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'เฟทโก้' ฟันธงดชันี 1,800 ความเช่ือมัน่นักลงทุนก.ค.พุ่งครัง้แรกรอบ 4 เดือน | กรงุเทพธรุกิจ 
 
ลุน้ปีนี้เงนินอกไหลเขา้ ไมต่ ่ากว่า 1 แสนลา้น 
          เฟทโก้ เผยดชันีความเชื่อมัน่เดอืน ก.ค.62 พุ่งกว่า 25.50% ปรบัขึ้นครัง้แรกรอบ 4 เดอืน 
เหตุสงครามการคา้ผ่อนคลาย-เฟดจ่อปรบัลดดอกเบีย้ พรอ้มประเมนิฟันดโ์ฟลวไ์หลเขา้ต่อเนื่องเดอืน
ละ 1 หมืน่ลา้นบาท หนุนดชันีหุน้ไทยปลายปีทะลุ 1,800 จดุ 
 
'อีเอ' ลุ้นไตรมาส 2 แรง โบรกคาดก าไรพุ่ง 20% | กรงุเทพธรุกิจ 
 
นักวเิคราะห์คาด "อเีอ" ก าไรไตรมาส 2 โตกว่า 20% รบัรูร้ายได้โรงไฟฟ้าพลงังานลม โครงการหนุ
มานชุดสุดทา้ยเตม็จ านวน 260 เมกะวตัต์ "สมโภชน์" ลัน่เดนิหน้า ลงทุนโรงงานแบตเตอรี ่3 ปี 50 กิ
กะวตัต ์
 
'ทองค า' ด่ิงคลายกงัวลสงครามการค้า | กรงุเทพธรุกิจ 
 
ราคาทองค าในตลาดโลกดิ่งลงอย่างหนักในการซื้อขาย เมื่อคนืวนัที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยสญัญา
ทองค าตลาดนิวยอร์ก COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 24.4 ดอลลาร ์
หรอื 1.73% มาปิดที่ 1,389.30 ดอลลารต่์อออนซ์ จากก่อนหน้านี้ ขึ้นไปท าจุดสูงสุดในรอบ 6 ปี ที่
ระดบั 1,438 30 ดอลลารต่์อออนซ ์เมื่อวนัที ่25 ม.ิย.2562 
 
มัน่ใจลงทุนปีน้ีแตะ 4.3 แสนล. | มติชน 
 
ครึง่ปีหลงัฟอรม์รบ.ส าเรจ็ดงึเชื่อมัน่ ปิโตรฯทุ่มงบพุ่ง 2,369%-จา้งงานหด 
          กระทรวงอุตฯมัน่ใจลงทุนปีนี้แตะ 4.3 แสนลา้น รออานิสงสค์รึง่ปีหลงัจดัตัง้รฐับาลใหม่ส าเรจ็ 
ดงึเชื่อมัน่คกึคกั ส ารวจครึง่ปีแรกปิโตรเลยีมทุ่มงบมากทีสุ่ด 3.8 หมื่นลา้น โตกระฉูด 2,369% แต่จา้ง
งานลดลงกว่า 5% เหตุเริม่ใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาทดแทน 
 
ทูตพณ.ยนัเหตฮุ่องกงประท้วง ไม่กระทบส่งออก/คงเป้าโต3% | มติชน 
 
นางชณันภสัร ์พศิาลอภพิงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงฮ่องกง 
เปิดเผยถงึเหตุการณ์ประทว้งใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในเกาะฮ่องกงอกีครัง้ว่า ไดส้่งผลกระทบโดยตรงต่อความ
มัน่คงทางการเมอืงของฮ่องกง ส่วนด้านการค้าส าหรบัผู้ส่งออกไทยที่ส่งสนิค้าไปฮ่องกงยงัไม่ได้รบั
ผลกระทบ เพราะหากการประท้วงครัง้นี้รุนแรงและยดืเยือ้จะส่งผลกบัการบรโิภคและธุรกจิในฮ่องกง
ก่อน แต่มขีอ้สงัเกตว่าผูป้ระทว้งมกัจะเลอืกด าเนินการในวนัสุดสปัดาหเ์พื่อไมใ่หก้ระทบกบัการคา้ภาค 
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ธุรกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
การเงนิ ไดม้แีหล่งขอ้มลูแจง้ว่ามกีารยา้ยเงนิทุนออกไปจากฮ่องกงเช่นกนั ส าหรบัประเทศไทยยงัเป็น
เป้าหมายหนึ่งในการย้ายฐานการผลติเพื่อหลกีเลี่ยงสงครามการค้าสหรฐักับจนี และจะมนีักธุรกิจ
ฮ่องกงกว่า 40 ราย เยอืนไทยในวนัที ่8-10 กรกฎาคมน้ี 
 
