนถงึวนัทีป่ระชาชนเดนิทางกลบัเขา้กรงุเทพฯ 
 
ดึงทวัรเ์มียนมาลกูค้าคนรุ่นใหม่ "ททท."พลิกเกมสู้เหต"ุอีย"ูลดวบู 

ททท.จบัมือเอกชนไทย-เมียนมา จดังานกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเมียนมาที่กรุงย่างกุ้ง  
ตัง้เป้าเพิ่มก าลงัซื้อ จ านวนทัวร์เมียนมาให้เข้ามาไทย เพราะเมียนมาเป็นนักท่องเที่ยวหลกัของ
อาเซยีนทีเ่ขา้มาในไทย เผยเชยีงใหม ่เชยีงราย พทัยา เป็นสถานทีฮ่อตฮติของคนเมยีนมา พรอ้มทวัร์
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลดงัๆ ในไทยปลายปีนี้จดัอกีรอบหนึ่งเน้นเจาะกลุ่มไฮโซคนรวย 
 
ซ้ือประกนัอุ่นใจวนัสงกรานต ์ราคา 7 บาท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น 

นายสาระ ล ่าซ า กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ 
จ ากดั(มหาชน) เปิดเผยว่า บรษิทัไดร้่วมกบั บรษิทั เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ จ ากดั จดัท าโครงการประกนั
สงกรานต์ถูกใจ 7 บาท เพื่อมอบความสุขและความอุ่นใจให้กบัประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
โดยมอบกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่ม จ านวน 200,000 สทิธิ ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมหีลกัประกนั
คุม้ครองอุบตัเิหตุใหก้บัตนเองและครอบครวั โดยผูใ้ชส้ทิธิต์อ้งมอีายตุัง้แต่ 20-70 ปี 
 
เปิดเหตุผลรถยนต์ไฟฟ้าไม่คืบหน้า หน่วยงานภาครฐัจดัซ้ือไม่ได้! เอกชนแนะให้ประชาชน 
น าร่อง 
          ผูส้ ื่อขา่วรายงานถงึความคบืหน้ากรณีภาครฐัไมส่ามารถน ารอ่งใชร้ถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
(บีอีว)ีเพราะการก าหนดราคากลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า(อีว)ีของส านักงบประมาณ วงเงนิล้านบาท ต่อคนั 
ส าหรบัให้หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิจดัซื้อไปใชง้านเพื่อน าร่องในหน่วยงานภาครฐั แต่ปรากฏว่า 
เป็นราคาทีถู่กกว่าตลาดทัว่ไป ทีร่าคาบอีวีอียู่ที ่3 ลา้นบาทต่อคนั ว่าเรื่องดงักล่าว หน่วยงานราชการ
ไม่สามารถด าเนินการใดๆ ไดแ้มม้มีตคิณะรฐัมนตร ี(ครม.)ออกมารองรับ โดยมต ิครม.ดงักล่าวกเ็พื่อ
กระตุ้นตลาดในประเทศ ท าให้นักลงทุนเกดิความมัน่ใจว่าภาครฐัสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจรงิจงั
โดยการก าหนดให้หน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจจัดซื้อบีอีวี 20% ของรถยนต์ใหม่ทัง้หมด  
ที่หน่วยงานจดัซื้อ โดยก าหนดบัญชีคุณลกัษณะ และบญัชีราคาของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี ่ 
และเพิม่เตมิรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรีเ่ขา้ไปในบญัชนีวตักรรมไทย 
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หลงัเลือกตัง้ประชาชนมัน่ใจกล้าใช้จ่าย ยอดจองรถยนตม์อเตอรโ์ชว ์4.9 หมื่นคนั 

