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กรุงเทพธุรกิจ
เก็งชนะแหลมฉบังดัน'อีเอ'พุ่ง จับตารู้ผลผ่านคุณสมบัติ23เม.ย.นี้
ดัชนีหนุ้ ไทยปิ ดบวก 12 จุด ปั จจัยต่างประเทศหนุน
หุ้นไทยหลังสงกรานต์คกึ ดัชนีปิดบวก 12 จุด วอลุ่มทะลักกว่า 5.2 หมื่นล้าน นักวิเคราะห์ช้ี
ปั จจัยหนุ นจากตลาดต่างประเทศ หลังเจรจาการค้าสหรัฐ -จีนคืบหน้า ขณะ "จีดพี "ี สหรัฐสดใส คลาย
กังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้านหุน้ "อีเอ-พริมา มารีน" กอดคอวิง่ เก็งกาไรชนะประมูลแหลมฉบังเฟส
3 จับตารูผ้ ลผ่านคุณสมบัติ 23 เม.ย.นี้
ตลท.เร่งเฮียริ่ งคุณสมบัติมนใจได้
ั่
'บอร์ดใหม่'ส.ค.นี้
ตลท.เร่งเฮียริง่ คุณ สมบัติบอร์ดใหม่ในฝั ง่ ของโบรกเกอร์สมาชิก หลังกฎหมายหลักทรัพย์ใหม่มผี ล
บังคับใช้แล้ววานนี้ ลันต้
่ องแต่งตัง้ ให้เสร็จภายใน 120 วัน หรือราวกลางเดือนส.ค.นี้ ส่วนแผนการโอน
เงินเข้ากองทุน "ซีเอ็มดีเอฟ" 5.7 พันล้าน มันใจเสร็
่
จทันใน 90 วัน
แห่ซื้อหุ้น'ลิ สซิ่ ง'ลุ้นผลดาเนิ นงานสดใส
นักลงทุนแห่เก็งกาไรกลุ่มลิสซิง่ คาดงบออกมาดี ดันราคาหุน้ "ศรีสวัสดิ ์-เมืองไทย" ปรับขึน้ ต่อเนื่องโบ
รกฯ ประเมินกาไรสองบริษทั เติบโตแข็งแกร่งหลังเร่งขยายสาขาหนุนสินเชื่อโตตาม
ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
กรมพัฒน์ ฯปิ๊ งไอเดียนากล้องVR ช่วยธุรกิ จสร้างประสบการณ์ ให้ลูกค้า
กรมพัฒ นาธุ รกิจการค้าน านวัต กรรมโลกเสมือ นจริง (VR) ช่ ว ยผู้ป ระกอบธุ รกิจ เกี่ยวกับ สุ ข ภาพ
นาเสนอบริการในรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ทเ่ี หนือกว่าให้ลูกค้าได้รบั รู้ มองเห็น ได้
ยิน และสัมผัส ก่อนตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
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ถกเอฟทีเอไทย-ตุรกีรอบ5คืบ พณ.สบช่องยื่นลิ สต์เปิ ดตลาดเพิ่ ม
"พาณิชย์" เผยถกเอฟทีเอไทย-ตุรกี รอบ 5 คืบหน้า ไทยยื่นรายการให้เปิ ดตลาดเพิม่ เน้นผัก ผลไม้
เกษตรแปรรูป พลาสติก เคมีภณ
ั ฑ์ ยางสังเคราะห์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า และเครื่องปรับอากาศ เตรียมนัด
หารืออีกครัง้ ส.ค.นี้ ยันการทาเอฟทีเอช่วยดันการค้าสองฝ่ ายเพิม่ เป็ น 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐปี 63
ได้แน่
มติชน
คลังลุยขายทิ้ งหุ้น 18 บริ ษทั
ชีผ้ ลตอบแทนไม่จงู ใจลดภาระดูแล ปลืม้ สิบแห่งนักลงทุนเสนอราคาซือ้
สคร.เดินหน้าขายหุน้ บริษทั เอกชน 18 แห่งทีก่ ระทรวงการคลังถืออยู่ หลังผลตอบแทนไม่มาก
เมื่อเทียบกับภาระที่ต้องจัดเจ้าหน้ าที่เข้าไปดูแล เผยนักลงทุนเสนอราคาซื้อแล้ว 10 แห่ง ส่วนใหญ่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิม ตัง้ เป้ า พ.ค.เสนอ ครม.อนุมตั ขิ าย
อนุมตั ิ เดิ นรถไฟเชื่อม'กัมพูชา' ฟื้ นเส้นทางคลองลึก-ปอยเปต
นายอาคม เติม พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิ ดเผยว่า เมื่อ วันที่ 17 เมษายน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุ มตั ิการจัดทาความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย และ
รัฐบาลกัมพูชา ภายหลังทัง้ สองฝ่ ายร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟร่วมกันแล้วเสร็จ
ในส่วนของช่วงสถานีบ้านคลองลึก -ปอยเปต โดย วันที่ 22 เมษายนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกมั พูชา จะร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธลี งนามความ
ร่วมมือ และทดสอบเส้นทางเดินรถ
สมอ.ดัดหลังนาเข้าเถื่อน
ปลอมใบอนุญาต/สังส่
่ งข้อมูลย้อนหลัง3ปี
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิ ดเผยว่า
สมอ.ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการนาเข้าสินค้าที่ต้องขอใบอนุ ญ าตการนาเข้าสินค้ามาตรฐาน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก รร ม (ม อ ก .) ภ า ค บั ง คั บ 112 รา ย ก า ร ต า ม พ .ร .บ .ม า ต รฐ า น
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 กว่า 5,000 ราย ให้แจ้งการขอใบอนุ ญ าตการนาเข้าสินค้ามอก.
