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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
หุ้นเพ่ิมทุน'นกแอร'์เข้าเทรดก.ล.ต.ย า้'กลุ่มจฬุางกรู'ไม่ถึงเกณฑเ์ทนเดอร ์
          นกัวเิคราะหค์าดราคาหุน้อาจลดลงแต่ไมแ่รง 
          หุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ของ "นกแอร"์ เข้าซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์วนันี้ นักวเิคราะห์ประเมนิ
ราคาอาจปรบัลดลงแต่ไม่แรงเพราะไดลูชัน่ไปแลว้ ด้านก.ล.ต.ชี"้กลุ่มจุฬางกูร"ผูถ้อืหุน้ใหญ่รบัซื้อหุ้น
เพิม่ทุนรอบ 2 ไมเ่ขา้เกณฑต์อ้งท าค าเสนอซือ้แมว้่าถอืเกนิ 25% และมนีามสกุลเดยีวกนัหลายคน 
 
โบรกเมินวิเคราะหห์ุ้นฉาวขาดความเช่ือมัน่งบการเงิน 
          จากการส ารวจภาพรวมการจดัท าบทวเิคราะห์ของ บรษิัทหลกัทรพัย์ พบว่าหลายบรษิัท 
จดัท าบทวเิคราะห์ในหุ้นที่มปีระเดน็ลดลง โดยเฉพาะบรษิัทที่ถูกเครื่องหมาย NP ในรอบ 6 เดอืนที่
ผ่านมา อาทิ บรษิัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) GL ซึ่งรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มจี านวน ผู้จดัท าบท
วเิคราะห์ทัง้สิน้ 3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ลดลงจากช่วงต้นปีที่ม ีผูจ้ดัท าบทวเิคราะห์ทัง้สิ้น 6 บรษิทั และ
บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) PACE มผีู้จดัท าบทวิเคราะห์ทัง้สิ้น 4 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ลดลงจาก ช่วงตน้ปีที ่6 บรษิทั  
 
'บวัหลวง'ช้ีสินเช่ือเอสเอม็อีแผว่ 
          แบงก์กรุงเทพชีส้นิเชื่อ เอสเอม็อยีงัเตบิโตได้น้อย จากความต้องการสนิเชื่อหมุนเวยีนลดลง 
แต่ไม่น่าห่วง ชี้เอสเอ็มอรีายใหญ่ยงัแขง็แรง ต่างชาตสินใจร่วมทุนหวงัใช้ขยายสู่เออซี ีล่าสุด "ทัง่ฮวั
ซนิ กรุป๊" รว่มทุนบรษิทัญีปุ่น่ ตัง้โรงงานแพค็เกจจิง้ถนอมอาหาร 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ฝรัง่จ่อท้ิงหุ้นไทยช่วงโค้งสดุท้าย'ทิสโก้'แนะทยอยเกบ็ไว้รอขายปี 
          บล.ทิสโก้ชี้เดอืน พ.ย.-ธ.ค.ต่างชาติเตรยีมเทขายหุ้นไทย หอบผลตอบแทนกลบับ้านกว่า 
20% แนะฉวยจงัหวะซือ้หุน้เกบ็รอขายปีหน้าทีก่รอบ 1,850 จุดในไตรมาส 1/2561 คาดเดอืนนี้อาจได้
เหน็ DOWJONES ตกหนกัช่วงสภาคองเกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏริปูภาษ ี
 
