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ไทยรฐั 

 
ธปท.จ่อคมุเข้มสินเช่ือรถยนตแ์บงกป์ล่อยกู้หละหลวม-เอาเปรียบผูบ้ริโภค 
          ธปท.เกาะตดิหนี้ครวัเรอืนพุ่ง หวัน่คนไทยหนี้ท่วมหวัเอาตวัไมร่อด พรอ้มจบัตาสนิเชื่อเช่าซือ้
รถยนต์พุ่งขึ้นรวดเร็วและสถาบันการเงนิบางรายปล่อยสินเชื่อเงนิทอน โดยให้สินเชื่อเกินมูลค่า
รถยนตเ์หมอืนสนิเชื่อบา้น เตอืนเลกิพฤตกิรรมเอาเปรยีบประชาชน ถา้ไมเ่ลกิจอ่ออกมาตรการคุมเขม้ 
 
พาณิชยส์รรเสริญโรงพยาบาลเดก็ดี 

นายวชิยั โภชนกจิ อธบิดกีรมการค้าภายในในฐานะประธาน คณะท างานพจิารณาราคายา 
และเวชภัณฑ์ ค่าบรกิารรกัษาพยาบาลบรกิารทางการแพทย์ และบรกิารอื่นของสถานพยาบาล 
เปิดเผยถึงการขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชนผู้ผลิต -น าเข้ายา และเวชภัณฑ์รวมถึงร้าน
จ าหน่ายรายใหญ่ส่งขอ้มลูราคาซือ้-ขาย มาใหก้รมภายในวนัที ่4 เม.ย.นี้ ว่า จนถงึขณะน้ี มผีูส้่งขอ้มลู
มาให้แล้วร้อยกว่ารายเท่านัน้ จากโรงพยาบาลเอกชนทัง้หมดที่กรมส่งหนังสือแจ้งไป 353 ราย  
รวมถงึผูผ้ลติและผูน้ าเขา้ยาและเวชภณัฑ ์และบรกิารทางการแพทย ์339 ราย 
 
กสทช.ชงเกบ็ภาษีโอทีทีรบัมือ5จี 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า ในเรว็ๆ นี้ กสทช.จะเสนอแนวทางการจดัเกบ็ภาษี
จากธุรกิจโอทีท ีหรอื Over-The-Top : OTT ให้รฐับาลพิจารณา เพื่อรองรบัการเข้าสู่ยุค 5 จ ีจากที่
ผ่านมาไมส่ามารถจดัเกบ็ภาษจีากธุรกจิโอททีไีด้ 
 
ต่ออายยุกเว้นค่าวีซ่า!ดึงท่องเท่ียวเพ่ิมรายได้ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  
ผู้บญัชาการส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (ผบ.สตม.) ได้มารายงานว่า สตม.จะน าเสนอคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) สปัดาหห์น้าใหพ้จิารณาต่ออายุมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขอตรวจลงตรา ณ ช่องทาง
อนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
 
เศรษฐกิจไทยสอบผา่น 

นายวริไท สนัติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน "จบัชพีจร
เศรษฐกจิโลก เจาะแนวโน้มเศรษฐกจิไทย" ที่จดัโดยธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ว่า ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) เมื่อวนัที่ 20 ม.ีค.ที่ผ่านมา ธปท.ได้ปรบัลดประมาณ
การเศรษฐกจิไทยลงจากที่คาดไว้เดมิที่ 4% เหลอื 3.8% มสีาเหตุมาจากเศรษฐกจิโลกที่ชะลอตวัลง
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยให้ชะลอตัวตามแต่ส าหรบัปัจจยัในประเทศ เชื่อว่าพื้นฐาน
เศรษฐกจิไทยทีด่ยีงัมกีารขยายตวัทีด่ขีองการบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มการลงทุนเพิม่ขึน้ 
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"ดสิุตเซน็ทรลัพารค์"เปิดตวัสดุว้าว 
นางศุภจ ีสุธรรมพนัธุ์ ประธานเจา้หน้าที่บรหิารกลุ่ม บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) หรอื 

