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          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ร่มโพธ์ิ พรอ็พฯ เน้นขายต่างชาติรบัดาวน์75%ก่อนโอนหนุนต้นทุนเงินต า่ 
          รม่โพธิ ์พรอ็พเพอรต์ี้ เน้นกลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นชาวต่างชาต ิคดิเป็นสดัส่วนกว่า 80% 
ของรายได้รวม กระจายอยู่มากกว่า 30 ประเทศทัว่โลก ถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญและแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น ที่ส าคญัรบัเงนิดาวน์ไม่ต ่ากว่า 75% จงึโอนทรพัย ์หมดห่วงเรื่องกู้สนิเชื่อไม่
ผ่านหรอืทิง้ดาวน์ ท าใหไ้ม่มปีญัหาเรือ่งการโอน อกีทัง้ไดร้บัเงนิสดมาบรหิารงานเป็นทุนหมุนเวยีนท า
ใหต้น้ทุนทางการเงนิต ่าดว้ย เตรยีมเขา้เทรดในตลาดหลกัทรพัย ์mai วนัที ่2 พ.ย.น้ี 
 
STANLYรบัค าสัง่ซ้ือใหม่ต่อเน่ืองแนวโน้มเติบโตดี-ปรบัเป้าหมายราคา250บาท 
          ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า ก าไรไตรมาส 2 ปี 60/61 จะปรบัตวัดขีึน้ 370 ลา้นบาท จากทัง้ไตร
มาสก่อนและปีก่อน เป็นแรงหนุนอุตสาหกรรมรถยนต์และรถรุ่นใหม่ ในอนาคตมทีศิทางในด้านบวก
ต่อเนื่อง ผลจากการวจิยัและพฒันาอย่าง ต่อเนื่อง มจีุดเด่นและแขง็แกร่งในเรื่องเทคโนโลย ีราคาหุ้น
ปจัจบุนั Laggard เมือ่เทยีบกบัหุน้ AH และ SAT คงแนะน า TRADING BUY เปลีย่นไปใชเ้ป้าหมายปี
หน้า 250 บาท 
 
สินเช่ือแบงกเ์ดือนก.ย.น่ิงรายใหญ่คืนหน้ี-SMEsซบ 
          ศูนย์วจิยักสกิรไทยสรุปภาพรวมสนิเชื่อของธนาคารพาณิชยไ์ทย 14 แห่งเดอืน ก.ย. 2560 
เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนเลก็น้อย 1.1 หมื่นลา้นบาท เป็น 10.726 ลา้นลา้นบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ 0.1% 
MoM ขณะที่อตัราเพิม่จากระยะเดยีวกนัปีก่อนชะลอลงมาที่ 2.15% YoY จากระดบั 2.78% YoY ใน
เดอืน ส.ค. แต่เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนมาที ่1.16% YTD เนื่องจากยงัมกีารช าระคนืสนิเชื่อธุรกจิรายใหญ่ 
และสนิเชื่อเอสเอ็มอยีงัชะลอตวั จงึกดดนัใหส้นิเชื่อในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ปรบัตวัลดลง สวนทาง
กบักลุ่มธนาคารขนาดเลก็ทีม่อีตัราเตบิโตด ีตามทศิทางสนิเชื่อรายย่อยทีข่ยายตวัดขีึน้ ส่วนสนิเชื่อใน
กลุ่มธนาคารขนาดกลางค่อนขา้งทรงตวั 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
คลงัสัง่รื้อกรอบเงินเฟ้อปี'61 ธปท.เสนอคงเป้าหมายเดิม 1-4% แต่คลงัยนัตวัเลขจริงต า่หลุด
กรอบมาหลายปี  
          คลงักบั ธปท.เตรยีมเคาะตวัเลขสุดทา้ยก่อนสิน้ปีน้ี ย ้าเงนิเฟ้อต้องดูแลเสถยีรภาพเศรษฐกจิ
ดว้ย 
          แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รมว.คลงั ได้หารอืกบั
นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อก าหนดกรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อ
ในปี 2561 ซึง่ ธปท.ยนืยนัว่าจะคงกรอบเงนิเฟ้อไวเ้ท่าเดมิที ่2.5% บวกลบ 1.5% หรอื 1-4% ซึง่คาด
ว่าจะท าใหเ้งนิเฟ้ออยูใ่นกรอบเป้าหมายได ้
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สรรพากรสัง่ปพูรม รีดภาษีนักฟตุบอล  
          กรมสรรพากรเตรยีมใหค้วามรูน้กัฟุตบอลและสโมสร ขอความรว่มมอืเสยีภาษใีหถู้กตอ้ง 
          นายประสงค ์พูนธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร เปิดเผยว่า ไดส้ัง่เจา้หน้าทีก่รมสรรพากรออกไป
ใหค้วามรูเ้รื่องการจา่ยภาษปีระเภทต่างๆ กบันกัฟุตบอลอาชพีในสโมสรฟุตบอลทุกลกีทัว่ประเทศไทย 
เน่ืองจากปจัจุบนัการแข่งขนัฟุตบอลเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มเีงนิหมุนเวียนจ านวนมาก รวมถึงนัก
ฟุตบอลที่มคี่าจ้างและรายได้สูง บางรายสูงกว่าแสนบาทต่อเดือน กรมสรรพากรจงึต้องการให้นัก
ฟุตบอลและสโมสรไดม้คีวามรูเ้รือ่งเสยีภาษใีหถู้กตอ้ง 
 
