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กรงุเทพธุรกจิ 
 
โบรกเปิดโผหุ้น'หลบภยั'เล่ียงผลกระทบสงครามการค้าโลกปะทุ 
 
เน้นหุน้ไดอ้านิสงส ์มาตรการกระตุน้ศก. 
          โบรกเกอร ์ประเมนิสงครามการค้า ป่วนตลาดหุ้นไทยช่วงสัน้ แนะกลยุทธล์งทุนเน้นหุ้นหลุม
หลบภยั ชูหุ้นที่ไดป้ระโยชน์จากการเตบิโตเศรษฐกจิในประเทศ รวมทัง้หุน้ทีไ่ด้รบัผลดจีากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้าน ตลท. ชี้ดัชนีหุ้นไทยร่วงหนักตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค แนะไม่ควรตื่น
ตระหนก 
 
ตลท.ช้ี'รายย่อย'เทรดวบูเตรียมขยายฐานทดแทน 
 
ตลาดหลกัทรพัย์ เตรยีมขยายฐานนักลงทุนรายย่อย หลงัสดัส่วนการซื้อขายวูบต ่ากว่า นักลงทุน
ต่างชาตเิป็นครัง้แรก "ภากร" แจงไมท่ราบสาเหตุการลดลงทีแ่น่ชดั แต่ยอมรบัส่วนหนึ่งหนัไปเกง็ก าไร
ผ่านฟิวเจอรแ์ทน 
 
'ออลล'์ตัง้เป้ารายได้โตปีละเท่าตวั 
 
"ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์"ตัง้เป้ารายได้โตปีละ 1 เท่าตัว ภายในช่วง 3 ปีข้างหน้า หลงัมี
โครงการอสงัหาฯ ทยอยรบัรู้รายได้รวมกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเล็งเปิดโครงการใหม่ปีนี้ 6 
โครงการ มลูค่ารวม 1.8 หมืน่ลา้นบาท ขณะราคาหุน้ปิดตลาดรดูต ่าจองจากภาวะการลงทุนไมเ่อือ้ 
 
ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
"พาณิชย"์ ประเมินมะกนัขึ้นภาษีจีน 25% ส่งออกกระทบน้อย-ย า้มีแผนรบัมือ 
 
"พาณิชย์" ประเมิน "ทรมัป์" ขึ้นภาษีสินค้าจนีเป็น 25% ไม่กระทบส่งออกไทยเพิ่ม เพราะได้รบั
ผลกระทบไปแล้วเมื่อปี 61 แต่จะเป็นโอกาสมากกว่า เหตุส่งออกไปสหรฐัฯ ไดเ้พิม่ขึน้ แมส้่งออกไป
จนีลด มลูค่าน่าจะชดเชยกนัได ้ยนัมแีผนบุกเจาะตลาดเชงิรกุมากขึน้ พรอ้มนัดประชุมทตูพาณิชย ์31 
พ.ค.นี้ ประเมนิสถานการณ์อกีครัง้ 
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กกร.ย่ืนสมดุปกขาวรฐับาลใหม่ก.ค. ดนัใช้เวทีกรอ.ถกดแูลศก.ทุก 3 เดือน 
 
"กกร." เร่งจดัท าสมุดปกขาวให้เสรจ็ ม.ิย.นี้หวงัยื่นรฐับาลใหม่ในเดอืน ก.ค.ให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด่วนรบัมอืกบัเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัและความเสี่ยงจากภาวะสงครามการค้าสหรฐัฯ และจนี ผวา
ส่งออกไทยอาจโตหลุดต ่ากว่า 3% พรอ้มเกาะตดิภยัแลง้ใกลช้ดิ 
 
มตชิน 
 
ครม.ไฟเขียวขึ้นภาษียาเส้น 
 
ลดช่องว่าง 'ซกิาแรต' เหลอื 17 เท่า เลื่อนเกบ็บุหรีซ่องรอรบ.ใหมเ่คาะ 
          ครม.เลื่อนปรบัเพิ่มภาษีสรรพสามติยาสูบออกไปอีก 1 ปี ให้เวลาอุตสาหกรรมปรบัตวั รอ
นโยบายรฐับาลชุดใหม่ตดัสนิ อนุมตัขิึน้ภาษียาเส้น หวงัลดช่องว่างราคาขายปลกีแบบซกิาแรตจาก 
300 เท่า เหลอื 17 เท่า คาดรายไดพุ้่ง 2 พนัลา้น ลดปรมิาณการสบูลง 
 