ภาคบังคับย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2561 ให้ สมอ.ตรวจสอบภายในวันที่
15 พฤษภาคมนี้ หากพ้นกาหนดอาจถูกพักใบอนุญาต และมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทัง้ จาทัง้ ปรับ
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เนื่องจากมีการตัง้ ข้อสงสัยว่าผูป้ ระกอบการหลายรายลักลอบปลอมแปลงใบอนุญาตนาเข้าสินค้าเข้ามา
อาจมีสนิ ค้าไม่ได้มาตรฐานเป็ นอันตรายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ กับผูบ้ ริโภคได้
ดัชนี ห้นุ หลังสงกรานต์สดใส ปิ ดตลาดวันแรกบวก 12.75 จุด
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า ภาวะหุน้ วันที่ 17 เมษายน เคลื่อนไหวในแดนบวก โดยปิ ดตลาดทีร่ ะดับ 1,673.20
จุด ปรับเพิม่ ขึ้น 12.75 จุด โดยดัชนีทาจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,676.00 จุด และทาจุดต่ าสุดระหว่าง
วันทีร่ ะดับ 1,664.04 จุด ด้วยมูลค่าการซือ้ ขายที่ 52,986.93 ล้านบาท ซึง่ พบว่าหุน้ ภาคเช้าเปิ ดตลาด
ที่ระดับ 1,660.45 จุด ปรับ เพิ่ม ขึ้น 1.36 จุด หรือ 0.08% เปิ ด ภาคบ่ ายที่ระดับ 1,671.65 จุด ปรับ
ลดลง 11.20 จุด หรือ 0.67% โดยแบ่งเป็ นนักลงทุนสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,279.32 ล้านบาท
นักลงทุนบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 1,378.04 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 218.03
ล้านบาท นักลงทุนทัวไปในประเทศ
่
ขายสุทธิ 4,439.33 ล้านบาท
เดลินิวส์
จัด 5 หมื่นล.ชงรัฐบาลใหม่
เอาใจ'มนุษย์เงินเดือน' มีบา้ น ธอส.คิดดอกเบีย้ พิเศษแค่ 3%
นายฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผู้จดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิ ดเผยว่า ธนาคาร
กาลังจัดทามาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ กรอบวงเงิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาล
ใหม่ใช้ดูแลประชาชนที่ต้องการมีท่อี ยู่อาศัยได้ทนั ที โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทัง้ ผู้มรี ายได้น้อย
มนุ ษย์เงินเดือน และผูส้ ูงอายุ โดยเฉพาะผู้มรี ายได้ปานกลาง หรือ มนุ ษย์เงินเดือน ทีต่ ้องการสินเชื่อ
สาหรับที่อยู่อาศัยราคา 2-2.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นที่อยู่อาศัยในเมือง แต่ไม่สามารถเข้ าโครงการ
บ้านล้านหลังได้ ก็จะเข้าร่วมได้ดว้ ยโดยให้ดอกเบีย้ พิเศษไม่เกิน 3% ด้วย
เตือนลงทุนใหญ่ต้องโปร่งใส
นายมานะ นิมติ รมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) เปิ ดเผยว่า ขณะนี้มกี ารเร่ง
การลงทุนและเร่งดาเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลจานวนมากที่อยู่ ในความสนใจของประชาชน
ท่ามกลางกระแสข่าวที่สงสัยถึงความพยายามของธุรกิจใหญ่ บางรายเข้าครอบงาภาครัฐ เพื่อ หวัง
ผลประโยชน์ ใ นหลาย ๆ โครงการ ดัง นั ้น สาธารณชนต้ อ งการให้ พ ลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึน้
