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กรงุเทพธุรกจิ 
 
หน้ีเสีย 'นาโนไฟแนนซ'์ ทะลกั 'นอนแบงก'์ ปรบัแผนวุ่น-หยดุปล่อยกู้รายใหม่ 
 
เอน็พแีอลเฉียดพนัลา้น เพิม่ขึน้ 2 เท่าตวั 
          "นอนแบงก์" รดุปรบัแผนธุรกจินาโนไฟแนนซ ์หลงัหนี้เสยีทัง้ระบบพุ่ง 200% เฉียด 1 พนัลา้น
บาท "กรุงศรคีอนซูเมอร"์ หยุดปล่อยกู้ ภายใต้แบรนด์ "สนิเชื่อเถ้าแก่ทนัใจ" รอหาพนัธมติรปั้นแบ
รนดใ์หม ่ดา้น "เมอืงไทยลสิซิง่" ปิดประตูรบัลกูคา้ใหม ่หากตอ้งการขอกูต้อ้งใหล้กูคา้เก่าค ้าประกนั 
 
'เอม็ทีซี' จ่อออกหุ้นกู้ 5 พนัล. รบัแผนขยายสินเช่ือปีน้ี 30% 
 
"เมอืงไทย แคปปิตอล" เตรยีมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 ลอ็ต วงเงนิรวม 5 พนัล้านบาท รองรบัแผนขยาย
สนิเชื่อปีนี้ ทีต่ ัง้เป้าเตบิโต 30% หรอืปล่อยกูก้ว่า 1.5 หมืน่ลา้น คาดเสนอขายในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ 
 
เดลนิิวส ์
 
ช้ีรฐับาลใหม่ได้กมุขมบัแน่ 
 
รายไดเ้กษตรกรตดิลบ 3% 
          รายงานข่าวจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า ตวัเลขเศรษฐกิจด้านภาค
การเกษตรในเดอืนเม.ย.62 มสีญัญาณน่าเป็นห่วง หลงัพบว่าดชันีการผลติภาคเกษตรปรบัตวัตดิลบ
ทุกตวัครัง้แรกในรอบปี ทัง้ดชันีผลผลติสนิคา้เกษตร หดตวั -1.1% ต่อปี ดชันีราคาสนิคา้เกษตรหดตวั 
-0.7% ต่อปี การจา้งงานภาคการเกษตรตดิลบ 5.1% ต่อปี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จรงิตดิลบ 
3% ต่อปี ซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อก าลงัการจบัจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจฐานรากให้แย่ลงอีก จงึเป็น
ปัญหาใหญ่ทีร่อใหร้ฐับาลชุดใหมม่าแกไ้ขอยู่ 
 
หวัน่คนจีนเท่ียวไทยวืด สัง่เจาะตลาดรายมณฑล 
 
นายฉัททนัต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผูว้่าการตลาดเอเชยีและแปซฟิิกใตก้ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงครึง่ปีหลงั ตลาดนักท่องเที่ยวจนีซึ่งเดนิทางมา
ไทยมากสุด อาจไมเ่ตบิโตมากกว่า 10% เป็นผลจากสถานการณ์ของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัและ
จนี ท าใหเ้ศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั และส่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วน้อยลง โดยเฉพาะ
กลุ่มคนชัน้กลาง 
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เดลนิิวส ์
 
ช้ีรฐับาลใหม่ได้กมุขมบัแน่ 
 
รายไดเ้กษตรกรตดิลบ 3% 
          รายงานข่าวจากส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า ตวัเลขเศรษฐกิจด้านภาค
การเกษตรในเดอืนเม.ย.62 มสีญัญาณน่าเป็นห่วง หลงัพบว่าดชันีการผลติภาคเกษตรปรบัตวัตดิลบ
ทุกตวัครัง้แรกในรอบปี ทัง้ดชันีผลผลติสนิคา้เกษตร หดตวั -1.1% ต่อปี ดชันีราคาสนิคา้เกษตรหดตวั 
-0.7% ต่อปี การจา้งงานภาคการเกษตรตดิลบ 5.1% ต่อปี ส่งผลให้รายได้เกษตรกรที่แท้จรงิตดิลบ 
3% ต่อปี ซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อก าลงัการจบัจ่ายใช้สอยของเศรษฐกิจฐานรากให้แย่ลงอีก จงึเป็น
ปัญหาใหญ่ทีร่อใหร้ฐับาลชุดใหมม่าแกไ้ขอยู่ 
 
หวัน่คนจีนเท่ียวไทยวืด สัง่เจาะตลาดรายมณฑล 
 
นายฉัททนัต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผูว้่าการตลาดเอเชยีและแปซฟิิกใตก้ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงครึง่ปีหลงั ตลาดนักท่องเที่ยวจนีซึ่งเดนิทางมา
ไทยมากสุด อาจไมเ่ตบิโตมากกว่า 10% เป็นผลจากสถานการณ์ของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัและ
จนี ท าใหเ้ศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั และส่งผลต่อการตดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่วน้อยลง โดยเฉพาะ
กลุ่มคนชัน้กลาง 
 