คนไทยเหงาพุ่ง 26.75 ล้านคน 'วยัเรียน-ท างาน' มีภาวะสงูสดุ 
 
นายบุญยิง่ คงอาชาภทัร หวัหน้าสาขาการตลาด วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล (ซเีอม็เอ็ม
ย)ู เปิดเผยระหว่างการเสวนาการตลาด "Lonely in the Deep เจาะลกึตลาดคนเหงา" ว่า จากงานวจิยั
การตลาดคนเหงา เทรนดม์ารเ์กต็ติ้ง ทีไ่ดร้บัความนิยมในต่างประเทศ โดยเน้นศกึษาพฤตกิรรม และ
ความตอ้งการของตวัอยา่งกลุ่มคนเหงา มาต่อยอดสู่ธุรกจิบลูโอเชยีนทีม่คีวามแปลกแตกต่างจากธุรกจิ
เดยีวกนั จากการส ารวจความคดิเห็นจากกลุ่มประชาชนผู้บรโิภค จ านวน 1,126 คน พบว่าปัจจุบนั
ตวัเลขตลาดคนเหงาในประเทศไทย มจี านวนสงูกว่าม 26.75 ลา้นคน 
 
เอกฉันทค์งดอกเบีย้ 1.75% 
 
ห่วงส่งออกฉุดเศรษฐกจิวบู จบัตาสงครามคา้-ตัง้รฐับาล 
          นายทิตนันทิ  ์มัลลิกะมาส ผู้ ช่วยผู้ว่ าการสายนโยบายการเงิน  ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยผลการประชุม กนง.ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม ว่า กนง.มมีตเิป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสยีง ให้คงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท้ี่ 1.75% ต่อปี  
โดย กนง.ประเมนิเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าทีป่ระเมนิไวท้ี ่3.8% จากการส่งออกสนิค้า
และการลงทุน โดยการส่งออกสนิคา้ขยายตวัชะลอลงกว่าทีป่ระเมนิไวต้ามการชะลอตวัของเศรษฐกจิ
โลก ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรฐั และจนี ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมแีนวโน้ม
ขยายตวัต่อเนื่อง 
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'ดีอี' เปิด 10 ช่องยทููบยอดฮิต อินฟลเูอนเซอรแ์ชมป์กดไลค ์
 
รายงานขา่วจากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) หรอืเอต็ดา้ กระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม (ดีอี) แจ้งว่า 10 ช่องยูทูบของประเทศไทย ที่มผีู้ติดตามมากที่สุด ณ วนัที่ 7 
พฤษภาคม 2562 โดยมสีถติิส าคญั เช่น 1.ช่องทวีดีจิทิลั ครองพื้นที่ 3 อนัดบัสูงสุด ได้แก่ อนัดบั 1 
ช่องเวริค์พอยท ์ถดัมาอนัดบั 2 ช่อง 3 และอนัดบั 3 ช่องวนั 31 ขณะทีช่่องเพลง อยู่ในอนัดบั 4 ไดแ้ก่ 
ช่องแกรมมี ่ต่อมาอนัดบั 5 อารส์ยาม อนัดบั 6 ช่องจนีีรอ็ค และอนัดบั 7 ช่องแกรมมโีกลด ์
 
ดชันีหุ้นติดลบ 15.67 จดุ นักลงทุนกงัวลข้อพิพาท 
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาวะหุ้นวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยปิดตลาดที่ระดบั 
1,654.01 จุด ปรบัลดลง 15.67 จุด หรอื 0.94% โดยดชันีท าจุดสูงสุดระหว่างวนัที ่1 ,663.40 จุด และ
ท าจุดต ่าสุดระหว่างวนัที่ระดบั 1,650.24 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 55,621.14 ล้านบาท แบ่งเป็น 
นักลงทุนสถาบนัในประเทศ ขายสุทธ ิ2,098.34 ล้านบาท นักลงทุนบญัชบีรษิัทหลกัทรพัย์ ซื้อสุทธ ิ
978.51 ลา้นบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธ ิ1,885.16 ลา้นบาท และนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ 
ซือ้สุทธ ิ3,004.99 ลา้นบาท 
 