DTC เปิดเผยว่า บรษิทัไดผ้นึกก าลงักบั บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) หรอื ซพีเีอน็ เปิดตวั 
"ดุสติ เซ็นทรลั พารค์" โครงการมกิซ์ยูสใจกลางเมอืง ที่มทีัง้โรงแรม ที่พกัอาศัย ศูนย์การค้า และ
อาคารส านกังานเกรดเอรวมกนัในพืน้ทีเ่ดยีว บนพืน้ที ่23 ไร ่
 
สงครามแย่งชิง"ดิวต้ีฟรี"ระอขุายซองวนัแรกแห่ซ้ือทะลกั! 

นายนิตินัย ศิรสิมรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรอื ทอท.เปิดเผยว่า หลงัจากที่ ทอท.ได้เปิดขายซองคดัเลอืกผู้ประกอบการโครงการ
จ าหน่ายสนิค้าปลอดอากร (ดวิตี้ฟร)ี และโครงการบรหิารจดัการกจิกรรมเชงิพาณิชย ์ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมู ิเมือ่วนัที ่1 เม.ย.เป็นวนัแรก 
 

เดลนิิวส ์
 
จ่อคมุเข้มสินเช่ือรถยนต ์ธปท.ไล่ตรวจไฟแนนซถ่ี์ยิบ ล้อมคอกกนั'ฟองสบู่แตก' 
          นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสมัมนาดา้น
เศรษฐกิจและการลงทุนจดัโดยธนาคารกสิกรไทย ว่า ขณะนี้  ธปท. อยู่ระหว่างออกตรวจสถาบัน
การเงนิที่ปล่อยสนิเชื่อรถยนต์เพื่อดูมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อแต่ละแห่งว่ามคีวามรดักุมหรอืไม ่ 
โดยดูการอ านวยสนิเชื่อต้องไม่มเีงนิทอนเหมอืนกบัสนิเชื่อที่อยู่อาศยัและการให้สนิเชื่อต้องค านึงถงึ
การช าระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลกัเพื่อไม่ใหส้รา้งปัญหาในอนาคต ซึง่หากมาตรฐานสนิเชื่อหย่อนยานก็
จะพรอ้มใชม้าตรการมาดแูล 
 
ผวาการเมืองกดดนัหุ้นไทย 

นายสมบตัิ นราวุฒชิัย เลขาธกิารและกรรมการผู้อ านวยการสมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน  
(ไอเอเอ) เปิดเผยถงึผลส ารวจนักวเิคราะห์คาดดชันีตลาดหุน้ไทย ครัง้ที ่2 ปี 62 ว่า นักวเิคราะหแ์ละ
ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าดชันีตลาดหุ้นไทย ไตรมาส 2 ปี 62 อยู่ที่ 1,689 จุด โดยปัจจยัระยะสัน้ที่มผีล
ต่อแนวโน้มดชันี คอื นักวเิคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเรื่องการเมอืงภายในประเทศและการจดัตัง้รฐับาล  
ที่ท าให้ดชันีตลาดหุ้นไทยยงัผนัผวน และอาจท าให้ดชันีอยู่ที่ระดบั 1,583 จุด หากพรรคการเมอืง
อนัดบัที่ 4 และที่ 5 ยงัไม่สามารถเลอืกได้ว่าจะอยู่ฝัง่ไหน รวมถึงหากพรรคการเมอืง หรอืหัวหน้า
พรรค ถูกคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ใหใ้บเหลอืงหรอืใบแดง และสงครามการค้าจนีกบัสหรฐั 
ทีห่าขอ้สรปุไมไ่ด ้
 