ทีเอม็บีมองตลาดเงินยงัผนัผวน | มติชน 
 
แนะจดัพอรต์ลงทุนกระจายความเสีย่ง ชี ้'กองรที-ทองค า' ใหผ้ลตอบแทนด ี
          นางกดิาการ ชฏัสุวรรณ หวัหน้าเจา้หน้าที่บรหิารผลติภณัฑ์ กองทุนรวมธนาคารทหารไทย 
หรอืทเีอม็บ ีเปิดเผยในงานสมัมนา "แกเ้กมรบัความผนัผวน ลงทุนแบบพอรต์สูเ้ศรษฐกจิโลก" จดัโดย
ธนาคารทหารไทย ทีโ่รงแรมโซฟิเทลโซ กรุงเทพฯว่า ความผนัผวนในตลาดการเงนิทัว่โลกเริม่สูงขึน้
ในช่วงที่ผ่านมา โดยแนวโน้มในช่วงที่เหลอืของปีนี้ต้องตดิตามทศิทางเศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มชะลอ
ตวัจากผลกระทบสงครามการค้า ความชดัเจนเบรก็ซทิ รวมทัง้ตดิตามแนวโน้มนโยบายการเงนิของ
ธนาคารกลางสหรฐัและธนาคารกลางประเทศอื่นทีม่แีนวโน้มปรบัลดดอกเบี้ยและเริม่มกีารผ่อนคลาย
นโยบายการเงนิมากขึน้ 
 
'เทสโก้ฯ' ปรบัลคุรบัสงัคมเมือง สู้ค้าปลีกปร่ิมน ้า-ก าลงัซ้ือน่ิง | มติชน 
 
นายสมพงษ์ รุง่นิรตัศิยั ประธานกรรมการบรหิาร เทสโก้ โลตสั เปิดเผยว่า ขณะนี้ยงัไมม่ปัีจจยัลบและ
ปัจจยับวกทีจ่ะกระตุ้นก าลงัซือ้และการขยายตวัของตลาดคา้ปลกี จงึคาดการณ์ธุรกจิคา้ปลกีครึง่หลงั
ของปีนี้อยูใ่นภาวะทรงตวั ตรงขา้มกบัการแขง่ขนัทีร่นุแรงต่อเนื่อง 
 
เอกชนแนะ 'บ๊ิกตู่ 2' ฟ้ืนศก. | ไทยโพสต ์
 
CIMB ลดจดีพี/ีเฟทโกเชื่อหุน้ทะลุ 1,800 จดุ 
          เอกชนแนะรฐับาลบิ๊กตู่ 2 สร้างความเชื่อมัน่ลงทุนไทย -เทศ เร่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ปรบัลดจดีพีไีทยที่เหลอืในปี 62 ลงมาอยู่ที่ 3.3% "เฟทโก" ฟันธงตัง้รฐับาลล่าช้าไม่กระทบนักลงทุน 
ดชันีทะลุ 1,800 จดุ 
 
กสทช.จ่อยืมเงิน กทปส. 5.3 พนัล. ชดเชยทีวีดิจิทลั | ไทยโพสต ์
 
อนุ กก.เยยีวยาทวีดีจิทิลัเตรยีมชงบอรด์ กสทช.ยมืเงนิกองทุน กทปส. 5.3 พนัลา้นบาท BEC รอยื่น
แผน 8 ก.ค. 
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โลตสัปพูรมเปิดเอก็ซเ์พรส 750 สาขา | ไทยโพสต ์
 
เทสโก้ โลตสั เร่งปรบัตวัรองรบัสงัคมเมอืง หลงัพบผู้บรโิภคเริม่เปลี่ยนพฤตกิรรมเตรยีมลงทุนเปิด
สาขารปูแบบเอก็ซเ์พรสโฉมใหม ่750 สาขา พรอ้มปรบัพืน้ทีไ่ฮเปอรม์ารเ์กต็ใหส้ะดวกมากขึน้ 
 
สรรพากรลยุรีดภาษีดอกเบีย้ ฟุ้ ง 500,000 รายเจอเกบ็เพ่ิม | ไทยโพสต ์
 
"สรรพากร" ฟุ้งรีดภาษีดอกเบี้ยฝากออมทรพัย์ได้เพิ่ม 400 ล้านบาท หลังธนาคารส่งข้อมูลให้
ประมวลผล ไล่ตอ้นผูฝ้ากเงนิเขา้เกณฑเ์สยีภาษไีดเ้พิม่ 5 แสนราย 
 