เดลนิิวส ์
 
คนไทย 26 ล้านข้ีเหงา 
 
ชีว้ยัท างานอาการหนกั เปิดช่อง 5 ธุรกจิโกยเงนิ 
          นายพรบิ แก่นทบัทิม หวัหน้าทมีงานวจิยัการท าตลาดในกลุ่มคนเหงาวทิยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลวิจัยการตลาดคนเหงาเทรนด์มาร์เกตติ้งที่ได้รบัความนิยมใน
ต่างประเทศ ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 1,126 คนทัว่ประเทศพบว่า ตลาดคนเหงาใน
ประเทศไทยหรอืคนที่มคีวามเปล่าเปลี่ยวใจหรอืรูส้กึอ้างวา้ง มสีูงถงึ 26.75 ลา้นคนจากประชากรทัง้
ประเทศ 66.41 ล้านคนหรอืคดิเป็น 40.4% ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคนวยัท างานมากที่สุดโดยเฉพาะ
พนักงานบรษิัทเอกชนซึ่งคนกลุ่มนี้มกัเลอืกกจิกรรมบ าบดัความเหงาด้วยการเล่นโซเชียลมเีดยี เขา้
รา้นอาหารหรอืคาเฟ่กาแฟ และการไปเดนิชอปปิงแกเ้หงา 
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มาสด้าไปต่อยอดขายทะลเุป้า 
 
นายชาญชยั ตระการอุดมสุข ประธานบรหิารบรษิทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เปิดเผยว่า 
ยอดขายเดือนเม.ย. 6,099 คนั เพิ่มขึ้นอีก 38% เมื่อเปรยีบเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะมาสดา้ 2 มยีอดขายทัง้สิน้ 4,450 คนั เตบิโตเพิม่ขึน้ 61% รถยนตม์าสดา้ 3 จ านวน 430  
คนั เพิ่มขึ้น 14% มาสด้าซีเอ็กซ์-3 จ านวน 267 คนั เพิ่มขึ้นถึง 70% รถกระบะมาสด้าบีที-50 โปร 
จ านวน 526 คนั เพิ่มขึ้น 27% รถอเนกประสงค์เอสยูวซีีเอ็กซ์-5 จ านวน 424 คนั และมาสด้า เอ็ม
เอ็กซ์-5 จ านวน 2 คนั และยอดขายสะสม 4 เดอืน (ม.ค.-เม.ย.) สูงถึง 22,678 คนั เพิม่ขึน้ 8% เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมาอยูท่ี ่21,005 คนั 
 
เปิดแผนธรุกิจคร่ึงปีหลงั เมืองไทยลยุปล่อยกู้จยย. 
 
นายชูชาติ เพ็ชรอ าไพ ประธานกรรมการบริหารบมจ.เมอืงไทยแคปปิตอล ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อ
ทะเบยีนรถจกัรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์เปิดเผยถึงแผนธุรกิจครึง่ปีหลงัว่าบรษิัทจะขยายตลาด
สนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์เพื่อผลกัดนัรายไดแ้ละก าไรใหเ้ตบิโตโดยมัน่ใจว่าแผนปล่อยกู้จะไดร้บั
การตอบรบัทีด่เีนื่องจากมฐีานลูกค้ามากกว่า 2 ลา้นรายรวมทัง้เป้าหมายคุมสดัส่วนหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กดิ
รายได ้(เอน็พแีอล)ไมเ่กนิ 2% เมือ่เทยีบกบัสนิเชื่อรวม 
 
