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กรงุเทพธุรกจิ 
 
'แบงก'์ปรบักลยทุธธ์รุกิจบตัร จบัมือพนัธมิตรขยายฐานลกูค้าหนุนสินเช่ือโต 
 
เจาะกลุ่มรายไดส้งู ใหด้อกเบีย้ต ่า ตามคุณภาพลกูหนี้ 
          "แบงก์-นอนแบงก์" รุกปรบักลยุทธ์ธุรกิจบตัรเครดติและสนิเชื่อบุคคล รบัเกณฑ์ธปท. การ
แข่งขนัที่ดุเดอืด และหนี้ครวัเรอืนที่เพิม่ขึน้ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า ที่มฐีานรายได้สูง คดิดอกเบี้ยถูกตาม
คุณภาพลูกหนี้ ใชข้อ้มลูน าเสนอผลติภณัฑเ์ฉพาะกลุ่ม หนัใชช้่องทางออนไลน์ท าการตลาด เน้นกลุ่ม
ท่องเทีย่ว ชอปปิง 
 
ธปท.ห่วงความสามารถช าระหน้ีครวัเรือน 
 
ธปท.จบัตาหนี้ครวัเรอืนพุ่ง หวัน่ฉุดความสามารถช าระหนี้ของภาคครวัเรอืน หากภาระค่าใชจ้่ายเพิม่ 
พรอ้มเดนิหน้าตรวจสนิเชื่อรถยนต์ของแบงก์ต่อเนื่อง ก่อนประเมนิว่าจ าเป็นต้องออกมาตรการคุ ม
หรอืไม ่ดา้นศูนยว์จิยักสกิรเกาะตดิกลุ่มรายไดต้ ่า 8 พนับาท พบภาระหนี้สงูถงึ 50% ของรายได ้
 
กลต.คมุเข้ม'ผูแ้นะน าลงทุน' พบ'ทุจริต'สอบหลกัสตูรไอซี 
 
ส่งหนงัสอืเวยีนก าชบั ทุกหน่วยงาน ใหค้วามส าคญัเรือ่งคุณภาพคน 
          ก.ล.ต.ร่อนหนังสอืเวยีนก าชบัทุกหน่วยงานในตลาดทุน คุมเขม้มาตรฐานผูแ้นะน าลงทุน หลงั
ตลาดหลกัทรพัย์พบทุจรติแอบน าข้อสอบหลกัสูตรไอซี ออกไปผู้สอบท่องจ า หวัน่กระทบคุณภาพ 
ค าแนะน าลงทุน นักลงทุนได้รบัความเสยีหาย ด้านสมาคมโบรกฯมัน่ใจธุรกิจหลกัทรพัย์ ไม่มทีุจรติ
เรือ่งนี้ เหตุมารเ์กต็ติง้หน้าใหมม่น้ีอย 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
'พาณิชย'์ลงพื้นท่ีจ.กาญจนบรุีถกดนัการค้า-ลงทุนกบัเมียนมา 
 
"พาณิชย์" ลงพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษด่านพุน ้าร้อน และด่านเจดยี์สามองค์ ถกภาครฐัและ
เอกชน เดนิหน้าเร่งรดัความร่วมมอืดา้นการคา้ การลงทุนไทย-เมยีนมา ทัง้เรง่รดัสรา้งถนน สรา้งด่าน
พุน ้ารอ้น ยกระดบัด่านเจดยีส์ามองคเ์ป็นจุดผ่านแดนถาวร เร่งรดัเมยีนมาเปิดด่านพญาตองซูและใช้
ประโยชน์จากแรงงานหนุ่มสาวของเมยีนมาในภาคการผลติ 
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ตัง้งบกว่า5พนัล.ต่อ'ยกระดบั'บรมฯ-ศาลายาทล.ดนัตอกเขม็ในปี63เพ่ิมพื้นท่ีระบายรถ 
 