สรท.มึนส่งออกทรดุหนัก | ไทยโพสต ์
 
บาทแขง็-เทรดวอรฉุ์ด หัน่เป้าปี 62 เหลอืลบ 1% 
          สรท.เผยสถานการณ์การส่งออก 5 เดอืน ระบุมมีลูค่ารวม 101,561 ลา้นดอลลารส์หรฐั หดตวั 
-2.7% พรอ้มปรบัเป้าการส่งออกของไทยในปี 62 เหลอื -1 - 0% 
 
ศภุาลยัช้ีท าเลถนนจรญัฯบมู เทงบผดุคอนโดรองรบัตลาด | ไทยโพสต ์
 
นายไตรเตชะ ตัง้มติธรรม กรรมการผู้จดัการ บมจ.ศุภาลยั (SPALI) เปิดเผย ว่า โครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิ ส่วนต่อขยายช่วงหวัล าโพง-หลกัสอง ที่มแีผนจะเปิดให้บรกิาร ในเรว็ๆ นี้ และช่วงเตา
ปนู-ท่าพระ ในต้นปี 2563 ส่งผลให้ท าเลตามแนวรถไฟฟ้าบูม โดยเฉพาะย่านแยกไฟฉาย จะเหน็ได้
จากเริม่มผีู้ประกอบการทยอย เข้ามาพฒันาโครงการใหม่ๆ และยงัท าให้ราคาขายเฉลี่ ยโครงการ
คอนโดมเินียมปรบัเพิม่ขึน้อยูท่ีป่ระมาณ 80,000-90,000 บาทต่อตารางเมตร 
 
กรอ.โวยอดลงทุนมีลุ้นแตะ 4.3 แสนล้าน | ไทยโพสต ์
 
กรอ.โวยอดลงทุนโรงงานปีนี้แตะ 4.3 แสนล้านบาท ชี้ครึง่ปีหลงัคกึคกัจากอานิสงสก์ารตัง้รฐับาลชุด
ใหม่ แต่ต้องจบัตาสงครามการคา้กวนใจนักลงทุน เผยปิโตรเลยีมได้รบัความนิยมมูลค่าลงทุนกระฉูด
โต 2,369% 
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รฟท.ทบทวน TOR สายสีแดง เร่งปรบัแบบ 'รถไฟไทย-จีน' | ไทยโพสต ์
 
รฟท.ลุยของบปี 63 วงเงนิ 90 ลา้นบาท ทบทวนแบบ-จดัท า TOR สายสแีดง ช่วง หวัล าโพง-มหาชยั 
จ่อเสนอ ครม.ภายในปี 64 ครม.ไฟเขียวงบประมาณ 751 ล้านบ าท จ้างที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอยีดดา้นโยธารถไฟความเรว็สงูกรงุเทพฯ-หนองคาย ระยะที ่2 
 
เช่ือมัน่นักลงทุนพุ่งรอบ 4 ด. ห่วงตัง้รฐับาลช้าฉุดศก.ตกต า่ | สยามรฐั 
 
นายไพบูลย ์นลนิทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกจิตลาดทุนไทย เปิดเผยถงึดชันีความเชื่อมัน่นัก
ลงทุน ประจ าเดอืน ก.ค.62 ว่า ดชันีความเชื่อมัน่นักลงทุนในอกี 3 เดอืนขา้งหน้าปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 25.5 อยู่ที่ 109.44 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 4 เดือนอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่ 4 
ตดิต่อกนั โดยทศิทางการลงทุนในอกี 3 เดอืนขา้งหน้า ปัจจยัหนุนความเชื่อมัน่นักลงทุนมากทีสุ่ดคอื 
ความคาดหวงันโยบายภาครฐัในการกระตุ้นเศรษฐกจิภายใต้รฐับาลชุดใหม่ซึง่จะเริม่ประกาศนโยบาย
ในช่วงเดอืน ก.ค.นี้ รองลงมาคอื นโยบายทางการเงนิของสหรฐัฯ แมว้่ามมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบาย 
แต่ส่งสญัญาณการลดอตัราดอกเบี้ยในช่วงครึง่ปีหลงั 62 โดยการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนระหว่างประเทศ
หนุนความเชื่อมัน่ในล าดบัรองลงมา 
 
พิษสงครามการค้า สรท.ยอมรบัส่งออกปีน้ีติดลบร้อยละ 1/จ้ีคลงั-ธปท.ลงมาดูแลเสถียรภาพ
เงินบาทจริงจงั | สยามรฐั 
 