มติเอกฉันทค์งดอกเบีย้ 1.75% กนง.กงัวลจบัตาสงครามการค้า 
 
นายทิตนันทิ ์มลัลิกะมาส เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มมีตเิอกฉันท์ให้คงอตัราดอกเบี้ยนโยบาย 1.75% ต่อปี โดย
ตดิตามมาตรการกดีกนัทางการคา้ระหว่างสหรฐั และจนี แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิจนี และ
ตดิตามความไม่แน่นอนปัจจยัในประเทศ เช่น นโยบายของรฐับาลใหม่และการใชจ้่ายภาครฐั รวมทัง้
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกจิไทยในระยะต่อไป โดยการขยายตวัทางเศรษฐกจิไทยในปัจจบุนัมสีญัญาณชะลอตวักว่าคาด
ไวท้ี ่3.8% ซึง่จะทบทวนอกีครัง้ในการประชุม กนง.วนัที ่26 ม.ิย.นี้ 
 
ศก.เด้ียงจ้ีรบ.กระตุ้นด่วน 
 
นายสุพนัธุ ์มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลงัการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า ภาคเอกชนต้องการให้รฐับาลใหม่ เร่งออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิโดยเรว็ เพราะขณะนี้เศรษฐกจิทัง้ในประเทศและเศรษฐกจิโลก ก าลงัชะลอ
ตวั หากไมเ่รง่ออกมาตรการจะยิง่ส่งผลกระทบมากยิง่ขึน้ 
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ธรุกิจอาหารสตัวเ์ล้ียงแรง พรีเมียมดนัตลาดโต 10% 
 
น.ส.ดารณี ทองประชุม ผู้จดัการกลุ่มโครงการ บรษิัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน่ ออกาไน เซอร์ จ ากัด 
เปิดเผยว่า ตลาดอาหารสตัว์เลี้ยงพรเีมยีมถอืเป็นธุรกจิที่ก าลงัได้รบัความนิยม มแีรงและเตบิโตสูง 
เพราะคนเลี้ยงต้องการเลอืกอาหารที่ดมีคีุณภาพมากขึน้ ปีที่ผ่านมาตลาดอาหารสตัว์มมีูลค่า 14,600 
ลา้นบาท คดิเป็น 45% ของตลาดธุรกจิสตัว์เลี้ยง เชื่อว่าจะช่วยผลกัดนัให้อุตสาหกรรมสตัวเ์ลี้ยงปีนี้
เตบิโตอกี 10% มลูค่า 35,000 ลา้นบาท จาก 32,230 ลา้นบาท ในปี 61 
 
หวัน่ส่งออกไทยติดลบ 1% 
 
พษิมะกนัขูข่ ึน้ภาษสีนิคา้จนี 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทัว่โลกก าลงัจบัตาวนัที ่10 พ.ค. นี้ ว่าสหรฐัจะประกาศปรบัขึน้ภาษี
น าเข้าสนิค้าจนีจาก 10% เป็น 25% หรอืหากไม่มกีารผ่อนปรน จะกระทบต่อเศรษฐกจิไทยในปี 62 
ขยายตวัลดลง 0.2- 0.3% จากเดมิทีค่าดการณ์ขยายตวั 3.8% อาจเหลอื 3.5-3.6% เนื่องจากสงคราม
การคา้สหรฐั-จนีทีเ่พิม่ความรุนแรง ท าใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกตอ้งชะลอตวัตามไปดว้ย ดงันัน้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งต้องมแีผนรองรบัเพื่อพยุงเศรษฐกจิโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องรกัษา
เสถียรภาพเงนิบาทให้เป็นไปทศิทางเดยีวกบัค่าเงนิในภูมภิาค และต้องมมีาตรการในการท าตลาด
ส่งออก เป็นตน้ 
 
ปตท.เร่งเปิดร้านอเมซอน 
 
นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การตลาดขายปลกี บมจ.ปตท.น ้ามนัและการค้าปลกี 
หรอืพทีทีโีออาร ์เปิดเผยว่า ในปี 62 นี้บรษิทัมแีผนเปิดรา้นกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ทัว่ประเทศใหไ้ดอ้กี 
400 แห่ง จากปัจจุบนัที่มอียู่ 2,500 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ยงัคงเป็นขยายผ่านแฟรนไชส์ในสดัส่วน 85% 
ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการเอง ล่าสุดไดเ้ปิดตวัต้นแบบรา้นแห่งแรกภายในสถานีบรกิารน ้ามนั 
ปตท. บนถนนพระรามสี ่ใกลบ้รเิวณสามยา่น ทีภ่ายในรา้นไดใ้ชว้สัดุรไีซเคลิเขา้มาตกแต่งรา้น และน า
วสัดุย่อยสลายมาใชเ้ป็นผลติภณัฑส์ าหรบัการใชง้านภายในรา้น รปูแบบนี้จะเปิดด าเนินการในปีนี้ให้
ได ้5 รา้น 
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จบัตา'รฐับาลใหม่'เซอรไ์พร้สต์ลาดวบู 
 