นายจาตุรนต์ โกมลมศิร ์กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั กรงัดป์รซี์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยในฐานะรองประธานจดังาน บางกอก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
มอเตอรโ์ชว์ ว่า งานบางกอก อินเตอรเ์นชัน่แนล มอเตอรโ์ชว์ ครัง้ที่ 40 เมื่อวนัที่ 27 ม.ีค.-7 เม.ย. 
ทีผ่่านมา ณ อมิแพค เมอืงทองธานี เป็นอกีครัง้ของการจดังานทีป่ระสบความส าเรจ็ทุกดา้น ทัง้จ านวน
บรษิัทผู้ผลติรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ที่เข้าร่วมงาน และจากการ
รวบรวมตัวเลขผู้เข้าชมงานปีนี้  อยู่ที่ 1.6 ล้านคน ขณะที่มียอดจองรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์ 
ที่เกดิขึน้มยีอดรวม 49,278 คนั แบ่งเป็นรถยนต์ 37,769 คนั รถจกัรยานยนต์ 5,343 คนัและแบรนด์
รถยนต์ไฟฟ้า 6,166 คนั ปัจจยัที่ท าให้ผูบ้รโิภคจองรถจ านวนมาก เนื่องจากผูป้ระกอบการมกีารเพิม่
ผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึ้น รวมทัง้การผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อ  
โปรโมชันที่จูงใจ และหลังการเลือกตัง้ที่ก าลังเตรยีมจดัตัง้รฐับาล ท าให้ป ระชาชนมัน่ใจกล้าใช้ 
จา่ยเงนิฯลฯ 
 
"จรวด 3 ขัน้" อุ้มเอสเอม็อี 4.0 ถึงยุคใช้หุ่นยนต์-ปัญญาประดิษฐ์ กสอ.ย า้ชดัช่วยลดต้นทุน-
เวลา 
          นายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์อธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้จดัท า
โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเอสเอม็อ ีเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้ถงึการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมตัิเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 ภายใต้โครงการ 
"3-Stage Rocket Approach" หรอื "จรวด 3 ขัน้" โดยน าเอาเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น บิก๊ดาต้า, หุ่นยนต์, 
ปัญญาประดิษฐ์(เอไอ)มาปรบัใช้ใน 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 Visualize Machine คอื การรวบรวม
ขอ้มูลจากเครื่องจกัรให้เป็นดจิทิลัและน ามาใช้วเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติ ผ่านโครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม ระบบอจัฉรยิะเฝ้าตดิตามตรวจสอบการท างานของ
เครือ่งจกัรเป็นการท างานผ่านอุปกรณ์เซน็เซอรท์ีใ่ชต้ดิตัง้เครือ่งจกัรไดท้ัง้แบบเคลื่อนไหว และแบบไม่
เคลื่อนไหวดว้ยการจบัสญัญาณแสงหรอืการเคลื่อนไหวของเครื่องจกัร เพื่อนับชิน้งาน ทีช่่วยลดเวลา 
ลดค่าใชจ้่าย ฯลฯ โดยปีทีผ่่านมาไดต้ดิตัง้ระบบใหแ้ก่เอสเอม็อ ี500 กจิการ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติไดม้ากกว่าเดมิ 30% คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิรวม 850 ลา้นบาท 
 

เดลนิิวส ์
 
รฐัตอกฝาโลงใช้รถไฟฟ้า ตัง้'ราคากลาง'ต า่กว่าตลาด แนะใช้ภาษีจงูใจกระตุ้นซ้ือ 
          รายงานขา่วจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยถงึความคบืหน้ากรณีภาครฐัไมส่ามารถน ารอ่ง
ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี ่(บอีวี)ี เนื่องจากปัญหาการก าหนดราคารถอวีขีองส านักงบประมาณ 
ต ่ากว่าราคาตลาดทีก่ าหนดราคารถบอีวีอียู่ประมาณ 3 ลา้นบาทว่าขณะนี้การสนบัสนุนภาครฐัใหใ้ชร้ถ
บอีีว ี20% ของรถยนต์ใหม่ทัง้หมดของรฐั ตามมติ ครม. วนัที่ 28 ม.ีค. 60 ยงัมอุีปสรรคอย่างมาก 
เนื่องจากได้ตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารประกวดราคาที่ภาครฐัก าหนดไวใ้นระเบยีบจดัซื้อจดัจา้งต้องมี
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เอกชนเสนอราคาเป็นคู่เทยีบ 2-3 ราย แต่ปัจจุบนัมผีู้ผลติรถยนต์ยีห่้อนิสสนัรายเดยีวที่ผลติบอีวีรีุ่น 
นิสสนั ลฟี ท าใหไ้มส่ามารถเปิดประกวดราคาแบบมคีู่เทยีบแขง่กนัได้ 
 