          #เดลนิิวส ์
 
นักบอล-สโมสรไทยลีกผวา สรรพากรไล่บีเ้กบ็ภาษี  
          นายประสงค ์พนูธเนศ อธบิดกีรมสรรพากร เปิดเผยว่า ไดใ้หน้โยบายเจา้หน้าทีก่รมสรรพากร
ทัว่ประเทศ ออกไปให้ความรูใ้นการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องแก่นักฟุตบอลอาชพี และ
สโมสรฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้การแข่งขนัฟุตบอลในเมอืงไทย ได้กลายเป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่มเีงนิหมุนเวยีนจ านวนมาก เช่นเดยีวกบันักฟุตบอลอาชพีที่มคี่าจา้ง รายได้สูงมาก 
บางคนสูงนับเป็นแสนบาทต่อเดือน ดงันัน้กรมสรรพากรจงึส่งเสรมิให้นักฟุตบอลและสโมสรได้มี
ความรู ้ความเขา้ใจ เพื่อมาเสยีภาษไีดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 
ซยัโจลยุส่งออกแอรห์นีตาย  
          นายธนัยวฒัน์ จติตพิลงัศร ีผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บรษิทั ซยัโจ เดน็ก ิอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั ผูผ้ลติและจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ ซยัโจ เดน็ก ิเปิดเผยว่า แนวทางด าเนินธุรกจินบัจาก
น้ีจะเน้นส่งออกเป็นหลกั เพื่อกระจายความเสี่ยงจากปญัหาเศรษฐกิจและก าลงัซื้อไทยที่ยงัไม่ฟ้ืน 
รวมทัง้สภาพอากาศไม่เป็นใจจนท าใหต้ลาดเครือ่งปรบัอากาศ (แอร)์ ปีนี้คาดว่าตดิลบ 20% สูงสุดใน
รอบ 15-20 ปี โดยตัง้เป้าหมายปี 61 มยีอดขายเพิม่จาก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท และ
สดัส่วนส่งออกเพิม่จาก 40% เป็น 50% "ปจัจุบนัส่งออกไปแล้ว 30 ประเทศทัว่โลก อาท ิตะวนัออก
กลาง ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์สงิคโปร ์และญี่ปุ่น และปีหน้ามแีผนขยายในยุโรปเพิม่ พรอ้มกบัศกึษา
ตลาดในเยอรมนีและอติาล ีโดยจะเห็นว่าได้เน้นท าตลาดประเทศที่มกี าลงัซื้อสูงเป็นหลกั เนื่องจาก
ต้นทุนการผลติของบรษิัทค่อนขา้งสูงท าให้สนิค้าราคาแพง ซึ่งไม่เหมาะกบัตลาดอาเซยีนที่ต้องการ
สนิคา้ราคาถูกและการแขง่ขนัรนุแรงโดยเฉพาะเรือ่งราคาทีต่อ้งแขง่กบัจนี" 
 