นายก้องเกยีรต ิโอภาสวงการ ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.เอเซยี พลสั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ตลาดหุน้ไทย ขณะน้ีไดร้บัปัจจยักดดนัในประเทศจากความไมแ่น่นอนทางการเมอืง ท าให้
นักลงทุนเกิดความไม่มัน่ใจ จงึต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งความ
ชดัเจนในการจดัตัง้รฐับาลชุดใหม่คาดจะเรยีบรอ้ย 2-3 สปัดาห์นี้ ถ้าผลออกมาเซอรไ์พรส้ใ์นทางลบ
มาก ๆ กจ็ะส่งผลกระทบกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ แน่นอน 
 
ไทยรฐั 
 
ไทยไม่หวัน่สหรฐัฯรกุฆาตจีน 
 
"พาณชิย"์ฟันธงเป็นโอกาสส่งออกไปทัว่โลก 
          พาณชิยค์าด "ทรมัป์" ขึน้ภาษจีนี 25% ไมก่ระทบส่งออกไทยเพิม่ขึน้จากทีไ่ดร้บัผลกระทบไป
แล้วเมื่อปี 61 เชื่อเป็นโอกาสส่งออกมากกว่าอุปสรรค เหตุสหรฐัฯ อาจน าเข้าสนิค้าไทยเพิม่ขึน้ แม้
ไทยส่งออกบางรายการไปจนีลดลง แต่มลูค่าอาจชดเชยกนัได ้ยนัท าแผนบุกเจาะตลาดทัว่โลกเชงิรุก
มากขึน้ประชุมทตูพาณชิย ์31 พ.ค.นี้ ประเมนิสถานการณ์อกีครัง้ 
 
"กนง."คงอตัราดอกเบีย้1.75% 
 
นายทตินนัทิ ์มลัลกิะมาส ผูช่้วยผูว้่าการสายก ากบัสถาบนัการเงนิธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายไวท้ี ่1.75% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัต ่ากว่าทีป่ระเมนิไวโ้ดย
ไตรมาสแรกเศรษฐกจิไทยชะลอตวัทัง้การส่งออกและการลงทุน แมก้ารบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้ม
ขยายตวัต่อเนื่อง แต่ยงัไดร้บัแรงกดดนัจากหนี้ครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบัสูงการจา้งงานโดยรวมทีเ่ริม่ทรง
ตวั เป็นตน้ 
 
เตือนภยัผูร้บัซ้ือลอตเตอรี่ถกูหลอก 
 
          พ.ต.อ.บุญส่ง จนัทรศีร ีผูอ้ านวยการส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาลเปิดเผยกรณีทีม่ผีูน้ าสลาก
กนิแบ่งรฐับาล (ลอตเตอรี)่ ปลอมที่มกีารแก้ไขตวัเลขและควิอารโ์ค้ด ไปขึ้นเงนิรางวลั ว่า จากการ
ตดิตามเหตุการณ์ดงักล่าวทราบว่าเป็นลอตเตอรี ่ทีม่กีารแกไ้ขตวัเลขและควิอารโ์คด้ รวมทัง้แกไ้ขแถบ
พมิพต์วัอกัษรดา้นขา้ง ซึง่การกระท าดงักล่าว เป็นความผดิทางอาญาโดยผูท้ีท่ าการปลอมแปลงมโีทษ 
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จ าคุกตัง้แต่หกเดอืน ถึงห้าปี และปรบัตัง้แต่ 10,000-100,000 บาท จงึขอให้ผู้ประกอบอาชพีรบัซื้อ
รางวลัใชค้วามระมดัระวงัตรวจสอบลอตเตอรีอ่ยา่งละเอยีดถีถ่ว้นใหม้ากขึน้ 
 