น.ส.กณัญภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.)เปิดเผยว่า 
จากที่ได้ติดตามสถานการณ์ภาคการส่งออกของไทยปีนี้ แม้ว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีว่าปัญหาสงคราม
การคา้สหรฐัฯกบัจนี โดยสหรฐัฯผ่อนปรนและอาจจะไม่ใชม้าตรการภาษตีอบโต้กบัจนีอกี ท าใหห้ลาย
ประเทศผ่อนคลายความกงัวลลงไปไดบ้า้ง แต่โดยรวมยงัมอีกีหลายปัจจยัทีก่ระทบต่อภาคการส่งออก 
ไม่ว่าจะเป็นราคาน ้ามนัและความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่แขง็ค่าต่อเนื่อง ท าให้ สรท.มองว่า
โอกาสที่ตัวเลขการส่งออกปีนี้ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 1 -3 แต่จากดูตัวเลขการ
ส่งออกในช่วง 2 เดอืนทีผ่่านมามแีนวโน้มขยายตวัตดิลบ ดงันัน้ จงึคาดการณ์ว่าตวัเลขการส่งออกของ
ไทยปีนี้น่าจะตดิลบรอ้ยละ 1 ค่อนขา้งสงูมาก จากหลายปัจจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
6 ด.เมด็เงินลงทุนรง.อีอีซีพุ่ง | สยามรฐั 
 
นายทองชยั ชวลติพเิชษฐ อธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึง่ปีแรก 2562 
(ม.ค.ม.ิย.)ยอดเงนิลงทุนของผู้ประกอบการที่ตัง้กิจการใหม่และขยายกิจการโรงงานมมีูลค่าสูงถึง 
195,688.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 15.85 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีทีผ่่านมาโดยเฉพาะ 
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การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาลมกีารลงทุนเพิม่ขึน้มาก แต่จ านวนโรงงานลดลง มกีารตัง้โรงงาน 
รวม 2,064 โรงงาน ลดลงจากช่วงเดยีวกนัปีที่ผ่านมาคดิเป็นรอ้ยละ 18.06 ส าหรบัการจา้งงานลดลง
เช่นกนั มกีารจา้งงานรวม 92,262 คน ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 5.45 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัปีทีผ่่านมา 
 
ส่งออกกู่ไม่กลบัติดลบ 1% | เดลินิวส ์
 
จีด้แูลค่าบาท-การเมอืงสงบ 
          น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) 
เปิดเผยว่า สรท. ได้ปรบัลดเป้าส่งออกไทยในปี 62 เป็นครัง้ที่ 4 ในรอบปีเหลอืติดลบ 1% ถึง 0% 
เนื่ องจากได้รบัผลกระทบจากสงครามการค้าสหรฐั -จีน รวมถึงความผันผวนของค่าเงนิบาทที่มี
แนวโน้มแขง็ค่าอย่างรวดเรว็, ราคาน ้ามนัที่มคีวามผนัผวนจากมาตรการการคว ่าบาตรของสหรฐัต่อ
อิหร่านมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและปัญหาโครงสร้างผลิตสินค้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ล้าสมัยใน
อุตสาหกรรมรถยนตท์ีไ่มส่อดรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ท าใหน้กัลงทุนต่างชาตยิา้ยฐานการ
ผลติไปยงัประเทศทีม่คีวามพรอ้มในดา้นปัจจยัโครงสรา้งมากกว่า เช่น อนิโดนีเซยี เวยีดนาม เป็นตน้ 
 
พณ.ลยุโปรโมตน ้านมข้าว ป้อนร้านค้า'โมเดิรน์เทรด' | เดลินิวส ์
 
นายวชิยั โภชนกจิ อธบิดกีรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จดัท าโครงการประชาสมัพนัธ์เพื่อ
ส่งเสรมิและสรา้งการรบัรูถ้งึคุณประโยชน์ของการบรโิภคผลติภณัฑน์ ้านมขา้วเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่แก่
ขา้วของเกษตรกรและส่งเสรมิให้ประชาชนได้มสีุขภาพแขง็แรง พรอ้มทัง้ประสานความร่วมมอืไปยงั
หา้งคา้ส่งคา้ปลกีสมยัใหม่ (โมเดริน์เทรด) ไดแ้ก่ หา้งเทสโก้ โลตสั , บิก๊ซ,ี เดอะมอลล์, ทอ็ปส ์ซูเปอร์
มารเ์กต, แมค็โคร, เซเว่น อเีลฟเว่น และแมค็แวล ูใหเ้ป็นช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ 
 