กรมทางหลวง ตัง้กรอบงบปี 63 วงเงนิกว่า 1.3 แสนล. พร้อมชงแผนต่อขยาย "ยกระดบับรมราช
ชนนี" เฟสแรก 6 กม. งบกว่า 5 พนัล. เพื่อเร่งแก้ปัญหาจราจร ช่วง "สาย 2-ศาลายา" ดา้น "อานนท์" 
เผยก าลงัศกึษา PPP โครงการใหญ่ คาดปีหน้าระดมประมลูจดุพกัรถรมิมอเตอรเ์วย ์
 
เดลนิิวส ์
 
ถก 5 แบงกป์ล่อยกู้เอสเอม็อี 
 
ดอกเบีย้ต ่าไปจา่ยภาษ ี
          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากร ได้หารอืกับสถาบัน
การเงนิ 5 แห่ง เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย ์และบรรษัทประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อจดั
มาตรการสนิเชื่อช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีจ่ดัท าบญัชเีดยีว และมภีาระต้องจา่ยภาษแีต่มเีงนิ
สดไม่เพยีงพอ โดยให้สามารถขอสนิเชื่อได ้ภายใต้เงื่อนไขทีผ่่อนปรนและดอกเบีย้ทีถู่กกว่าเบีย้ปรบั
เงนิเพิม่ ซึ่งปัจจุบนักรมสรรพากรเรยีกเก็บเงนิเพิม่กบัผู้ที่ช าระภาษีไม่ครบที่ 1.5% ต่อเดอืน ถอืเป็น
อตัราทีส่งูมากส าหรบัธุรกจิเอสเอม็อ ี
 
บาทแขง็คนไทยแห่เท่ียวนอก คาดเงินไหลออก 3.3 แสนล้าน 
 
นายเจรญิ วงัอนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ เห็น
แนวโน้มคนไทยเดนิทางออกไปเทีย่วต่างประเทศเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากสถานการณ์เงนิบาท
ที่แขง็ค่าขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนบรษิัทน าเที่ยวลดลง และต้นทุนการท่องเที่ยวของคนไทยที่เดนิทางไป
ต่างประเทศกล็ดลง 10% โดยททีเีอเอ คาดว่าคนไทยเดนิทางไปต่างประเทศในปีนี้ประมาณ 10.9-11 
ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.5-10% คิดเป็นรายจ่ายที่ต้องสูญเสียไปจากการท่องเที่ยวของคนไทยประมาณ 
330,000 ลา้นบาทต่อปี 
 
ไทยรฐั 
 
ทอท.ยอมหัน่สญัญาดิวต้ีฟรี 
 
"บิก๊ตู่" สัง่ตัง้บอรด์ตคีวาม พ.ร.บ.รว่มทุน 
          นายกฯนัง่ประธานบอรด์พีพพีีสัง่ตัง้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปพิจารณาว่าการเปิด
ประมูลดวิตี้ฟร ี4 สนามบนิ ของทอท. เขา้ข่าย พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 หรอืไม่ พรอ้มให้แจง้
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ผลกลบัโดยเรว็ ขณะทีบ่อรด์ ทอท.ยอมถอยสัง่หัน่ "ดวิตีฟ้ร"ี เป็น 2 สญัญาแต่ตอ้งไดผ้ลประโยชน์เท่า
เดมิ 
 
มึนแก้ปัญหาลอตเตอร่ีแพง! 
 
พ.ต.อ.บุญส่ง จนัทรศีร ีผูอ้ านวยการกองสลากกนิแบ่งรฐับาล เป็นประธานในการแถลง "นโยบายการ
จ าหน่ายสลากกนิแบ่งรฐับาล" ว่า ทีผ่่านมาส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล ได้มกีารท าสลากรวมชุด 2 
ใบ ในราคา 160 บาท เริม่ตัง้แต่งวดวนัที ่1 ม.ีค.2562 จ านวน 57 ลา้นใบ ซึง่เป็นแบบคละเลขกนั เพื่อ
ลดจ านวนการซือ้ขายสลากรวมชุด 5 ใบลง แต่ยอมรบัว่าปัจจุบนัยงัพบปัญหาการขายสลากเกนิราคา
จงึส่งผูต้รวจของส านกังานสลาก ลงไปตรวจสอบในพืน้ทีเ่พื่อสรุปผลหลงัจากท าสลากรวมชุดแบบคละ 
ใน 3 เดอืน ซึง่จะสรปุผลไดภ้ายในเดอืน พ.ค.นี้ 
 