ปัม๊ 2 พนัล.เหรียญแทนรุ่นเก่า 

นายอ านวย ปรมินวงศ์ อธบิดกีรมธนารกัษ์ เปิดเผยถงึภาพรวมเหรยีญกษาปณ์หมุนเวยีนใน
ระบบ ว่า ขณะนี้กรมฯ มีแผนจะผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรุ่นใหม่ปีละ 2,000 ล้านเหรียญ  
เพื่อน าเขา้ไปทดแทนเหรยีญกษาปณ์รุ่นเก่า ซึ่งทยอยเก็บออกจากระบบการใช้งาน คาดว่าจะผลติ
เหรยีญใหม่ทดแทนเหรยีญเก่าได้ทัง้หมดภายใน 10 ปี โดยปัจจุบนัมเีหรยีญกษาปณ์หมุนเวยีนใน
ระบบ ประมาณ 3.3 หมื่นลา้นเหรยีญ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 6.8 หมื่นลา้นบาท ซึง่มทีัง้เหรยีญรุน่เก่า
และรุน่ใหม ่
 
'ไฮ-คลู'ทุ่มงบ 60 ล้านบ. รกุตลาดฟิลม์ด าเตม็สบู 

น.ส.ชลฏิา วณิชชากรพงศ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั ลวีณิชย ์จ ากดั ผูน้ าเขา้และจดั
จ าหน่ายฟิลม์กรองแสง ไฮ-คูล เปิดเผยแผนการด าเนินงานในปี 62 ว่าใชง้บกว่า 60 ลา้นบาท เพื่อท า
ตลาดฟิลม์กรองแสงกลุ่มฟิลม์ด าแบบดา้นซึง่ก าลงัไดร้บัความนิยม เนื่องจากคุณสมบตัทิีต่อบโจทยใ์ห้
ความเป็นส่วนตวั แต่มทีศันวสิยัมองเห็นภายนอกชดัเจน พรอ้มจะเปิดตวัฟิล์มรุ่นใหม่คอื "เซรามกิ 
แบลก็ อดิชิัน่" นวตักรรมใหม่ของฟิลม์กรองแสงเซรามกิสามารถป้องกนัความรอ้นสูงถงึ 75% ป้องกนั
รงัสอีนิฟราเรดสูงสุดถงึ 87% โดยมแีผนเปิดตวัพรเีซน็เตอรค์นใหม่ในเรว็ ๆ นี้  คาดว่าจะช่วยกระตุ้น
ยอดขายใหโ้ต 5-8% ตามแผน 
 
ไล่ปิด'เวบ็หนัง-ซีรีส'์เถ่ือน ดึงสรรพากรรีดภาษีย้อนหลงั 
          นายทศพล ทงัสุบุตร อธบิดกีรมทรพัยส์นิทางปัญญา เปิดเผยถงึแนวทางการด าเนินการกบั
เวบ็ไซต์ที่ละเมดิลขิสทิธิว์่า ขณะน้ีกรมฯ ไดร้่วมมอืกบัส านักงานป้องกนัและการปราบปรามการฟอก
เงนิ (ปปง.) และกรมสรรพากร ในการน ากฎหมายของทัง้สองหน่วยงานมาด าเนินคดกีบัผู้ที่ละเมดิ
ทรพัย์สินทางปัญญาด้วยความผิดที่อยู่ในฐานการฟอกเงนิเพื่อให้มกีารอายดัทรพัย์และยดึทรพัย์
ผู้กระท าความผดิ รวมถงึการตรวจสอบภาษียอ้นหลงั นอกเหนือจากการปิดเว็บไซต์ปิดกัน้เวบ็ไซต ์
เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทรพัย์สินฯที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะมีโทษปรบัหรอืจ าคุกซึ่ง
ผูก้ระท าผดิไมเ่กรงกลวัมากนกั 
 