ของบดแูลท่องเท่ียว โกยรายได้ 3.7 ล้านล. | เดลินิวส ์
 
นายยุทธศกัดิ ์สุภสร ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรยีมเสนอให้
รฐับาลใหม่ ปรบัเพิม่งบประมาณ ปี 63 อกีประมาณ 5-6% จากปี 62 ที่ได้งบประมาณ 6.8 พนัล้าน
บาท เพื่อมาดูแลภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวได้รบัผลกระทบจาก
ปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง จงึต้องหาทางกระตุ้นภาคการท่องเทีย่วให้ขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นี้ในปี 63 ททท. ตัง้เป้าหมายต้องสรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 10% หรอืคดิเป็น
รายไดร้วม 3.72 ลา้นลา้นบาท 
 
 



   

3 กรกฎาคม 2562 

 
 
โชวรี์ดภาษีดอกเบีย้ออมทรพัย ์เกิน 2 หม่ืนได้เงินเข้าคลงั 400 ล. | เดลินิวส ์
 
นายป่ินสาย สุรสัวด ีรกัษาการในต าแหน่งทีป่รกึษาดา้นยทุธศาสตรก์ารจดัเกบ็ภาษ ี(กลุ่มธุรกรรมทาง
การเงนิการธนาคาร) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การด าเนินมาตรการใหธ้นาคารพาณชิย์
ส่งขอ้มูลดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัยข์องผูฝ้าก 80 ล้านบญัช ีให้กรมสรรพากรประเมนิตรวจสอบ ได้
พบว่ามผีู้ฝากเงนิออมทรพัยท์ี่ได้รบัดอกเบี้ยเกนิ 20,000 บาทต่อปี และต้องเสยีภาษีดอกเบี้ย 15% 
เพิม่ถงึ 500,000 ราย คดิเป็นเงนิประมาณ 400 ลา้นบาท 
 
เอกชนกดัฟันหัน่ส่งออกปีน้ี -1% | ข่าวสด 
 
ห่วงเงนิบาทแขง็ค่าขึน้อกี-วอนเรง่ตัง้รฐับาล 
          สภาผู้ส่งสนิค้าทางเรอืฯ ปรบัเป้าส่งออกปีนี้อาจติดลบ 1% หลงัประเมนิภาพรวมยงัแย่ ทัง้
ปัญหาสงครามคา้และเงนิบาททีแ่ขง็ค่า หวัน่ธนาคารกลางสหรฐั-ยุโรป ลดดอกเบีย้ท าให้เงนิดอลลาร์
อ่อนลงไปอกี จีเ้รง่ตัง้รฐับาลผลกัดนัการคา้ระหว่างประเทศโดยเรว็ทีสุ่ด 
 
Smart SME EXPO หนุนธรุกิจ | ข่าวสด 
 
นายวุฒไิกร ลวีรีะพนัธุ ์อธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ เปิดเผยว่า ร่วมกบับรษิทั พเีอม็จ ีคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั และหน่วยงานพนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชนจดังาน 'Smart SME EXPO 2019' อเีวนต์ใหญ่
ส าหรบัคนรกัการท าธุรกจิที่จดัอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปีนี้จดัระหว่างวนัที่ 4 -7 ก.ค.นี้ ณ ฮอลล์ 7-8 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี 
 
ชดเชย 240 ล.-มอ็บปิดสนามบิน | ข่าวสด 
 
นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการแก้ไขสญัญาร่วม
ลงทุน ตามพระราชบญัญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบบั ของบรษิัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรอืทอท. เพื่อใหส้ามารถชดเชยความเสยีหายแก่ผูป้ระกอบการ
จ านวน 4 โครงการทีไ่ดร้บั ผลกระทบจากมอ็บพนัธมติรชุมนุมปิดสนามบนิสุวรรณภูม ิเมือ่ปี 2553 
 
ช้าแต่มา! เยียวยาปิดสนามบินปี 53 | ไทยรฐั 
 
ครม.อนุมตัเิลื่อนเกบ็ค่าตอบแทนเอกชน 4 ราย 
          ครม.ไฟเขยีว ทอท.แก้ไขสญัญากบัเอกชน 4 ราย ภายใต้ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯเยยีวยาผลกระทบ
กรณ ี"ปิดสนามบนิในปี 2553" ออก 3 มาตรการ เลื่อนเวลาและอตัราเกบ็เงนิค่าตอบแทน ชีเ้ป็น 
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มาตรฐานเดยีวกบัทีเ่คยช่วยเหลอืการบนิไทย "คลงั" ยอมรบัมาตรการเยยีวยากระทบรายได ้ให ้ทอท.
ระมดัระวงั 
 