"หวัเว่ย"รายได้พุ่ง 3.3 ล้านล้าน สมารท์โฟนตวัเลขโตสงูสดุ 
 
เมื่อวนัที่ 29 ม.ีค.ที่ผ่านมา นายกวั ผงิ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารหมุนเวยีนตามวาระของหวัเว่ย ได้
เปิดเผยรายงานประจ าปี 2561 ระบุ หัวเว่ยมีรายได้รวมในปี 2561 ทัง้สิ้น 721,200 ล้านหยวน 
(ประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้น 19.5% จากปีก่อนหน้า และมีก าไรสุทธิ 59,300 ล้านหยวน 
เพิม่ขึน้ 25.1% 
 
ธปท.มองบวกเศรษฐกิจไทย 
 
หากไดร้ฐับาลใหม ่ม.ิย.ขบัเคลื่อนตามเป้า 
          นายดอน นาครทรรพ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.)กล่าวถงึเศรษฐกจิไทยในเดอืน ก.พ.ว่า ยงัคงขยายตวัไดต่้อเนื่อง โดยมพีระเอกส าคญัจากการ
บรโิภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ว ขณะทีก่ารลงทุนชะลอตวัลงเลก็น้อยจากภาคการก่อสรา้งทีช่ะลอ
ตวัลง รวมทัง้การส่งออกทีย่งัหดตวัต่อเนื่อง 
 
 
ขา่วสด 
 
บาทแขง็คนไทยแห่เท่ียวเมืองนอก 
 
ไปยโุรปแค่ 3 หมืน่เศษ-ราคาถูกทีสุ่ดในรอบ 20 ปี 
          คาดสงกรานต์คนไทยหนีรอ้น-ฝุ่ นแห่ไปเที่ยวเมอืงนอก เผยเหตุค่าบาทแขง็ท าให้ค่าใช้จ่าย
ลดลง บรษิทัทวัรต์ป๊ีีบไปยุโรปใชแ้ค่ 3 หมื่นเศษ ต ่าสุด ในรอบ 20 ปี ส่วนแนวโน้มคนไทยไปนอกปีนี้ 
เชื่อทะลุ 11 ลา้นคน 'ญีปุ่่ น' ยงัเป็นประเทศสุดฮติ จนีเซง็คนไทยยงัไปเยอืนน้อย 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 1 เมำยน 2562 

 

   

 
ท่าเรือฯ ดนัแผนระดมทุนฟิวเจอรฟั์นด ์
 
เรอืโทกมลศกัดิ ์พรหมประยรู ผู้อ านวยการการท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า ก าลงัศกึษา
โครงการพฒันาพืน้ทีท่่าเรอืกรุงเทพฝัง่ตะวนัตก (สมารต์ พอรต์) และโครงการพฒันาพืน้ทีเ่พื่อการอยู่
อาศยัให้เป็นสมาร์ต คอมมูนิตี้ บนพื้นที่รวมรอบท่าเรอืกรุงเทพ ย่านคลองเตย กว่ า 2,353 ไร่ เข้า
ระดมทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรอืไทยแลนดฟิ์วเจอรฟั์นด ์คาดว่า
จะสามารถผลกัดนัไดใ้นช่วงปี 2567 
 
ทรมูนัน่ีเพ่ิมจดุรบัช าระ 
 
นายนิรนัดร ์ฟูวฒันานุกุล ผูอ้ านวยการฝ่ายทางพาณิชย ์บรษิทั ทรมูนันี่ จ ากดั กล่าวว่า ปีนี้เดนิหน้า
ขยายพนัธมติรรา้นค้าที่รองรบับรกิารการจ่ายเงนิของทรมูนันี่แบบออฟไลน์ (Offline) เพิม่ขึน้ให้ได้ 3 
แสนจุดรบัช าระ จากปัจจุบันที่มีร้านค้าที่รองรบัการจ่ายเงินผ่านทรูมันนี่  วอลเล็ต (TrueMoney 
Wallet) 2 แสนจดุรบัช าระ 
 
 

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