มอเตอรโ์ชวข์ายเฉียด 5 หมื่นคนั 

นายจาตุรนต์ โกมลมศิร ์กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร บรษิทั กรงัดป์รซี์
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล  
มอเตอร์โชว์ เปิดเผยถึงยอดจองรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จาก 50 ค่าย ว่ามียอดรวมทัง้สิ้น  
49,278 คนั แบ่งออกเป็นรถยนต์ 37,769 คนั ขณะที่รถจกัรยานยนต์ 5,343 คนั และแบรนด์รถยนต์
ไฟฟ้าหรอือวี ี6,166 คนั โดยมผีูเ้ขา้ชมงานกว่า 1.6 ลา้นคน 
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กรงุเทพธุรกจิ 

 
ไทย'เท่ียวนอก'ดันรูดป๊ืดพุ่งค่ายบตัรเครดิตงดัโปรโมชัน่ดึงลูกค้า 'กรุงศรีเฟิรส์ช้อยส์'โชว ์ 
ยอดใช้จ่ายไตรมาสแรกโตเกิน30% 
          ค่ายบตัรเครดติ รุกเจาะ ตลาดนักท่องเที่ยวไทยไปนอก หลงัพบอตัราการเติบโตดต่ีอเนื่อง 
แขง่งดัโปรโมชัน่ ดงึลกูคา้ "กรงุศรเีฟิรส์ชอ้ยส"์ เผยไตรมาสแรกยอดรดูบตัรโตกว่า 30% ส่วนใหญ่จอง 
ที่พัก-ซื้อตัว๋เครื่องบิน "เคทีซี" มุ่งตลาดออนไลน์ ด้าน "แบงก์กรุงเทพ" ประเมินปีนี้โต 9% ขณะ  
"เอสซบี"ี เจาะกลุ่มคนรุน่ใหม่ 
 
ประกนัเดินทางบมู'เบีย้รบั'โตกระฉูด 

ตลาดประกันภัย การเดินทางคึกคัก อานิสงส์คนไทยแห่เที่ยวนอก ดันเบี้ยประกันรบัพุ่ง  
"ไทยววิฒัน์" เผยไตรมาสแรกโต 25% เลง็ออกผลติภณัฑใ์หม่เพิม่ความยดืหยุ่นเดนิทาง รกัษาไดทุ้ก 
โรงพยาบาลทัว่โลก ขณะ "เอม็เอสไอจ"ี ตัง้เป้าปีนี้โต100% ด้าน "เมอืงไทยประกนัภยั" ขนโปรโมชัน่
ดงึลกูคา้ 
 

ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
"พาณิชย"์ ช้ีช่องจดัการเวบ็หนังเถื่อน แจ้ง COPTICS-ใช้พ.ร.บ.คอมพส์ัง่ปิด 

กรมทรพัยส์นิทางปัญญาชี้ช่องจดัการเวบ็ หนังเถื่อน เวบ็ละเมดิลขิสทิธิ ์แนะเจา้ของสทิธิใ์ช ้ 
2 ช่องทาง แจ้งผ่าน COPTICS เพื่อขอใช้อ านาจ กสทช. สัง่ปิดเว็บละเมดิ หรอืใช้ พ.ร.บ.คอมพ ์ 
ส่งศาลสัง่ปิด เผยล่าสุดปิดไปแลว้กว่า 70 เวบ็ไซตเ์กอืบ 2,000 URL 
 