ขา่วสด 
 
ททท.ตีป๊ีบดึงมาเมืองไทย 
 
เผยจนี-เอเชยีชเูน้นเทีย่วในประเทศ 
          การท่องเที่ยวฯ เร่งเครื่องดงึคนมาเมอืงไทย ใหทุ้กส านักงานในภูมภิาคเอเชยีและโอเชยีเนีย
เน้นเปรยีบเทยีบแหล่งท่องเทีย่วในประเทศต่างๆ กบัเมอืงไทย เพื่อชูใหเ้หน็ความคุม้ค่าหากมาเทีย่ว
ไทยมากกว่าเทีย่วในประเทศตวัเอง พุ่งเป้าเมอืงรองของจนี ทีต่อนน้ีเน้นชวนตี-๋หมวยเทีย่วในประเทศ 
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เปิดตลาดออนไลน์ซ้ือ-ขายวสัดตุกแต่งบ้าน 
 
นางชลลกัษณ์ มหาสุวรีะชยั ผู้ร่วมก่อตัง้และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร บรษิัท เบ็ตเตอรบ์ี มาร์เก็ต
เพลส จ ากดั ผู้พฒันา NocNoc.com แพลตฟอรม์ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวสัดุและสนิคา้ตกแต่งบา้น 
กล่าวว่า ภาพรวมตลาดวสัดุและสนิคา้ตกแต่งบา้นในช่องทางการขายผ่านรา้นคา้ปลกีมมีลูค่าประมาณ 
5 แสนลา้นบาท ช่องทางตลาดออนไลน์มกีารเตบิโตต่อเนื่อง 
 
แก้ปัญหาขวางทางน ้า 
 
นายสมเกยีรต ิประจ าวงษ์ เลขาธกิารส านักงานทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิ(สทนช.) กล่าวถงึความคบืหน้า
การแก้ไขปัญหาสิง่กดีขวางทางน ้าตามขอ้สัง่การนายกรฐัมนตร ีว่า การจดัการสิง่กดีขวางทางน ้าทัว่
ประเทศ เช่น โครงสรา้งสิง่ก่อสรา้ง ถนน สะพาน ที่มหีน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมด าเนินการทัง้สิ้น 11 
หน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็น
ตน้ รวมทัง้สิน้ 562 แห่ง 
 
ไทยโพสต ์
 
คลงัรบัศก.ภาคเกษตรด่ิงเหว 
 
ราคา-ผลผลติ-รายไดห้ดลุน้รมว.คนใหมโ่ชวฝี์มอืแก้ 
          น่าห่วง! คลงัรบัสญัญาณเศรษฐกจิภาคเกษตรดิง่ทุกตวั ทัง้ราคา ผลผลติ รายได้และการจา้ง
งาน รอลุน้ฝีมอื "รมว.การคลงัคนใหม"่ คลอดมาตรการกระตุน้แกล้ า 
 
ย้ิมอานิสงสเ์อฟทีเอ ดนัส่งออกไปจีนพุ่ง 4 เดือนโตกว่าพนั% 
 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชี้ 4 เดือนของปี 62 พุ่ง 1,045% ส่วนตลาดญี่ปุ่ น อาเซียนและ
เกาหลใีต ้ปรบัตวัเพิม่เช่นกนั พรอ้มเลง็เจรจาใหม้กีารลดภาษแีละเปิดตลาดเพิม่ต่อไป 
 
โบรกเช่ือการเมืองชดัหนุนตลาดหุ้น 
 
โบรกฯ มองการเมอืงพระเอกหนุนตลาดหุน้ไทยกระตุน้การบรโิภคและการลงทุน เงนิต่างชาตพิาเหรด
ไหลเขา้ 
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จ้ีปัน้แรงงานป้อนอตุอีอีซี 4.7 แสนราย 
 
นายอภชิาต ทองอยู่ ที่ปรกึษาเลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (ออีี
ซ)ี และประธานคณะท างานศูนยป์ระสานการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ออีซี ีเปิดเผยว่า ไดป้ระมาณการ
ความต้องการบุคลากรในอีอซี ี5 ปี (ปี 62-66) จ านวน 475,668 ราย ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยอุตฯ ที่ต้องการมากที่สุด คือ ดิจิทัล 116 ,222 ราย รองลงมาโลจิสติกส์ 109 ,910 ราย , 
อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 58,228 ราย, ยานยนตแ์ห่งอนาคต 53,738 ราย, หุ่นยนต ์37,526 ราย เป็นตน้ 
 
 

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