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คนไร้อารมณ์ ชอปปิ ง ยอดรูดปื้ ดพลาดเป้ า
นายโชค ณ ระนอง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยว่า การใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตขณะนี้ยงั ไม่คกึ คักมากนัก เพราะประชาชนกังวลกับสถานการณ์การเมืองแม้จะผ่านการ
เลือกตัง้ แล้ว แต่ยงั ต้องติดตามการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ว่าจะออกมาเป็ นอย่างไร ทาให้ขาดความเชื่อมัน่
ไม่มอี ารมณ์จบั จ่ายใช้สอยและชะลอการจับจ่ายใหม่ในช่วงนี้ไว้ก่อน เช่น อยากจะซื้อแต่ยงั ไม่ซอ้ื แต่
หากเป็ นเรื่องที่มกี ารวางแผนไว้ก่อนยังดาเนินตามปกติ เช่น การเดินทางท่องเทีย่ วซึง่ ปกติมกี ารจอง
ล่วงหน้าไปแล้ว แต่การจับจ่ายระหว่างทริปอาจจะชะลอลง
แห่จดั อีเวนต์เปิ ดตัวสิ นค้า ดึงซุป'ตาร์ช่วยขยายตลาด
นายภวัต เรืองเดชวรชัย ผูอ้ านวยการธุรกิจ-สายงานการวางแผน และกลยุทธ์ส่อื โฆษณา บริษทั มีเดีย
อินเทลลิเจนซ์ หรือเอ็มไอ เปิ ดเผยว่า สื่อโฆษณาหน้าร้อนปี น้ีไม่คกึ คักด้านการใช้เงินเหมือนกับทีผ่ ่าน
มา เนื่องจากหลายแบรนด์สนิ ค้าปรับกลยุทธ์ใหม่ใช้เงินจัดโปรโมชันส่
่ งเสริมการขายลดลง แล้วหันไป
จัดอีเวนต์เปิ ดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ท่ดี งึ พระเอกนางเอกแถวหน้ าเมืองไทย อาทิ มาริโอ้ เมาเร่อ ,
ณเดชน์ คูกิมยิ ะ, ใหม่-ดาวิก า โฮร์เน่ และ อัม้ -พัชราภา ไชยเชื้อ มาเป็ นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อ กระตุ้น
ยอดขาย สร้างการจดจาแบรนด์ผ่านฐานแฟนคลับ
สลากฯแชมป์ ส่งรายได้ครึ่งปี
นายประภาศ คงเอียด ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิ ดเผยว่า
ในช่ว งครึ่งปี แ รกของปี งบ 62 (เดือ น ต.ค. 61-มี.ค. 62) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนาส่ งรายได้จาก
รัฐวิสาหกิจและกิจการทีก่ ระทรวงการคลังถือหุน้ ต่ากว่า 50% ได้ 93,354 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่าประมาณ
การเงินนาส่งรายได้แผ่นดินสะสมจานวน 16,969 ล้านบาท หรือ 22% ของประมาณการสะสม
ไล่เช็กบิ ลเอสเอ็มอีเหนี ยวหนี้
ธพว.จ้างบริษทั ติดตามทวง
นายพงชาญ ส าเภาเงิน รองกรรมการผู้จ ดั การ รัก ษาการในต าแหน่ งกรรมการผู้จ ดั การ
ธนาคารพัฒ นาวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มแห่ งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็ม อีแ บงก์
เปิ ดเผยว่า ธนาคารจะเร่งบริหารจัดการหนี้เสีย โดยให้บริษทั ติดตามหนี้มอื อาชีพ มาทาหน้าทีต่ ดิ ตาม
หนี้ในรายลูกค้าทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือกับธนาคาร และเป็ นหนี้เสียมายาวนานซึง่ มีประมาณ 5,000 ล้าน
บาท โดยใช้วธิ แี บ่งผลกาไรกัน ช่วยให้ธนาคารลดค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การแก้หนี้ได้ดขี น้ึ
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สบน.ปลื้มนักลงทุนแห่ แลกพันธบัตร 2.1 แสนล.
