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#กรุงเทพธุรกิจ
หุ้นเพิ่ มทุน'นกแอร์'เข้าเทรดก.ล.ต.ยา้ 'กลุ่มจุฬางกูร'ไม่ถึงเกณฑ์เทนเดอร์
นักวิเคราะห์คาดราคาหุน้ อาจลดลงแต่ไม่แรง
หุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ของ "นกแอร์" เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วนั นี้ นักวิเคราะห์ประเมิน
ราคาอาจปรับลดลงแต่ไม่แรงเพราะไดลูชนไปแล้
ั่
ว ด้านก.ล.ต.ชี"้ กลุ่ม จุฬางกูร"ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รบั ซื้อหุ้น
เพิม่ ทุนรอบ 2 ไม่เข้าเกณฑ์ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ แม้ว่าถือเกิน 25% และมีนามสกุลเดียวกันหลายคน
โบรกเมิ นวิ เคราะห์ห้นุ ฉาวขาดความเชื่อมันงบการเงิ
่
น
จากการส ารวจภาพรวมการจัด ทาบทวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพ ย์ พบว่าหลายบริษัท
จัดทาบทวิเคราะห์ในหุ้นที่มปี ระเด็นลดลง โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกเครื่องหมาย NP ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่ านมา อาทิ บริษัท กรุ๊ป ลีส จากัด (มหาชน) GL ซึ่งรอบ 6 เดือ นที่ผ่ านมา มีจานวน ผู้จดั ทาบท
วิเคราะห์ทงั ้ สิน้ 3 บริษทั หลักทรัพย์ ลดลงจากช่วงต้นปี ท่มี ี ผูจ้ ดั ทาบทวิเคราะห์ท ัง้ สิ้น 6 บริษทั และ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ป อเรชัน่ จากัด (มหาชน) PACE มีผู้จดั ทาบทวิเคราะห์ทงั ้ สิ้น 4
บริษทั หลักทรัพย์ ลดลงจาก ช่วงต้นปีท่ี 6 บริษทั
'บัวหลวง'ชี้สินเชื่อเอสเอ็มอีแผ่ว
แบงก์กรุงเทพชีส้ นิ เชื่อ เอสเอ็มอียงั เติบโตได้น้อย จากความต้องการสินเชื่อหมุนเวียนลดลง
แต่ไม่น่าห่วง ชี้เอสเอ็มอีรายใหญ่ยงั แข็งแรง ต่างชาติสนใจร่วมทุนหวังใช้ขยายสู่เออีซี ล่าสุด "ทังฮั
่ ว
ซิน กรุป๊ " ร่วมทุนบริษทั ญีป่ นุ่ ตัง้ โรงงานแพ็คเกจจิง้ ถนอมอาหาร
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
ฝรังจ่
่ อทิ้ งหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้าย'ทิ สโก้'แนะทยอยเก็บไว้รอขายปี
บล.ทิส โก้ช้เี ดือ น พ.ย.-ธ.ค.ต่างชาติเตรียมเทขายหุ้นไทย หอบผลตอบแทนกลับบ้านกว่า
20% แนะฉวยจังหวะซือ้ หุน้ เก็บรอขายปีหน้าทีก่ รอบ 1,850 จุดในไตรมาส 1/2561 คาดเดือนนี้อาจได้
เห็น DOWJONES ตกหนักช่วงสภาคองเกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏิรปู ภาษี
CPFไตรมาส3โตไม่ตา่ กว่า30%หลายปัจจัยบวกหนุนปี 61เติ บโตแกร่ง
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ไตรมาส 3 โบรกฯ คาดกาไรปกติเติบโตไม่ต่ ากว่า 30% จากไตรมาส
ก่อน จากหลายปจั จัยบวก ทัง้ ช่วงไฮซีซนั การส่งออกเพิม่ ขึน้ ต้นทุนวัตถุดบิ อาหารสัตว์ต่ า และธุรกิจ
หมูในเวียดนามขาดทุนลดลงจากราคาหมูฟ้ื นตัว คาด Excess supply ของหมูในเวียดนามจะลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ บล.เมย์แบงก์ฯ ประเมินปี 61 กาไร CPF จะเติบโตแข็งแกร่งขึน้ จากธุรกิจในหลาย
ประเทศฟื้นตัวและดอกเบีย้ จ่ายลดลง แนะนา "ซือ้ " ราคาเป้าหมาย (SOTP) 31.60 บาท