ชงต่อวีซ่า 21 ชาติอีก 3 เดือน 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ ์หกัพาล ผู้บญัชาการส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.) เปิดเผยภายหลงั
การหารอืกับ นายสมคิด จาตุศรพีิทกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีว่า ได้รายงานรองนายกฯ ให้ทราบถึง
สถานการณ์ท่องเทีย่วไทยในช่วงต้นปีทีย่งัคงคกึคกัต่อเนื่อง ท าใหใ้นเดอืน เม.ย.นี้ สตม. เตรยีมเสนอ
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ใหท้ีป่ระชุม ครม. พจิารณาเหน็ชอบใหข้ยายระยะเวลาการยกเวน้การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการลงตรา 
ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง หรอื วซี่าออน อารไ์รวลั ใหก้บั 20 ประเทศ และ 1 เขต
เศรษฐกจิไต้หวนั ที่จดัเกบ็คนละ 2,000 บาท ซึง่จะสิน้สุดในสิน้เดอืน เม.ย.นี้ ออกไปอกี 3 เดอืนหรอื
ถงึ ก.ค. 62 เพื่อกระตุน้นกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเทีย่วในไทยมากขึน้ 
 
ทุ่ม 3.67 หม่ืนล้านบ.ผดุโครงการดสิุตเซน็ทรลัฯ 

นางศุภจ ีธรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารกลุ่มบรษิัท ดุสติธานี จ ากัด (มหาชน) หรอื  
ดทีซี ีเปิดเผยว่า โครงการดุสติ เซ็นทรลั พารค์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ ดุสติธานี สดัส่วนหุ้น 60% 
และกลุ่มบรษิทั เซน็ทรลัพฒันา หรอืซพีเีอ็น 40% ด้วยเงนิลงทุน 36,700 ล้านบาท บนเนื้อที่ 23 ไร ่
ในรูปแบบมกิซ์ยูส คาดว่าจะสามารถเปิดบรกิารเต็มรูปแบบปี 2567 เบื้องต้นเปิดบรกิารโรงแรมได้
ก่อนในปี 2565 ขณะที่ระยะ 2 คือ รเีทลหรอืศูนย์การค้ากับอาคารส านักงานนัน้ คาดแล้วเสร็จ  
ช่วงกลางปี 2566 และระยะ 3 เปิดบรกิารทีพ่กัอาศยัหรอืคอนโดมเินียมจะแลว้เสรจ็ในปี 2567 
 
กยศ.จ้ีลกูหน้ีร่วมลดค่าปรบั 

นายชยัณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จดัการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า  
ขอแจง้เตอืนลูกหนี้ กยศ. ที่ผดินัดช าระหนี้กว่า 2 ล้านรายให้เขา้ร่วมมาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยมืมาช าระ
หนี้ปิดบญัชเีพิม่เติม ซึ่งจะหมดเขตในสิ้นเดอืน พ.ค. นี้เพื่อให้ได้สทิธริบัลดเบี้ยปรบั 85% ของเบี้ย
ปรบัเพราะหากมาหลงัจากนัน้ ตอ้งเสยีเบีย้ปรบัเตม็จ านวน และกยศ.จะไมม่กีารขยายเวลาออกไปแลว้ 
 
แล้งหนักมะนาว-หม-ูไก่แพง เงินเฟ้อพุ่งค่าใช้จ่ายเพ่ิม100บ. 
          น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บรโิภคทัว่ไปของประเทศ (เงนิเฟ้อ) ประจ าเดอืน ม.ีค. 62 เท่ากับ 102.37 
เพิ่มขึ้น 1.24% เมื่อเทยีบกับเดอืน ม.ีค. 61 ซึ่งเป็นการขยายตวัติดต่อกันเป็นเดอืนที่ 3 เนื่องจาก
ปัญหาภยัแล้ง ส่งผลให้ราคาสนิค้าเกษตรหลายชนิด มผีลผลติออกสู่ตลาดน้อยจนราคาปรบัเพิม่ขึ้น 
เช่น มะนาว, คะน้า, ผกัช ีขณะที่ไข่ไก่ เนื้อหมแูละราคาน ้ามนั ปรบัเพิม่ขึน้ต่อเนื่องเช่นกนั ท าให้เงนิ
เฟ้อในไตรมาสแรก ขยายตวั 0.74% 
 