ให้เอกชนแจงข้อมลูอู่ตะเภา"ลือชยั"ย า้เดือนพ.ค.ได้ผูช้นะ 
 
พล.ร.อ.ลอืชยั รุดดษิฐ์ ผู้บญัชาการทหารเรอื ในฐานะประธานคณะกรรมการคดัเลอืกของโครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้
พิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบตัิทัว่ไป) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเอกสารคดัเลือก
เอกชนของโครงการ และมีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทัง้ 3 ราย ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในบาง
ประเดน็ที่ คณะกรรมการคดัเลอืกได้ส่งขอ้สอบถามไป โดยขอให้ส่งค าชี้แจงเพิม่เตมิดงักล่าวกลบัมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื 
 
เงินสะพดั5หมื่นล้าน! 
 
วกิฤตพิ่อแมร่บัเปิดเทอม 
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยผลส ารวจการประเมนิผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมว่าคาดว่ามี
มูลค่าการใช้จ่ายทัว่ประเทศ 54,972 ล้านบาท สูงสุดตัง้แต่เริม่ท าผลส ารวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
เพราะผู้ปกครองซื้อสนิค้าจ านวนชิ้นเพิม่ขึน้ ขณะที่รฐับาลช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายบุตรหลานด้านค่าเล่า
เรยีนผ่านบตัรคนจนท าให้มกีารน าเงนิมาจบัจ่ายเพิม่ขึน้ ซึ่งปีนี้ผู้ปกครองมคี่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรยีน
ค่าหน่วยกติ เฉลีย่คนละ 16,468 บาท ค่าบ ารงุโรงเรยีน (ตามปกต)ิ 2,331 บาท ค่าบ ารุงโรงเรยีนกรณี
เปลี่ยนโรงเรยีนใหม่ (แป๊ะเจี๊ยะ) เฉลี่ย 10,373 บาท ค่าหนังสอื 1,904 บาท อุปกรณ์การเรยีน 638 
บาท ค่าเสือ้ผา้ 2,048 บาท ถอืเป็นค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่สงูกว่าปีก่อนมาก โดยเฉพาะค่าแป๊ะเจีย๊ะทีเ่พิม่
จากปีก่อน 500 บาท เพราะตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดเ้รยีนหนงัสอืในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพมชีื่อเสยีง 
 
เอไอเอสแบรนดมื์อถือแกร่งสดุในโลก 
 
นายสมชยั เลศิสุทธวิงค ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
หรอืเอไอเอส เปิดเผยว่า ล่าสุดเอไอเอสได้รบัรางวลัจากการจดัอันดบัของ Brand Finance องค์กรที่
ปรกึษาด้านกลยุทธ์ และคุณค่าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้เป็น "แบรนด์โทรคมนาคมที่
แข็งแกร่งที่สุดในโลกอันดับ 1-World's Strongest  Telecoms Brand" โดยมีคะแนนดัชนีความ
แขง็แกรง่ของแบรนดห์รอื Brand Strength Index (BSI) อยูท่ี ่90/100 คะแนน และยงัเป็นแบรนดไ์ทย 
1 เดยีวในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทีไ่ดร้บั Rating AAA + 
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ท าสมดุปกขาวรอรฐับาลใหม่กกร.ขอกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิม 
 
กกร.เร่งจดัท าสมุดปกขาวใหเ้สรจ็ ม.ิย.นี้ หวงัยื่นรฐับาลใหม่ในเดอืน ก.ค.ใหเ้ร่งกระตุ้นเศรษฐกจิด่วน
รบัมอืกบัเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั และความเสีย่งจากภาวะสงครามการคา้สหรฐัฯ และจนี ผวาส่งออก
ไทยอาจโตหลุดต ่ากว่า 3% พรอ้มเกาะตดิภยัแลง้ใกลช้ดิ 
 