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ดัชนี เชื่อมันศก.คนรากหญ้
่
าขยับเพิ่ ม
ผอ.ออมสินเผยดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรับตัวดีขน้ึ เมื่อเทียบ
จากไตรมาสที่ 3 โดยมาอยู่ท่ี 46.9 คาดไตรมาส 4 ดัชนีค วามเชื่อ จะปรับ ตัวสูงขึ้นอย่างเห็น ได้ชดั
ขณะที่มุมมองในอีก 6 เดือนข้างหน้ า ปรับตัวขึน้ มาอยู่ท่รี ะดับ 48.8 จากแรงสนับสนุ นของนโยบาย
การให้สวัสดิการคนจน ขณะที่ผลสารวจพฤติกรรมการออมของคนระดับฐานรากมีสดั ส่วนที่เพิม่ ขึ้น
พบส่ ว นใหญ่ เพื่อ เก็บ ไว้ใช้จ่ายยามเจ็บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น สูงถึง 79.8% ขณะที่การออมเพื่อ ซื้อ บ้านยังมี
สัดส่วนไม่มาก
#โพสต์ทเู ดย์
สิ นเชื่ อ 'เอสเอ็มอี ' เริ่ มขยับ แบงก์กรุงเทพเผยยอดปล่อยกู้เติ บโตเพิ่ ม 1% ต่ างชาติ สนใจร่วม
ลงทุนธุรกิ จด้วย
แบงก์กรุงเทพแจงสินเชื่อเอสเอ็มอีโค้งสุดท้ายของปีน้ีโตเพิม่ ต่อเนื่อง ระบุเอสเอ็มอีไทยรุง่ นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมกิจการเพิม่ ขึน้
นายวีระศักดิ ์ สุตณ
ั ฑวิบูลย์ รองผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิ ดเผยว่า การขยายตัวของ
สินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารโดยรวมยังขยายตัวบ้างเล็กน้อยเพิม่ ประมาณ 1% กว่าๆ ส่วนการปล่อย
สินเชื่อ ให้ก ับธุ รกิจเอสเอ็มอี เพื่อร่ว มลงทุน กับ ต่า งประเทศของเอสเอ็มอีท่มี นี ักลงทุนต่ างชาติเข้า
มาร่วมลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ไฟเขียวราชการ ซื้อค่าเงิ นล่วงหน้ า
แก้กฎส่วนราชการเบิกเงินคงคลังซือ้ เงินตราต่างประเทศได้ก่อนกาหนด เพิม่ ความคล่องตัว
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า เมื่อไม่
นานมานี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุ มตั ิร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง ซึ่งมีสาระสาคัญแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
#เดลินิวส์
จูงมือเอกชนดึงตปท.ลงทุน สอท.เมิ นรัฐเดิ นหน้ าเอง
นายเกรียงไกร เธียรนุ กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
ส.อ.ท.อยู่ระหว่างประสานงานนานักลงทุนทีเ่ ป็ นสมาชิกของส.อ.ท. เดินทางไปติดต่อเจรจาร่วมทุนกับ
บริษัท ต่ างชาติ ที่มเี ทคโนโลยีสูงให้เข้ามาลงทุน ในไทยโดยตรง โดยเฉพาะนักลงทุ นต่ างชาติจาก
เยอรมนี เม็กซิโก ฝรังเศส
่ ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น
เกาหลี และไต้หวัน เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมีความคืบหน้ า ชัดเจนโดยเร็ว แม้ว่าที่ผ่านมา
ภาครัฐจะออกเดินสายโรดโชว์ดงึ ดูดนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็
ตาม
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เปิ ดทางซื้อเงิ นนอกจ่ายหนี้ แนะหน่ วยงานป้ องกันเสี่ยง
นายณัฐพร จาตุศรีพทิ กั ษ์ ทีป่ รึกษา รมต.ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ครม.