ขนส่งฯ เพ่ิงรู้ "รถตู้" แอบขึ้นราคาเดือนท่ีแล้ว | ไทยรฐั 
 
ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มปีระชาชนผู้ใชบ้รกิารจ านวนมากรอ้งเรยีนผ่านสื่อมวลชน ประเดน็ที่รถตู้
โดยสารปรบัราคาค่าโดยสารอกีครัง้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย.ที่ผ่านมา เช่น รถตู้โดยสารเส้นทางไทรน้อย -
เซน็ทรลัป่ินเกลา้-พาต้าป่ินเกลา้ เสน้ทางฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ เดอะมอลลง์ามวงศว์าน ไดป้ระกาศปรบั
ค่าโดยสารอกี 5 บาท โดยอ้างเหตุจ าเป็นได้รบัผลกระทบจากราคาน ้ามนัสูงขึน้ ขณะที่สภาพบรกิาร
ไม่ได้มีการพัฒนา ว่า เป็นการซ ้าเติมประชาชนในยุคที่ต้องแบกรบัค่าครองชีพหนัก และยังรบั
ผูโ้ดยสารเกนิจ านวนทีก่ฎหมายก าหนด 13 ทีน่ัง่แต่มกีารบรรทุก 14 ทีน่ัง่โดยตลอด 
 
ผู้ค้าฯไม่ปล้ืมเพ่ิมสลากร้อยล้าน กงัวล "หวยออนไลน์" แย่งตลาด บอรด์ฯจ่อเคาะเกมใหม่ 24 
ก.ค. | ไทยรฐั 
 
พ.ต.อ.บุญส่ง จนัทรศีร ีผูอ้ านวยการส านักงานสลากกนิแบ่งรฐับาล เปิดเผยว่า ส านกังานสลากฯก าลงั
อยู่ในขัน้ตอนรวบรวมข้อมูลสลากฯรูปแบบใหม่เพื่อเสนอ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธาน
คณะท างานพจิารณา ก่อนจะเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการสลากกนิแบ่งรฐับาลวนัที ่24 ก.ค.นี้ ซึง่หาก
บอร์ดฯสลากฯ ได้ข้อสรุปจะก าหนดวนัเวลาสถานที่ เปิดรบัฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องได้แก่ 
ประชาชนทัว่ไป ผู้ขายสลากฯ มูลนิธิและองค์กรการกุศล โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้
หลากหลายและส านกังานสลากฯ จะน าขอ้คดิเหน็ทัง้หมดมาวเิคราะหถ์งึผลดผีลเสยีก่อน 
 
ต่างมมุ "บาทแขง็-เงินทุนเข้า" สรท.หัน่รอบ 4 ส่งออกลบ 1% | ไทยรฐั 
 
น.ส.กณัญภคั ตนัตพิพิฒันพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า 
สรท.ไดล้ดเป้าหมายการส่งออกไทยเป็นครัง้ที ่4 ในปี 62 นี้ ตามผลกระทบสงครามการคา้สหรฐัฯ-จนี 
ค่าเงนิบาททีม่แีนวโน้มแขง็ค่ารวดเรว็ ราคาน ้ามนัทีผ่นัผวนและปัญหาโครงสรา้งการผลติ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยทีีล่า้สมยัในอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่สอดรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ท าใหต่้างชาติ
ยา้ยฐานการผลติไปประเทศทีม่คีวามพรอ้มมากกว่า เช่น อนิโดนีเซยี เวยีดนาม เป็นต้น ปัจจยัเหล่านี้ 
สรท.ไดป้รบัลดเป้าหมายส่งออกปีนี้ จากเดมิตัง้เป้าขยายตวั 5% ลดลงเหลอืโต 3% เหลอืโต 1% และ
ล่าสุดไดป้รบัลดตดิลบ 1 ถงึ 0% โดยอยูบ่นสมมตฐิานค่าเงนิบาททัง้ปีเฉลีย่ 33 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ
หรอืบวกลบ 0.50 บาทต่อเหรยีญ แต่ล่าสุดเคลื่อนไหว 31.37-30.78 บาทต่อเหรยีญ 
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ครม.ตดัเงินอุ้ม รฟท.-ขสมก.เหลือ 5 พนัล้าน คมนาคมคิดอีกนิดขยายสมัปทาน "โทลลเ์วย"์ | 
ไทยรฐั 
 
พล.ต.อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิผู้ช่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) เหน็ชอบกรอบวงเงนิอุดหนุนบรกิารสาธารณะ (พเีอสโอ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็น
เงนิงบประมาณที่รฐัอุดหนุนประจ าเป็นรายปีให้กับรฐัวิสาหกิจที่ขาดทุน หรอืมีแนวโน้มขาดทุน
ต่อเนื่องโดยอุดหนุนใหก้บัองคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 1,775.653 ลา้นบาท และการรถไฟ
แห่งประเทศไทย(รฟท.) รวมวงเงนิ 3,238.682 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิ 5,014.33 ลา้นบาท 
 
