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#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ร่มโพธิ์ พร็อพฯ เน้ นขายต่างชาติ รบั ดาวน์ 75%ก่อนโอนหนุนต้นทุนเงิ นตา่
ร่มโพธิ ์ พร็อพเพอร์ต้ี เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็ นชาวต่างชาติ คิดเป็ นสัดส่วนกว่า 80%
ของรายได้รวม กระจายอยู่มากกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ถือ เป็ น จุดแข็งที่ส าคัญ และแตกต่ างจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น ที่สาคัญ รับเงินดาวน์ ไม่ต่ ากว่า 75% จึงโอนทรัพย์ หมดห่วงเรื่องกู้สนิ เชื่อไม่
ผ่านหรือทิง้ ดาวน์ ทาให้ไม่มปี ญั หาเรือ่ งการโอน อีกทัง้ ได้รบั เงินสดมาบริหารงานเป็ นทุนหมุนเวียนทา
ให้ตน้ ทุนทางการเงินต่าด้วย เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 2 พ.ย.นี้
STANLYรับคาสังซื
่ ้อใหม่ต่อเนื่ องแนวโน้ มเติ บโตดี-ปรับเป้ าหมายราคา250บาท
ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า กาไรไตรมาส 2 ปี 60/61 จะปรับตัวดีขน้ึ 370 ล้านบาท จากทัง้ ไตร
มาสก่อนและปี ก่อน เป็ นแรงหนุ นอุตสาหกรรมรถยนต์และรถรุ่นใหม่ ในอนาคตมีทศิ ทางในด้านบวก
ต่อเนื่อง ผลจากการวิจยั และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง มีจุดเด่นและแข็งแกร่งในเรื่อ งเทคโนโลยี ราคาหุ้น
ปจั จุบนั Laggard เมือ่ เทียบกับหุน้ AH และ SAT คงแนะนา TRADING BUY เปลีย่ นไปใช้เป้าหมายปี
หน้า 250 บาท
สิ นเชื่อแบงก์เดือนก.ย.นิ่ งรายใหญ่คืนหนี้ -SMEsซบ
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยสรุปภาพรวมสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งเดือน ก.ย. 2560
เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนเล็กน้อย 1.1 หมื่นล้านบาท เป็ น 10.726 ล้านล้านบาท คิดเป็ นอัตราเพิม่ 0.1%
MoM ขณะที่อตั ราเพิม่ จากระยะเดียวกันปี ก่อนชะลอลงมาที่ 2.15% YoY จากระดับ 2.78% YoY ใน
เดือน ส.ค. แต่เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปีก่อนมาที่ 1.16% YTD เนื่องจากยังมีการชาระคืนสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่
และสินเชื่อเอสเอ็มอียงั ชะลอตัว จึงกดดันให้สนิ เชื่อในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง สวนทาง
กับกลุ่มธนาคารขนาดเล็กทีม่ อี ตั ราเติบโตดี ตามทิศทางสินเชื่อ รายย่อยทีข่ ยายตัวดีขน้ึ ส่วนสินเชื่อใน
กลุ่มธนาคารขนาดกลางค่อนข้างทรงตัว
#โพสต์ทเู ดย์
คลังสังรื
่ ้อกรอบเงิ นเฟ้ อปี '61 ธปท.เสนอคงเป้ าหมายเดิ ม 1-4% แต่ คลังยันตัวเลขจริ งตา่ หลุด
กรอบมาหลายปี
คลังกับ ธปท.เตรียมเคาะตัวเลขสุดท้ายก่อนสิน้ ปี น้ี ย้าเงินเฟ้อต้องดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ด้วย
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า นายอภิศกั ดิ ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้หารือกับ
นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกาหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
ในปี 2561 ซึง่ ธปท.ยืนยันว่าจะคงกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าเดิมที่ 2.5% บวกลบ 1.5% หรือ 1-4% ซึง่ คาด
ว่าจะทาให้เงินเฟ้ออยูใ่ นกรอบเป้าหมายได้
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สรรพากรสังปู
่ พรม รีดภาษี นักฟุตบอล
กรมสรรพากรเตรียมให้ความรูน้ กั ฟุตบอลและสโมสร ขอความร่วมมือเสียภาษีให้ถูกต้อง
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบ ดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้สงเจ้
ั ่ าหน้าทีก่ รมสรรพากรออกไป
ให้ความรูเ้ รื่องการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ กับนักฟุตบอลอาชีพในสโมสรฟุตบอลทุกลีกทัวประเทศไทย
่
เนื่ อ งจากป จั จุบนั การแข่งขันฟุ ต บอลเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ มีเงินหมุนเวียนจานวนมาก รวมถึงนั ก
ฟุ ตบอลที่มคี ่าจ้างและรายได้สูง บางรายสูงกว่าแสนบาทต่ อเดือน กรมสรรพากรจึงต้อ งการให้นัก
ฟุตบอลและสโมสรได้มคี วามรูเ้ รือ่ งเสียภาษีให้ถูกต้อง
#เดลินิวส์
นักบอล-สโมสรไทยลีกผวา สรรพากรไล่บเี้ ก็บภาษี
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ให้นโยบายเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพากร
ทัวประเทศ
่
ออกไปให้ความรูใ้ นการจ่ายภาษีประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องแก่นักฟุ ตบอลอาชีพ และ
สโมสรฟุ ตบอลอาชีพ ในประเทศไทย เนื่องจากขณะนี้การแข่งขันฟุ ตบอลในเมืองไทย ได้กลายเป็ น
ธุรกิจขนาดใหญ่มเี งินหมุนเวียนจานวนมาก เช่นเดียวกับนักฟุ ตบอลอาชีพที่มคี ่าจ้าง รายได้สูงมาก
บางคนสูงนับเป็ นแสนบาทต่ อ เดือ น ดังนัน้ กรมสรรพากรจึงส่ งเสริมให้นักฟุ ต บอลและสโมสรได้ม ี
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อมาเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซัยโจลุยส่งออกแอร์หนี ตาย
นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บริษทั ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศยีห่ อ้ ซัยโจ เด็นกิ เปิดเผยว่า แนวทางดาเนินธุรกิจนับจาก
นี้จะเน้ นส่งออกเป็ นหลัก เพื่อ กระจายความเสี่ยงจากปญั หาเศรษฐกิจและกาลังซื้อ ไทยที่ยงั ไม่ฟ้ื น
รวมทัง้ สภาพอากาศไม่เป็ นใจจนทาให้ตลาดเครือ่ งปรับอากาศ (แอร์) ปีน้ีคาดว่าติดลบ 20% สูงสุดใน
รอบ 15-20 ปี โดยตัง้ เป้าหมายปี 61 มียอดขายเพิม่ จาก 2,000 ล้านบาท เป็ น 3,000 ล้านบาท และ
สัดส่วนส่งออกเพิม่ จาก 40% เป็ น 50% "ปจั จุบนั ส่งออกไปแล้ว 30 ประเทศทัวโลก
่
อาทิ ตะวันออก
กลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ป่นุ และปี หน้ามีแผนขยายในยุโรปเพิม่ พร้อมกับศึกษา
ตลาดในเยอรมนีและอิตาลี โดยจะเห็นว่าได้เน้ นทาตลาดประเทศที่มกี าลังซื้อสูงเป็ นหลัก เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตของบริษัทค่อนข้างสูงทาให้สนิ ค้าราคาแพง ซึ่งไม่เหมาะกับตลาดอาเซียนที่ ต้องการ
สินค้าราคาถูกและการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะเรือ่ งราคาทีต่ อ้ งแข่งกับจีน"
ตีกลับแผนเงิ นเฟ้ อธปท. คลังห่วงพลาดเป้ า 3 ปี ติ ด
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศกั ดิ ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้หารือกับ
นายวิรไท สันติประภพ ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกาหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
ในปี 61 ซึง่ ธปท. ยืนยันว่าจะคงกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าเดิม 1-4% หรือที่ 2.5% แต่กระทรวงการคลังไม่
เห็นด้วยกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อดังกล่าว เพราะเห็นว่า ธปท.ไม่สามารถบริหารกรอบเงินเฟ้อให้อยู่
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ในกรอบเป้ าหมายมา 3 ปี ติด ต่ อ กัน แล้ว จึง ต้อ งการให้ ธปท. บริห ารเงิน เฟ้ อให้อ ยู่ในกรอบเพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการดูแลเสถียรภาพให้มากกว่านี้
สหกรุป๊ รับลูกรัฐจัดงานที่ศรีราชา
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไอ.
ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด มหาชน เปิดเผยว่า เตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ศรีราชา นาสินค้าอุปโภ
บริโภคมาทาการจัดจาหน่ ายให้ประชาชนได้มาจับจ่ายสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษสุดจัดขึ้นที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุร ี ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.60 ตัง้ แต่เวลา 08.00-22.00 น.
และวันที่ 5 พ.ย.60 เปิดจาหน่ายเวลา 08.00-17.00 น.
#ไทยรัฐ
สรรพสามิ ตไล่เชือด 3 ยี่ห้อ
บุหรีน่ อกเลีย่ งภาษีใหม่กดราคาขายปลีก
กรมสรรพสามิต มึน!! ถูกผูน้ าเข้าบุหรีจ่ ากต่างประเทศ 3 ยีห่ อ้ กดราคาขายปลีกเหลือซองละ
60 บาท ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายใหม่เตรียมเรียกผูป้ ระกอบการพบทวงสัญญาลูกผูช้ าย...หากไม่ปฏิบตั ิ
สังเชื
่ อดทันทีใช้ไม้แข็งปรับขึน้ ราคาขายปลีก
"ไอเคโอ"ปลุกสุวรรณภูมิคึกคัก
เทีย่ วบินจีนแห่จองผูโดยสารพุ่ง
นายนิ ตินั ย ศิรสิ มรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) หรือ ทอท. เปิ ดเผยว่า หลังจากประเทศไทยได้รบั การปลดธงแดงจากองค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ(ไอเคโอ) ทาให้ตงั ้ แต่ต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมมิ คี วาม
คึก คัก มากขึ้น โดยช่ ว งเวลาที่ไ ม่ ค ับ คัง่ (ออฟพีก ) 02.00-05.00 น. เริม่ มีส ายการบิน ขอรับ จัด สรร
ตารางเวลาการบิน(สลอต) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศจีนทาให้ภาพรวม
ผูโ้ ดยสารเติบโตขึน้ 12.7% โดยระหว่างประเทศเติบโตกว่า 20% บางวันสูงถึง 30%
รัฐลุยไฟปลดล็อกธุรกิ จสตาร์ตอัพ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที.่ ..) พ.ศ....เพื่อธุรกิจสตาร์ตอัพผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(ครม.) แล้วหลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขฉบับดังกล่าวรับฟงั ความคิดเห็น
จากทุ ก ภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อ งทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ประกอบการกลุ่ มสตาร์ต อัพ
จานวน 4 ครัง้ รวมทัง้ รับฟงั ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ ที่ www.dbd.go.th โดยหลังจาก
นี้สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎหมายฯให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาซึง่ หากผ่านการพิจารณาแล้วก็จะส่งให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ(สนช.) พิจารณา 3 วาระ ก่อน
ตราเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