นายภูมศิ กั ดิ ์ อรัญ ญาเกษมสุข ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ เปิ ดเผยว่า การดาเนิ น
ธุรกรรมแลกเปลีย่ นพันธบัตร (บอนด์สวิทชิง) ครัง้ ที่ 2 ของปี งบ 62 เพื่อเพิม่ สภาพคล่องของพันธบัตร
และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รฐั บาลได้รบั ความสนใจจากนักลงทุน
สนใจเข้าร่วมเป็ นจานวนมาก อาทิ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการสานักงานประกันสังคมธนาคาร
พาณิชย์ กองทุนรวมและบริษทั ประกันรวมถึงนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศ
ชี้ค่าบาททรงตัว 31.7 บ. ปัจจัยต่างชาติ คลี่คลาย
รายงานข่าวจากกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิ ดเผยว่า ประเมินว่าค่าเงินบาท
ในรอบสัปดาห์น้ีจะอยู่ทก่ี รอบ 31.70-31.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบสัปดาห์ท่ี
แล้ว โดยมีนักลงทุนต่างชาติซ้อื สุทธิในตลาดหุ้น 3,900 ล้านบาท แต่ขายพันธบัตรมูลค่า 9,700 ล้าน
บาท ส่วนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเทียบกับเงินเยนแต่อ่อนค่าลงเทียบยูโร หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ
และธนาคารกลางยุโรปต่างส่งสัญญาณว่าต้องการจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ท่รี ะดับเดิม ส่วนเงินปอนด์
แข็งค่าขึน้ เพียงเล็กน้อยหลังสหภาพยุโรป ตกลงให้สหราชอาณาจักรเลื่อนกาหนดเส้นตายเบร็กซิท
ออกไปเป็ นครัง้ ทีส่ องเป็ นวันที่ 31 ต.ค.62
ไทยรัฐ
กล่าวโทษกรรมการ ADAM8 ราย
ผู้ส่อื ข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ออกแถลงการณ์กล่าวโทษอดีตกรรมการบริษทั อาดามัส อินคอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)หรือ ADAM กับพวกรวม 8 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กรณีกระทาทุจริตต่อหน้าที่ใน
การให้ ADAM เข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั กีธา พร็อพเพอร์ต้สี ์ จากัด (ชื่อเดิม บริษทั สิราลัย
จากัด)จนเป็ นเหตุให้ ADAM ได้รบั ความเสียหาย โดยอดีตกรรมการ ADAM กับพวกรวม 8 ราย
ไฟเขียวสร้างรันเวย์ที่ 3
พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.)เห็นชอบให้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน)(ทอท.)ดาเนินการก่อสร้างทางวิง่ (รันเวย์)
ที่ 3 ของสนามบินสุวรรณภูม ิ วงเงินลงทุน 21,795.941 ล้านบาท โดยคาดว่าเริม่ ดาเนินการก่อสร้างได้
ภายในปี 2562 และแล้วเสร็จในปี 2564 โดยวงเงินก่อสร้างนี้ได้ปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อ

18 เมษายน 2562

ขยาย Taxiway B 2 วงเงิน 622.331 ล้านบาท ทาให้วงเงินการก่อสร้างโครงการรวมปรับลดลงจาก
22,418.25 ล้านบาท เหลือ 21,795.941 ล้านบาท
จ่ายชดเชยคืนช่องทีวดี จิ ทิ ลั 1 ต.ค. 63
กสทช.ระบุหลังคลอด 5 จีสาเร็จ
"ฐากร" เชื่อมาตรการช่วยเหลือทีวดี จิ ทิ ลั แบบสุดซอยมูลค่าเบือ้ งต้น 3.2 หมื่นล้านบาท จะทา
ให้หลายช่องเปลี่ยนใจไม่คนื ใบอนุ ญาต จากที่คาดว่าจะคืน 4-5 ช่องเหลือไม่ถงึ 3 ราย กสทช.ย้าทีว ี
ค่ายมือถือทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการขอคืน-ใบอนุ ญาตผ่อนชาระต้องแจงจานงภายใน 10 พ.ค.นี้ มิเช่นนัน้ หมดสิทธิ ์ ขณะที่ช่อง 3 ถามชัด คืนใบอนุ ญ าตแล้วได้เงินคืนเมื่อไร จับตา 2 ช่องเด็กคืนใบอนุ ญาต
ด้านสปริงส์ 26 นอนยันไม่คนื คลื่น
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