คอรส์ออนไลน์วยัเกา๋ 60 กร็วยได้ | ไทยรฐั 
 
นายนันทพงษ์ จริะเลศิพงษ์ ผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการการค้ายุคใหม่ (เอน็อเีอ) กรม
ส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เอน็อเีอไดจ้ดัท าและเปิดตวัโครงการ "60+ คา้ออนไลน์ขาย
ทัว่โลก" นับเป็นโครงการแรกทีส่่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการวยั 60+ ไดม้าเรยีนรูเ้รือ่งการคา้ขายออนไลน์
ครบวงจร เพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสในการขายสินค้าออนไลน์ พร้อมกับมีหน้าร้านได้ง่ายๆ 
ภายใต้เวบ็ไซตไ์ทยเทรดดอทคอม (Thaitrade.com) ของกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ทีช่่วยให้
ผูป้ระกอบการไทยขายสนิคา้ผ่านออนไลน์ไปยงัทัว่โลก 
 
เซน็สญัญาคิงเพาเวอร ์5 ก.ค. ซีพีผา่นด่านแรกเมืองการบิน | ไทยรฐั 
 
ทอท.ลา้งพรมรอ "คงิเพาเวอร"์ ฤกษ์ด ี5 ก.ค. เซน็รวด 3 สญัญาที่กวาดมาหมด ทัง้ดวิตี้ฟร ีพื้นทีเ่ชงิ
พาณิชย ์และ 3 สนามบนิภูมภิาค ด้านผู้บญัชาการทหารเรอืแจงเปิดซองแรกประมูลเมอืงการบนิ 3 
กลุ่มผ่านฉลุยรวมซพี ีเผยเดนิหน้าเปิดซอง 2 ซองเทคนิควนัที ่4 ก.ค. แต่ไมเ่ปิดของซพีเีพราะยืน่ชา้ 
 
'พาณิชย'์ เอาจริงห้ามน าเข้าขยะ ลดมลพิษ-ดแูลสขุภาพคนไทย | ไทยรฐั 
 
นายอดุลย ์โชตนิิสากรณ์ อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้อกประกาศ
เรื่อง ก าหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสนิค้าที่ต้องห้ามน าเข้าและห้ามน าผ่านราชอาณาจกัร พ.ศ.2562 
เพื่อใหค้วามรว่มมอืกบันานาประเทศตามพนัธกรณอีนุสญัญาบาเซลในการควบคุมการเคลื่อนยา้ยของ
เสียอันตราย หรอืของเสียที่ไม่ได้รบัการจดัการอย่างเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม รวมถึงสกัดกัน้ไม่ให้
น าเข้าของเสยีของอนัตรายมาเป็นขยะในประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิง่แวดล้อม
รวมถงึสุขภาพอนามยัของประชาชน โดยประกาศดงักล่าว จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 ก.ค.เป็นต้น
ไป 
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เชิญเถิดเทิงภาวะตลาดหุ้นหมีคึก | ไทยรฐั 
 
บวัหลวงลุน้รฐับาลใหมก่ระตุน้ ซไีอเอม็บชีีเ้ศรษฐกจิอ่อนแรง 
          นายไพบูลย ์นลนิทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกจิตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยดชันี
ความเชื่อมัน่นักลงทุนใน 3 เดอืนขา้งหน้า (ก.ค.-ก.ย.62) ว่า เพิม่ขึน้ 25.50% จากเดอืนก่อนหน้า ซึ่ง
เป็นการปรบัเพิม่ขึน้ครัง้แรกในรอบ 4 เดอืน แต่ถอืว่ายงัอยู่ในเกณฑท์รงตวั (Neutral) โดยหากโฟกสั
เป็นรายกลุ่ม พบว่าความเชื่อมัน่นักลงทุนกลุ่มบรษิทัหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้เป็นรอ้นแรงอย่างมาก (Very 
Bullish) ขณะที่นักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับทรงตัว (Neutral) เช่นเดียวกับนักลงทุน
สถาบนัในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ ส าหรบัมุมมองทศิทางตลาดระยะสัน้ มองว่าตลาดอาจจะ
มกีารพกัฐาน มแีรงขายท าก าไรออกมาหลงัปรบัตวัเพิม่ขึน้ถงึ 7% ในเดอืน ม.ิย.ทีผ่่านมา แต่ระยะยาว
หุน้ไทยยงัเป็นขาขึน้ ดชันีมโีอกาสขึน้ไปทะลุ 1,800 จุดช่วงปลายปี มปัีจจยัหนุนจากเมด็เงนิต่างชาติ
ทีจ่ะไหลเขา้ต่อเนื่อง คาดเงนิไหลเขา้หุ้นไทยปีนี้ไม่ต ่ากว่า 100,000 ลา้นบาทและตลาดหุน้ไทยจะอยู่
ในภาวะหม ี(Bullish) ต่อเนื่องถงึปี 2563 
 