ตีกลบัแผนเงินเฟ้อธปท. คลงัห่วงพลาดเป้า 3 ปีติด  
          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รมว.คลงั ไดห้ารอืกบั
นายวริไท สนัตปิระภพ ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อก าหนดกรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อ
ในปี 61 ซึง่ ธปท. ยนืยนัว่าจะคงกรอบเงนิเฟ้อไวเ้ท่าเดมิ 1-4% หรอืที ่2.5% แต่กระทรวงการคลงัไม่
เหน็ดว้ยกบักรอบเป้าหมายเงนิเฟ้อดงักล่าว เพราะเหน็ว่า ธปท.ไมส่ามารถบรหิารกรอบเงนิเฟ้อใหอ้ยู่
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ในกรอบเป้าหมายมา 3 ปี ติดต่อกันแล้ว จงึต้องการให้ ธปท. บรหิารเงนิเฟ้อให้อยู่ในกรอบเพื่อ
สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิไปพรอ้มๆ กบัการดแูลเสถยีรภาพใหม้ากกว่านี้ 
 
สหกรุป๊รบัลกูรฐัจดังานท่ีศรีราชา  
          นายธรรมรตัน์ โชควฒันา กรรมการผูอ้ านวยการและรองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ไอ.
ซ.ีซ.ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั มหาชน เปิดเผยว่า เตรยีมจดังานสหกรุ๊ปแฟรศ์รรีาชา น าสนิค้าอุปโภ
บรโิภคมาท าการจดัจ าหน่ายให้ประชาชนได้มาจบัจ่ายสนิค้าคุณภาพในราคาพิเศษสุดจดัขึ้นที่สวน
อุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ศรรีาชา จ.ชลบุร ีระหว่างวนัที่ 3-4 พ.ย.60 ตัง้แต่เวลา 08.00-22.00 น. 
และวนัที ่5 พ.ย.60 เปิดจ าหน่ายเวลา 08.00-17.00 น. 
 
          #ไทยรฐั 
 
สรรพสามิตไล่เชือด 3 ย่ีห้อ 
          บุหรีน่อกเลีย่งภาษใีหมก่ดราคาขายปลกี 
          กรมสรรพสามติ มนึ!! ถูกผูน้ าเขา้บุหรีจ่ากต่างประเทศ 3 ยีห่อ้ กดราคาขายปลกีเหลอืซองละ 
60 บาท ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายใหม่เตรยีมเรยีกผูป้ระกอบการพบทวงสญัญาลกูผูช้าย...หากไมป่ฏบิตัิ
สัง่เชอืดทนัทใีชไ้มแ้ขง็ปรบัขึน้ราคาขายปลกี 
 
"ไอเคโอ"ปลกุสวุรรณภมิูคึกคกั  
          เทีย่วบนิจนีแห่จองผโูดยสารพุ่ง 
          นายนิตินัย ศิรสิมรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) หรอื ทอท. เปิดเผยว่า หลงัจากประเทศไทยได้รบัการปลดธงแดงจากองค์การการบนิพล
เรอืนระหว่างประเทศ(ไอเคโอ) ท าให้ตัง้แต่ต้นเดอืน ต.ค.ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมมิคีวาม
คึกคักมากขึ้นโดยช่วงเวลาที่ไม่คับคัง่(ออฟพีก) 02.00-05.00 น. เริม่มีสายการบินขอรบัจดัสรร
ตารางเวลาการบิน(สลอต) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบนิที่เดนิทางมาจากประเทศจนีท าให้ภาพรวม
ผูโ้ดยสารเตบิโตขึน้ 12.7% โดยระหว่างประเทศเตบิโตกว่า 20% บางวนัสงูถงึ 30% 
 
รฐัลยุไฟปลดลอ็กธรุกิจสตารต์อพั 
          นางอภริด ีตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย(์ฉบบัที.่..) พ.ศ....เพื่อธุรกจิสตารต์อพัผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
(ครม.) แล้วหลงัจากที่กรมพฒันาธุรกจิการค้าไดน้ าร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฉบบัดงักล่าวรบัฟงัความคดิเหน็
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ตอัพ 
จ านวน 4 ครัง้ รวมทัง้ รบัฟงัความคดิเหน็ผ่านทางเวบ็ไซต์ของกรมฯ ที ่www.dbd.go.th โดยหลงัจาก
นี้ส านักงานเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะส่งร่างกฎหมายฯให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณาซึง่หากผ่านการพจิารณาแลว้กจ็ะส่งใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาต(ิสนช.) พจิารณา 3 วาระ ก่อน
ตราเป็นกฎหมายบงัคบัใชต่้อไป 