โอทอปสนามบินปี 61 ทะล ุ127 ล้าน "มะขามแกะเมด็" แชมป์ขายดีสดุ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้าเผยยอดขายสนิค้าโอทอป ในสนามบนิปี 61 พุ่งกระฉูด ท ายอดทะลุ 
127 ล้านบาท "มะขามแกะเม็ด" ยงัแรงคว้าแชมป์ขายดีอันดับหนึ่ง เตรยีมเดินหน้าพัฒนาสินค้า  
เพิม่ช่องทางจ าหน่ายทัง้ออฟไลน์ ออนไลน์ 
 

มตชิน 
 
ตอกฝาโลงรถยนตไ์ฟฟ้ารฐั เหตมุติครม.สวนทางเกณฑส์ านักงบฯ เอกชนแนะใช้ภาษีกระตุ้นดี
มานดป์ระเทศ 
          อุตฯรถยนต์ไฟฟ้าในไทยสะดุด ภาครฐัไม่สามารถน าร่องใช้บีอีวีได้แม้มีมติ  ครม.รองรบั  
เหตุระเบยีบส านกังบฯไมร่องรบั-ไรคู้่เทยีบ ส.อ.ท.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เหน็พอ้งเสนอรฐักระตุ้น
ตลาดดว้ยระบบภาษจีงูใจเอกชน-ปชช.น ารอ่งบอีวี ี
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'ศิริ'เมินเอกชนร้องศาล เบรกแผนพีดีพีใหม่20ปี 

นายศริ ิจริะพงษ์พนัธ ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลงังานยงัไมไ่ด้
รบัทราบถงึกรณีที่ผูป้ระกอบการธุรกจิพลงังานหมุนเวยีนยื่นหนังสอืรอ้งเรยีนไปยงั ศาลปกครองเพื่อ
ขอให้ศาลใชอ้ านาจสัง่ระงบัหรอืชะลอการประกาศใชแ้ผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
(พดีพี ี2018) ปี 2561-80 แต่อย่างใด โดยกระทรวงพลงังาน ยงัยืนยนัว่าแผนพดีพีดีงักล่าวจดัท าขึน้
ภายใต้พื้นฐานที่ค านึงถึงความมัน่คงด้านพลงังานและให้ความส าคญักับพลงังานหมุนเวยีนที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาระบบผลติไฟฟ้ามากขึน้ ดงันัน้ หากราคาพลงังาน
หมนุเวยีนมตีน้ทุนต ่ากส็ามารถผลติเพื่อขายเขา้ระบบไดต้ามปกต ิ
 
หนุนใช้เงินท้องถ่ินลดเส่ียงค่าบาท 

นายวศิษิฐ ์ลิม้ลอืชา รองประธาน สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถงึ
การใช้สกุลเงนิท้องถิ่นในการซื้อขายและเปลี่ยนสนิค้าระหว่างกนัในอาเซยีนว่า จะเป็นผลดต่ีอการ
ส่งออก อตัราการแลกเปลีย่นซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนัในอาเซยีนควรเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจะเป็น
ผลด ีท าให้อตัราการแลกเปลีย่นมคีวามนิ่งและลดความผนัผวนไดม้ากขึน้ เนื่องจาก ที่ผ่านมาการค้า
ทัว่โลกจะใช้สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัเป็นตวัหลกัในการตกลงราคา และช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสกุลเงนิ
ดอลลาร ์สหรฐัมคีวามผนัผวนสูงจากข่าวของธนาคารกลางของสหรฐัอเมรกิา (เฟด) แต่หากใช้สกุล
เงนิของประเทศในอาเซียนเมื่อมีข่าว หรอืสถานการณ์ใดเกิดขึ้นค่าเงนิจะขยบั ขึ้นลงในอัตราที่
ใกลเ้คยีงกนั ท าใหค้่าเงนิระหว่างกนัไม่เปลีย่นแปลงมากนัก อนันี้จะเป็นผลดที าใหเ้มื่อมกีารคา้ขายจะ
สามารถท าการซือ้ขายล่วงหน้าไดใ้นระยะทีย่าวมากขึน้ 
 
