สรุปข่ าวเศรษฐกิจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

กยศ.เผยจำนวนผูก้ อู้ ยู่ระหว่ำงชำระหนี้กว่ำ 3.5 ล้ำนรำย
ผู้ กู้ ผิด นั ด ช ำระหนี้ สู ง ถึ ง 2.2 ล้ ำ นรำย ยอดค้ ำ งช ำระหนี้
6.88 หมื่นล้ำน เหตุขำดวินัยกำรเงิน เตรียมใช้พ.ร.บ.กองทุนฯ
ลงดำบมนุ ษ ย์เ งิน เดือ น หัก หนี้ ผ่ ำ นองค์ก รนำยจ้ำ ง น ำร่ อ ง
ข้ำรำชกำร มิ.ย.นี้ พนักงำนเอกชน เริ่มต.ค. ปั ญหำกำรค้ำ ง
ชำระหนี้กองทุนให้กู้ยมื เพื่อกำรศึก ษำ (กยศ.) ถือเป็ นปั ญหำ
เรื้อ รัง และเป็ น ภำระที่ร ัฐ ต้ อ งติ ด ตำมหนี้ เนื่ อ งจำกเป็ น เงิน
งบประมำณแผ่นดิน ล่ำสุดภำยใต้ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อ กำรศึก ษำ พ.ศ.2560 เปิ ดทำงให้ ส ำมำรถหัก หนี้ จ ำก
เงินเดือนข้ำรำชกำร และพนักงำนเอกชน ซึง่ จะเริม่ ดำเนินกำร
ในปี น้ี

ธปท.เผยสิ นเชื่อส่วนบุคคลสิ้ นปี 2560 สถานการณ์ ดีขึ้น
ยอดผิ ด นั ด ช าระหนี้ เกิ น 3 เดื อ นน้ อยลง ส่ ว นยอด
สิ นเชื่อคงค้างโตขึน้ 1.9%
รำยงำนข่ำวจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิ ดเผยว่ำ ภำพรวมสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำกับเมื่อสิน้
เดือ น ธ.ค. 2560 มีแ นวโน้ ม ดีข้นึ เมื่อ เทีย บกับ สิ้น เดือ น
ก.ย. 2560 โดยพบว่ ำ ยอดสิน เชื่อ ผิด นั ด ช ำระหนี้ เ กิน
3 เดือนขึ้นไป อยู่ท่ี 8,873 ล้ำนบำท ลดลง 91 ล้ำ นบำท
หรือ 1.02% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 2560
ที่มา : โพสต์ทูเดย์

ที่มา : กรุ งเทพธุรกิจ

"พำณิชย์" เผยกำรค้ำไทยกับคู่เจรจำ FTA โตแบบก้ำว
กระโดด เผยอำเซียนอันดับหนึ่ง เพิม่ 707% ตำมด้วยไทยอินเดีย เพิ่ม 406% อำเซียน-จีน เพิ่ม 262% ไทย-กีวี เพิม่
194.8% ไทย-ออสซี่ เพิม่ 132% ส่วนสหรัฐฯ ยุโรป ทีไ่ ม่ได้มี
FTA กับไทย ในรอบ 10 ปี กำรค้ำโตแค่ 61.2% และ 31.6%
ด้ำน "สนธิรตั น์" สังลุ
่ ยตรวจสอบล้งจีน ที่เข้ำมำรับซื้อผลไม้
ไทย หลังใกล้ฤดูทุเรียน มังคุด ลำไย ออกสู่ตลำด ป้ องกัน
ปั ญหำกดรำคำ หรือแอบขำยผลไม้ในประเทศ

ที่มา : ผูจ้ ดั การฯ

นำงญำณี แสงศรีจนั ทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง
ในฐำนะโฆษกกรมบัญ ชีก ลำงเปิ ดเผยว่ ำ กำรด ำเนิ น
โครงกำรบัต รสวัส ดิก ำรแห่ ง รัฐ เพื่อ ช่ ว ยแบ่ ง เบำภำระ
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในชีวิต ประจ ำวัน ให้แ ก่ ผู้มีสิท ธิ 11.4 ล้ำ นคน
โดยกรมบัญชีกลำงได้แจกบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐไปแล้ว
10.9 ล้ำนคนหรือ 95.3% ของผู้มสี ทิ ธิทงั ้ หมดสำหรับผล
จ่ำยเงินผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของผูม้ สี ทิ ธิช่วง 4 เดือน
(ต.ค.60-ม.ค.61) เป็ นเงิ น ทั ้ง สิ้ น 11,940 ล้ ำ นบำท
โดยจ่ ำยเงินให้แก่ ร้ำนธงฟ้ ำประชำรัฐ 11,822 ล้ำ นบำท
ร้ ำ นก๊ ำ ซหุ ง ต้ ม 14.3 ล้ ำ นบำทค่ ำ โดยสำรรถบขส.
38.2 ล้ำนบำท และค่ำโดยสำรรถไฟ 65.3 ล้ำนบำท
ที่มา :ไทยรัฐ