ได้เห็นชอบร่างกฎหมายของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง ซึ่งเป็ นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิม เพื่อเปิ ดทางให้ส่วนราชการที่ก่อ
หนี้ผูกพันเป็ นเงินตราต่างประเทศ สามารถเบิกเงินไปซือ้ เงินตราต่างประเทศ ในสกุลเงินทีต่ อ้ งจ่ายหนี้
ได้ โดยทยอยซือ้ หรือซือ้ ทัง้ จานวนก็ได้ หรือให้นาเงินไปฝากไว้กบั ธนาคารรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบ และเมื่อถึงกาหนดหรือใกล้ถงึ กาหนดชาระหนี้ ก็ให้นาเงินตราต่างประเทศ
ทีฝ่ ากธนาคารไปชาระหนี้ดงั กล่าวได้
#ไทยรัฐ
เศรษฐกิ จฐานรากดีขึ้น
ความเชื่อมันการจ่
่
ายหนี้-หารายได้สงู ขึน้
เปิดผลสารวจประชาชนระดับฐานราก พบดัชนีความเชื่อมันเศรษฐกิ
่
จฐานรากดีขน้ึ ขณะทีผ่ ล
สารวจพฤติกรรมการออมพบมีการออมมากขึน้
บีเ้ จ้ากระทรวงดีอี เคาะราคาเน็ตรัฐ!
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอ)ี ได้ให้บริษทั ทีโอที
จากัด(มหาชน) เป็ นผู้ติดตัง้ อินเตอร์เน็ ตไร้ส ายให้หมู่บ้านละ 1 จุด จานวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่ า
15,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐนัน้ ขณะนี้ทโี อทีได้ตดิ ตัง้ แล้ว 20,000 หมูบ่ า้ น
คาดจะติดตัง้ ครบเดือ น ธ.ค.นี้ แต่ จนถึงขณะนี้ยงั ไม่ส ามารถใช้บ ริการได้เพราะกระทรวงดีอียงั ไม่
ประกาศค่าบริการรายเดือนทาให้เสียโอกาสมาก
บิ นไทยเพิ่ มเที่ยวบิ นบรัสเซลส์
ผู้ส่ ือ ข่ า วไทยรัฐ ประจ าเบลเยีย ม รายงานว่ า สายการบิน ไทยได้ เพิ่ม เที่ย วบิน ตรงมายัง
สนามบินบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม จาก 4 เที่ยวเป็ น 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ หลังประสบความสาเร็จ
อย่างสูงกับเส้นทางการบินจากกรุงเทพสู่กรุงบรัส เซลล์ ซึ่งได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "Capital of
Europe" เนื่องจากเป็ นที่ตงั ้ ของสานักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรือ EU และสภายุโรป รวมทัง้ องค์กร
ระหว่างประเทศทีส่ าคัญ เช่น องค์การสนธิสญ
ั ญาแอตแลนติกเหนื อ หรือ นาโต(NATO) และองค์การ
ศุลกากรโลก(WCO) โดยใช้เครือ่ งบินแอร์บสั เอ 350-900
ชงคลังคืน"แท็กรีฟันด์"ในห้างสรรพสิ นค้า
นางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกู ร รมว.การท่ อ งเที่ย วและกีฬ า เปิ ด เผยว่ า เตรีย มเสนอให้
กระทรวงการคลังพิจารณาโครงการการจัดบริการคืนภาษีมูลค่า เพิม่ ณ จุดขาย(แท็กรีฟนั ด์) เช่น ใน
ห้างสรรพสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่ีมาจับจ่ายสินค้าในไทยมากขึ้น
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เบื้องต้นจะเสนอให้นาร่องทดลองในห้างสรรพสินค้าใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักก่อน เช่น ย่าน
ราชประสงค์ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา คาดว่าจะหารือกับกระทรวงการคลังภายในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อให้
มาตรการออกมาทันช่วงเดือน ธ.ค. ทีเ่ ป็นฤดูการท่องเทีย่ ว(ไฮซีซน)
ั่
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