รายได้รฐัเฉียด 1 ล้านล. คลงัจดัเกบ็ 5 เดือนเพ่ิมขึ้น 7.5 หมื่นล. ช้ีศุลกากรหลุดคาดการณ์ 
โตแค่ 0.1% 
          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า 5 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กุมภาพนัธ์ 2562) 
รฐับาลจดัเกบ็รายไดสุ้ทธ ิจ านวน 986,000 ลา้นบาท สูงกว่าช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 75,568 ลา้นบาท 
หรือ  8.3% โดยมีสาเห ตุส าคัญ จากการจัด เก็บ รายได้ของกรมสรรพ ากรเพิ่ มขึ้นจ านวน  
52,881 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.3% การน าส่งรายได้ของรฐัวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 22,054 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้น 34.2% และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 16,222 ล้านบาท หรือ 
เพิม่ขึน้ 7.4% 
 
พร้อมเพยไ์ทยเช่ือมสิงคโปร ์โอนเงินเรตถกูลงเร่ิมใช้ปี'63 

นายวริไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถงึความคบืหน้า
การเชื่อมระบบโครงสรา้งพืน้ฐานการช าระเงนิของไทย หรอืพรอ้มเพย ์กบัระบบเพยน์าว ของสงิคโปร ์
ที่อยู่ ระหว่างการด าเนินการ ว่า มีหลายเรื่องที่ต้องตกลงร่วมกัน อาทิ สัญญา กฎหมาย  
โดยคณะท างานของทัง้สองประเทศจะเร่งด าเนินการ คาดว่าจะแลว้เสรจ็พรอ้มให้บรกิารช่วงไตรมาส  
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ที่ 2 ปี 2563 โดยระบบของไทยและสงิคโปรใ์ช้ซอฟต์แวรข์องโวคอลลงิก์เหมอืนกนัท าให้การพฒันา
ระบบเชื่อมกนัไม่ยาก และจะเชื่อมระบบภายใต้มาตรฐานไอเอสโอ 20022 เป็นมาตรตรฐานสากลที่
ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซยีนตกลงรว่มกนัว่าจะน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานเชื่อมโยงระบบการช าระ
เงินภายในภูมิภาค ระยะแรกจะเริ่มใช้ในบางผลิตภัณฑ์ก่อน อาทิ การโอนเงิน และจะพัฒนา
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ใหส้ามารถช าระเงนิระหว่างประเทศได้ 
 
'ออลลอิ์นสไปร'์ปล้ืมโรดโชวฉ์ลยุ ขายไอพีโอปลายเม.ย.เทรดพ.ค. 

นายเล็ก สิขรวทิย กรรมการผู้อ านวยการ บรษิัท ที่ปรกึษา เอเซีย พลสั จ ากัด ในฐานะที่
ปรกึษาทางการเงนิ (เอฟเอ) ของบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) หรอืออลล ์
เปิดเผยว่า จากการน าเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ทัง้กลุ่มนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทัว่ไป  
เมื่อวนัที ่1-4 เมษายนทีผ่่านมา ไดร้บั ความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากออลลม์คีวาม
โดดเด่นในการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัคุณภาพพืน้ทีศ่กัยภาพ และบรเิวณพื้นทีแ่นวระบบขนส่งมวลชนหลกั
ของกรุงเทพฯ อาท ิรถไฟฟ้า (บทีเีอส) และรถไฟฟ้าใต้ดนิ (เอ็มอารท์)ี คมนาคมสะดวก ใกล้แหล่ง
ชุมชน ซึง่สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลก์ารอยูอ่าศยัอย่างแทจ้รงิ มัน่ใจว่าช่วงเปิดเสนอขายให ้จองซือ้
หุ้นออลล์ จ านวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.79% ของจ านวนหุ้นหลังไอพีโอมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  
หุ้นละ 1 บาทในช่วงปลายเดือนเมษายนจะได้กระแสตอบรบัที่ดีจากนักลงทุน จากนั ้นจะเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ภายในเดอืนพฤษภาคม 
 