"วอยซที์วี" นับวนัรอรบัเงิน 378 ล้านบาท "ช่องสาม-อสมท" ต่อคิวขอคืนใบอนุญาต | ไทยรฐั 
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการเยยีวยาและชดเชยเงนิใหก้บัทวีี
ดจิทิลั กรณีคนืใบอนุญาต เหน็ชอบแผนการยุตกิารออกอากาศของบรษิัท วอยซ์ ทวีจี ากดั หรอื ทวีี
ดจิทิลั ช่อง 21 จะยุตกิารออกอากาศ หรอืจอด า ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป โดยกสทช.จะ
จ่ายเงนิชดเชยคนืใหก้บั วอยซ์ ทวี ีเป็นวงเงนิ 378 ลา้นบาท ขณะที่ทวีดีจิทิลัช่อง 14 ของบรษิทั อส
มท จ ากดั (มหาชน) ที่คนืใบอนุญาตมานัน้ ขณะนี้ส่งเอกสารยงัไม่ครบถ้วนส่วนช่อง 13 และช่อง 28 
ของบรษิัท บีอีซี มลัติมเีดีย จ ากัด ซึ่งเป็นช่องทวีใีนเครอืช่องสามยงัไม่ส่งรายละเอียด โดยแจ้งว่า
ขณะน้ีรอฝ่ายบรหิารระดบัสงูพจิารณาก่อน 
 
คอนโดศภุาลยัขนาบศิริราช | ไทยรฐั 
 
นายไตรเตชะ ตัง้มติธรรม กรรมการผู้จดัการ บรษิัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวม
ตลาดอสงัหารมิทรพัยปี์ 2562 ว่า การเตบิโตอยู่ในทศิทางตดิลบ 5 -8% เทยีบกบัปีที่ผ่านมา โดยช่วง
ครึง่ปีแรก โดยเฉพาะไตรมาส 2 ลูกคา้ชะลอการซือ้จากผลกระทบมาตรการก ากบัดูแลสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่
อาศยั ที่ก าหนดให้ลดวงเงนิสนิเชื่อและเพิม่เงนิดาวน์ (Loan to Value) หรอื LTV ของทางธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึง่มผีลบงัคบัใชไ้ปเมือ่เดอืน เม.ย. รวมทัง้บรรยากาศการเมอืงและเศรษฐกจิ
ของประเทศในภาพรวม ลว้นมสี่วนท าใหช้ะลอการซือ้ทัง้สิน้ 
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ดอกเบีย้ส่อลดอีก | แนวหน้า 
 
CIMB ฟันธงธปท.แกบ้าทแขง็/ฟ้ืนเศรษฐกจิ 
          ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารส านักวจิยั ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ี
ไทย (CIMB Thai) เปิดเผยว่า ส านักวจิยัฯไดป้รบัมุมมองเศรษฐกจิไทยครึง่หลงัปี 2562 ต่อเนื่องไปยงั
ปี 2563 โดยปรบัทัง้มมุมองอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (จดีพี)ี และมมุมองนโยบายการเงนิ 
 
ส่งออกปี'62 โคม่า | แนวหน้า 
 
สรท.ชีห้นกัสุดมโีอกาสตดิลบ 1% 
          นางสาวกณัญภคั ตนัติพพิฒันพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย (สรท.) 
แถลงแนวโน้มการส่งออกของไทยว่า สรท.ปรบัคาดการณ์การส่งออกปี 2562 โต-1-0% บนสมมุตฐิาน
ค่าเงนิบาท 33.0 (+-0.5) บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ (อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 = 
30.765 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.37-30.78 บาทต่อเหรยีญสหรฐัฯ โดยความ
เสีย่งทีอ่าจเป็นอุปสรรคส าคญัประกอบดว้ย 
 
กสทช.ยืมเงิน 5.3 พนัล. เยียวยา 7 ช่องทีวีดิจิทลั | แนวหน้า 
 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจาย กิจการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดวธิกีารและเงื่อนไขการ
ชดเชยกรณีคลื่นใบอนุญาตทวีดีจิทิลั เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2562 มมีตใิห้ส านักงาน กสทช.เยยีวยา
ทีวีดิจิทัลในกรอบวงเงนิที่จะต้องยืมเงนิจากกองทุนวิจยัและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 5 ,332.021 
ล้านบาท ทัง้นี้หลังจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) แล้วก็จะน าเงนิมา
คนืกทปส.มาช าระคนืในปี 2563 
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