รฟท.นัด"ซีพี"ตรวจร่างสญัญาคาดลงนามได้กลางเดือนหน้า 
 
นายวรวุฒ ิมาลา รกัษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถงึความคบืหน้าของ
โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูงเชื่อมสามสนามบนิ ดอนเมอืง -สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา และธุรกิจที่
เกีย่วขอ้งวงเงนิ 2.2 แสนลา้น ว่าส านักงานอยัการสงูสุดพจิารณา รา่งสญัญาในโครงการเสรจ็แลว้ และ
ส่งเรื่องกลบัมาแลว้ โดยไดแ้ก้ไขขอ้กฎหมายบางส่วน แต่ไม่ไดแ้ก้ไขหลกัการใดๆ ในร่างสญัญาส่วน
ขัน้ตอนต่อไป คณะกรรมการคดัเลอืก และเอกชนคอืกิจการร่วมค้า บรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์ โฮลดิ้ง 
จ ากดั และพนัธมติร (กลุ่มซพี)ี จะตอ้งรว่มกนัพจิารณา และทบทวนรา่งสญัญา ดงักล่าวอกีครัง้ 
 
ไฟเขียวสถาบนับ๊ิกดาต้า 
 
นางสาวอจัฉรนิทร ์พฒันพนัธ์ชยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(บอรด์ดอี)ี มมีตใิหจ้ดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิ
การวเิคราะห์ และบรหิารขอ้มูลขนาดใหญ่ภาครฐั (Government Big Data Institute) หรอืสถาบนับิก๊
ดาต้าภาครฐัอยู่ภายใต้ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลัเพื่อให้เกดิกลไกการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ของภาครฐั ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ อาท ิการบรหิารงบประมาณการให้บรกิ าร
สาธารณะตรงตามความต้องการของประชาชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมของประเทศ 
 
มาถกูทางลดค่าโอน-จ านองบ้าน 
 
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จ ัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจาก
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนุมตัิมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม ส าหรบัการจดทะเบยีนสทิธิแ์ละนิตกิรรม
อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่อาศยั ส าหรบัผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลาง ราคาซือ้ขายไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท วงเงนิ
จ านองไม่เกนิ 1 ลา้นบาทนัน้ ถอืว่าส่งผลดต่ีอผูท้ีย่ ื่นกู้ซือ้บา้นในโครงการบา้นลา้นหลงัของ ธอส.เป็น
อย่างมากอกีทัง้จะช่วยประหยดัค่าธรรมเนียมการโอนและจดจ านองถึง 20,000 บาท "มาตรการลด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธิแ์ละค่าจดจ านองบา้นเหลอื 0.01% นัน้เป็นมาตรการทีด่มีาก เพราะผู้
มรีายไดน้้อยทีกู่ซ้ ือ้บา้นสามารถน าเงนิทีแ่ต่เดมิตอ้งจา่ยในการโอน และจดจ านองบา้นในอตัราถึง 1- 
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2% สามารถน าเงนิส่วนนี้ไปผ่อนเป็นค่าเช่าบ้านรายเดอืน ซึ่งจะต้องผ่อนประมาณ 3,800 บาท ต่อ
เดอืนไดถ้งึ 5 เดอืนอยา่งสบายๆ" 
 
เปิดบริษทัร่วมทุนประมลูดิวต้ีฟรียกัษ์ใหญ่หลายรายโดดร่วมชิงชยั 
 
นายนิตินัย ศิรสิมรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ทอท.) เปิดเผยว่า จากการก าหนดในเงื่อนไขการประมูลเพื่อหาเอกชนเข้ามาด าเนินการบรหิาร
จดัการในพื้นที่เชงิพาณิชย ์และรา้นคา้ปลอดภาษี (ดวิตี้ฟร)ี ภายในอาคารผูโ้ดยสารสนามบนิสุวรรณ
ภมู ิจะต้องแจง้รายชื่อพนัธมติรทีจ่ะร่วมทุนภายในวนัที ่8 พ.ค.62 กบั ทอท.นัน้ ปรากฏว่าเอกชนทีไ่ด้
เข้ามาซื้อซองเพื่อใช้สทิธปิระกอบกิจกรรมเชงิพาณิชย์ที่มทีัง้หมด 4 ราย ประกอบด้วย บรษิัท คิง
เพาเวอร ์สุวรรณภูม ิจ ากดั, บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน), บรษิทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั, 
บรษิัท ไมเนอร์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) นัน้ไม่มผีู้ประกอบการทัง้ 4 รายใด ยื่นรายชื่อ
พนัธมติรรว่มทุนเลย 
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