จบัตาธรุกิจจ่ายเงินสด 

นายเอกนิติ นิติทณัฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงการบงัคบัใช้ พ.ร.บ.แก้ไข
เพิม่เติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที่ 48) พ.ศ. 2562 หรอื กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ ว่า ปัจจุบนัยงัมี
ความเขา้ใจผดิว่า การเลี่ยงโอนเงนิเขา้ธนาคารและหนัไปใชเ้งินสดจะป้องกนัการถูกตรวจสอบได้นัน้ 
ไม่เป็นความจรงิ เพราะกรมสรรพากรมีนโยบายชัดเจนว่า จากนี้ ใครที่โอนเงนิด้วยอีเพย์เมนต ์
กรมสรรพากรจะอ านวยความสะดวก ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่
ครบถ้วน แต่หากใครใช้เงนิสด ก็จะถอืว่าเป็นกลุ่มเสีย่ง ที่เขา้ไปตรวจสอบมากขึน้ โดยกรมสรรพากร 
ไดจ้ดัท าขอ้มลูดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์และ แยกแยะฐานขอ้มลูผูเ้สยีภาษ ีท าใหแ้ยกขอ้มลูผูเ้ลีย่งภาษี
ไดแ้มน่ย ามากขึน้ 
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จีนอดั 1.92 หม่ืนล้านบาท ปักหมดุสร้างรง.ผลิตยาง 

นายเชอ หงจือ้ ประธานบรษิทั พรนิซ์ เฉิงซาน กรุ๊ป ในฐานะผู้ผลติยางรถยนต์รายใหญ่ของ
จนี เปิดเผยภายหลงัลงนามสัญญาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ  อีสเทิร์นซีบอร์ด 3  
ว่า บรษิทัตดัสนิใจขยายการลงทุนจดัตัง้โรงงานผลติยางรถยนต์แห่งแรกในไทยและในภูมภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้ ที่นิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริน์ซบีอรด์ 3 บนพื้นที่ประมาณ 300 ไร ่ 
ในเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี ของไทย วงเงนิลงทุนรวม 19 ,200 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ทย
เป็นฐานการผลติในภมูภิาค คาดว่าจะเปิดด าเนินการผลติไดป้ระมาณกลางปี 63 
 

กรงุเทพธุรกจิ 
 
ธปท.จ่อคมุปล่อยกู้'ซ้ือรถ'หวงัสกดัสินเช่ือเงินทอน-ป้องก่อหน้ีเกินตวั พบพฤติกรรมอพัราคา 
เพ่ือขอเงินกู้ทัง้รถใหม่-เก่า 
          "แบงก์ชาติ" ก าชับสถาบัน การเงินคุมเข้มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หลังพบ พฤติกรรม  
"อัพราคา" จนเกิดปัญหาสินเชื่อ เงนิทอน ทัง้รถใหม่ -เก่า ย ้าหากยงัพบการปล่อยกู้หย่อนยาน  
อาจออกมาตรการควบคุม ด้าน "กสกิร" ลัน่คุมมาตรฐานสนิเชื่อโดยตลอด ยนืยนัพรอ้มปฏบิตัิตาม
หากมมีาตรการควบคุม 
 
'เอป็โก'เลง็โรงไฟฟ้าพลงังานลมเวียดนาม 

"โรงพมิพ์ตะวนัออก" เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานลมในเวยีดนาม ก าลงัผลติ 30 เมกะวตัต ์
เบื้องต้นใช้เงนิลงทุน 1.5 พนัล้าน คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้ พรอ้มตัง้เป้าดนัรายได้ปีนี้โต 80 -90% 
เหตุม ีโรงไฟฟ้าจา่ยไฟเพิม่อกี 121 เมกะวตัต ์ขณะ ธุรกจิสิง่พมิพโ์ตหลงัเขา้ซือ้ ดบับลวิพเีอส 
 
'จีพีเอสซี'เตรียมลงทุน โครงการอีอารย์2ูหม่ืนล. 

"โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย"ี คาดเซ็นสญัญาการซื้อขายทรพัย์สินหน่วยผลิตไฟฟ้าและ 
ไอน ้า โครงการ ERU มลูค่า 24,113 ลา้นบาท ไดช้่วงไตรมาส2 ปี2562 หลงัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไฟเขยีว 
คาดทยอยจ่ายปีนี้ราว 438 ล้านบาทและจ่ายอีกสัดส่วน 80% ช่วงไตรมาส 3 ปี2566 ส่ วนผล
ประกอบการไตรมาสแรก คาดโตกว่าไตรมาสก่อน 
 

มตชิน 
 
'ดสิุต เซน็ทรลั พารค์'เปิดปี'67 มิกซ์ยูสโลกกลางกรงุ 3.67 หม่ืนล้าน อบุราคาห้องแย้มถกูกว่า
ท่ีดินซ้ือขาด 
          'ดุสติธาน'ี จบัมอื 'ซพีเีอน็' เปิดตวัโครงการดุสติ เซน็ทรลั พารค์ โครงการมกิซย์สู ระดบัโลกใจ
กลางกรุงเทพฯ มูลค่า 36,700 ล้านบาท ด าเนินการภายใต้บรษิัท วมิานสุรยิา จ ากดั ดุสติถอื 60%- 
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ซพีเีอน็ถอื 40% ยงัไม่เปิดราคาหอ้งพกั คาดมลูค่าการขาย 1.6-1.7 หมื่นลา้นบาท เผยแหล่งทุนมทีัง้
เงนิสดและสถาบนัการเงนิ 
 
การเมืองเหว่ียงหุ้นไทย โบรกคาดด่ิงสดุ 1,583 จดุ 

นายสมบตัิ นราวุฒชิยั เลขาธกิารและกรรมการผู้อ านวยการ สมาคมนักวเิคราะห์การลงทุน 
เปิดเผยถงึสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยว่า การเมอืงยงัเป็นทัง้ปัจจยับวกและปัจจยัลบต่อตลาดหุ้นไทย 
หากสามารถจดัตัง้รฐับาลไดแ้ละมเีสถยีรภาพจะเป็นบวก คาดจะจดัตัง้ไดภ้ายในต้นเดอืนพฤษภาคมนี้
แน่นอน นอกจากนี้  ปัจจยัที่มผีลกระทบท าให้ตลาดหุ้นผันผวนยงัมาจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ที่มีท่ าทีว่าจะสามารถเจรจากันได้ แต่ ในตอนนี้ ย ังไม่มีความแน่นอน  
จาก 2 ปัจจยัหลกัท าใหต้ลาดเหวีย่งขึน้ลงได ้อยา่งไรกต็าม ขณะนี้มนีักวเิคราะหเ์ริม่ทยอยออกมาปรบั
ประมาณการเป้าหมายดชันีทัง้ปีบ้างแล้ว เนื่องจากผลประกอบการของบรษิัทจดทะเบยีนออกมาต ่า
กว่าทีค่าดการณ์ ไวม้าก แต่ยงัไมเ่หน็การปรบัประมาณการทีม่สีาเหตุมาจากเรือ่งการเลอืกตัง้โดยตรง 
 