สยามรฐั 
 
ดึงทุนไทย-ต่างชาติบูม เปิดปี 63 นิคมฯสงขลา SEZ สะเดา-เม็ดเงินสะพัดชายแดนใต้  
1.3 หมื่นล. 

ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า  
ความคบืหน้าการพฒันาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา 
จ.สงขลาระยะที่ 1 พื้นที่ 629 ไร่ ขณะนี้  กนอ.พร้อมเข้าพัฒนาพื้นที่แล้ว โดยบรษิัทพี.ที.เอ.คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นผูร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการที ่กนอ.คดัเลอืกและใหเ้ป็นผูพ้ฒันาพืน้ทีโ่ดยจะเริม่
ด าเนินการภายในเดอืน เม.ย.62 เงนิลงทุนประมาณ 900 ลา้นบาท คาดใชเ้วลาก่อสรา้ง 18 เดอืนแลว้
เสรจ็ และจะเปิดใหน้กัลงทุนเขา้ใชพ้ืน้ทีไ่ดภ้ายในปี 2563 
 
เทรเชอริสตเ์ปิดตวั โมเดลประกนัชีวิตต่อยอดธรุกิจโต 

นายศกุนพฒัน์ จริวุฒติานันท ์ผูก่้อตัง้และ Products and Commercial Lead ของเทรเชอรสิต ์
เปิดเผยว่า เทรเชอรสิต์ เป็นบรษิัทด้านเทคโนโลย ีมเีป้าหมายเป็นผู้ให้บรกิารบรหิารการเงนิส่วน
บุคคลอตัโนมตัคิรบวงจรโดยได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงัและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ยกระดับเป็น บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน  
เทรเชอริสต์  จ ากัด  ใน ปีนี้ บริษัท ได้ เปิดตัวระบบแนะน าประกัน  ได้ โล่  โดย เทรเชอริสต์
(http://dailo.insure) เพื่อต่อยอดจากธุรกจิดา้นทีป่รกึษาการลงทุน 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
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เถ้าแก่น้อยบกุนวตักรรมอาหาร 

นายอทิธพิทัธ ์พรีะเดชาพนัธ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนดม์ารเ์กต็ติ้ง 
เปิดเผยว่าแผนการด าเนินธุรกจินับจากนี้ไปจะเดนิหน้าพฒันาสนิคา้นวตักรรมใหม่ไปในรปูแบบธุรกจิ
อื่นที่ไม่จ ากดัแค่อยู่ในตลาดสแน็ก อีกต่อไป เพื่อผลกัดนัให้เถ้าแก่น้อยเป็นบรษิัทนวตักรรมอาหาร
(Innovation Food company) ล่าสุดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เถ้าแก่น้อยทินเท็น สแน็กปลาหมึก 
ไข่เค็ม ภายใต้สโลแกนหมึกเต็มแผ่น ไข่เค็มเต็มค าโดยบริษัทถือเป็นรายแรกในเมืองไทยที่ท า  
สแน็คปลาหมกึไข่เคม็ ซึ่งได้ซื้อไลเซนส์ไข่เคม็จากบรษิทัคู่ค้าในสงิคโปร ์มาพฒันาสูตรใส่ในแบรนด์
ทนิเทน็ รวมถงึสนิค้าสาหร่ายเถ้าแก่น้อย และต่อยอดไปยงัสนิค้าอื่นๆ ที่เหมาะสมออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

……………………………. 