ขู่เอสเอ็มอีใช้เงินสดโดนตรวจยิบ 'สรรพากร'ช้ีโอกาสสุดท้ายเสียภาษีถกูต้อง ลงทะเบียน
ปรบัปรงุบช.ใหม่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 
          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงความคืบหน้ากฎหมาย 
อเีพยเ์มนต์ว่า กรณีกฎหมายอเีพยเ์มนต์ที่ก าหนดให้ธนาคาร (แบงก์) ส่งธุรกรรมทางการเงนิมาให้
กรมสรรพากรและมกีารไปปลุกกระแสว่าจะไม่ใช้ระบบออนไลน์ และหนัไปใช้เงนิสดแทน ตรงนี้ขอ
เตอืนไปยงัผูป้ระกอบการว่าหากคนใดทีใ่ชเ้งนิสดจะยิง่ถูกตรวจสอบมากขึน้ถอืว่ามคีวามเสีย่ง ส่วนคน
ทีใ่ชอ้อนไลน์ หรอือเีพยเ์มนต์จะไดร้บัความสะดวก ทัง้นี้ ขอย า้ว่าแมไ้มม่ขีอ้มลูจากแบงก ์กรมสามารถ
ตรวจสอบภาษีได้อยู่แล้วแม้แตกบญัชเีป็น 12 บญัชเีพื่อหนีภาษี ดงันัน้อยากให้ผู้ประกอบการเข้า
ระบบอยา่งถูกตอ้งจะดกีว่า 
 
บตท.ปล้ืมก าไรสงูสดุ ผลงานสางปัญหาหน้ี 

นางวสุกานต์ วศิาลสวสัดิ ์กรรมการและผูจ้ดัการ บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อที่อยู่อาศยั (บตท.) 
รฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบรรษทั เมื่อเรว็ๆ นี้ พบว่า  
ปี 2561 (มกราคม-ธนัวาคม) บตท.มกี าไรสุทธ ิ102 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.8 เท่าเมื่อเทยีบกบัปี 2560 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) แล้ว เป็นปีที่ บตท.  
มกี าไรสูงที่สุดนับตัง้แต่ก่อตัง้องค์กรมา ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้ ก าไร
สุทธสิ่วนหนึ่งมาจากการบรหิารจดัการหนี้เชิงรุกโดยเร่งรดักระบวนการติดตามการช าระหนี้อย่าง
ใกลช้ดิและต่อเนื่อง รวมทัง้ การปรบัปรุงกระบวนการภายในเพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกดิ
รายได ้(เอน็พแีอล) 
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ขสมก.ลยุอี-ทิกเกต็อีกรอบ มัน่ใจจดัหารถเมลใ์หม่ฉลยุ 

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อ านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรกัษาการผู้อ านวยการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยถงึความคบืหน้าโครงการตดิตัง้กล่องหยอดเหรยีญ 
(แคชบอ็กส)์ รวมถงึเครื่องอ่านบตัรโดยสารอเิลก็ทรอนิกส ์(อี-ทกิเกต็) ในรถโดยสารสาธารณะจ านวน 
2,600 คนั มูลค่า 1.6 พนัล้านบาท ว่าหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอรด์) มมีติยกเลกิสญัญา
โครงการกบั บรษิทั ช.ทว ีจ ากดั (มหาชน) เนื่องจากประสทิธภิาพของระบบการท างานหลงับ้านไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารการยื่นขอ้เสนอ (ทโีออาร)์ โดยในช่วงสปัดาห์ที่ผ่านมา ทางบรษิัท 
ช.ทวฯีได้ส่งเอกสารชี้แจงมาแล้ว ซึ่ง ขสมก.จะน าประเด็นดงักล่าวบรรจุเป็นวาระเพื่อน ามาหารอืใน
การประชุมบอรด์ในวนัที่ 22 เมษายนนี้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาเอกชนได้ติดตัง้เครื่องอ่านบตัรบนรถเมล์
ครบแลว้ทัง้ 2,600 คนั และตดิตัง้กล่องหยอดเหรยีญไดเ้พยีง 100 คนั เนื่องจากพบปัญหาก่อนจงึได้
ใหช้ะลอการตดิตัง้ โดยหากเจรจาแลว้เสรจ็จะมกีารเปิดประมลูโครงการดงักล่าวใหมอ่กีครัง้ 
 

 
 

…………………………………… 