CPFไตรมาส3โตไม่ต า่กว่า30%หลายปัจจยับวกหนุนปี61เติบโตแกร่ง 
          เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ไตรมาส 3 โบรกฯ คาดก าไรปกตเิตบิโตไม่ต ่ากว่า 30% จากไตรมาส
ก่อน จากหลายปจัจยับวก ทัง้ช่วงไฮซซีนั การส่งออกเพิม่ขึน้ ต้นทุนวตัถุดบิอาหารสตัวต์ ่า และธุรกจิ
หมูในเวยีดนามขาดทุนลดลงจากราคาหมูฟ้ืนตวั คาด Excess supply ของหมูในเวยีดนามจะลดลง
อย่างมนีัยส าคญั บล.เมยแ์บงก์ฯ ประเมนิปี 61 ก าไร CPF จะเตบิโตแขง็แกร่งขึน้จากธุรกจิในหลาย
ประเทศฟ้ืนตวัและดอกเบีย้จา่ยลดลง แนะน า "ซือ้" ราคาเป้าหมาย (SOTP) 31.60 บาท 
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ดชันีเช่ือมัน่ศก.คนรากหญ้าขยบัเพ่ิม 
          ผอ.ออมสนิเผยดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบ
จากไตรมาสที่ 3 โดยมาอยู่ที่ 46.9 คาดไตรมาส 4 ดชันีความเชื่อจะปรบัตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชดั 
ขณะที่มุมมองในอีก 6 เดอืนข้างหน้า ปรบัตวัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 48.8 จากแรงสนับสนุนของนโยบาย
การให้สวสัดกิารคนจน ขณะที่ผลส ารวจพฤตกิรรมการออมของคนระดบัฐานรากมสีดัส่วนที่เพิม่ขึ้น 
พบส่วนใหญ่เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วยฉุกเฉินสูงถึง 79.8% ขณะที่การออมเพื่อซื้อบ้านยงัมี
สดัส่วนไมม่าก 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
สินเช่ือ 'เอสเอม็อี' เร่ิมขยบั แบงกก์รงุเทพเผยยอดปล่อยกู้เติบโตเพ่ิม 1% ต่างชาติสนใจร่วม
ลงทุนธรุกิจด้วย  
          แบงก์กรุงเทพแจงสนิเชื่อเอสเอม็อโีคง้สุดทา้ยของปีนี้โตเพิม่ต่อเนื่อง ระบุเอสเอม็อไีทยรุง่นัก
ลงทุนต่างชาตเิขา้มารว่มกจิการเพิม่ขึน้ 
          นายวรีะศกัดิ ์สุตณัฑวบิูลย ์รองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การขยายตวัของ
สนิเชื่อเอสเอม็อขีองธนาคารโดยรวมยงัขยายตวับา้งเลก็น้อยเพิม่ประมาณ 1% กว่าๆ ส่วนการปล่อย
สนิเชื่อให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อร่วมลงทุนกบัต่างประเทศของเอสเอ็มอีที่มนีักลงทุนต่างชาติเข้า
มารว่มลงทุน โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางถงึใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 
ไฟเขียวราชการ ซ้ือค่าเงินล่วงหน้า  
          แกก้ฎส่วนราชการเบกิเงนิคงคลงัซือ้เงนิตราต่างประเทศไดก่้อนก าหนด เพิม่ความคล่องตวั 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษารฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า เมื่อไม่
นานมานี้คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ได้อนุมตัิร่างระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิส่งคลงั ซึ่งมสีาระส าคญัแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิ
และการน าเงนิส่งคลงั พ.ศ. 2551 
      
          #เดลนิิวส ์
 
จงูมือเอกชนดึงตปท.ลงทุน สอท.เมินรฐัเดินหน้าเอง 
          นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ส.อ.ท.อยู่ระหว่างประสานงานน านักลงทุนทีเ่ป็นสมาชกิของส.อ.ท. เดนิทางไปตดิต่อเจรจารว่มทุนกบั
บรษิัทต่างชาติ ที่มเีทคโนโลยสีูงให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยตรง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติจาก
เยอรมนี เมก็ซโิก ฝรัง่เศส ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์องักฤษ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา อสิราเอล ญี่ปุ่น 
เกาหล ีและไต้หวนั เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมคีวามคบืหน้า ชดัเจนโดยเรว็ แมว้่าที่ผ่านมา
ภาครฐัจะออกเดนิสายโรดโชวด์งึดูดนกัลงทุนต่างชาต ิเพื่อเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแลว้ก็
ตาม 
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เปิดทางซ้ือเงินนอกจ่ายหน้ี แนะหน่วยงานป้องกนัเส่ียง 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ขณะนี้ครม.
ได้เห็นชอบร่างกฎหมายของกระทรวงการคลงั เกี่ยวกับระเบียบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บ
รกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงั ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบบัเดมิ เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการที่ก่อ
หนี้ผูกพนัเป็นเงนิตราต่างประเทศ สามารถเบกิเงนิไปซือ้เงนิตราต่างประเทศ ในสกุลเงนิทีต่อ้งจา่ยหนี้
ได ้โดยทยอยซือ้หรอืซือ้ ทัง้จ านวนกไ็ด ้หรอืใหน้ าเงนิไปฝากไวก้บัธนาคารรฐัวสิาหกจิ หรอืธนาคารที่
กระทรวงการคลงัเหน็ชอบ และเมื่อถงึก าหนดหรอืใกลถ้งึก าหนดช าระหนี้ กใ็หน้ าเงนิตราต่างประเทศ
ทีฝ่ากธนาคารไปช าระหนี้ดงักล่าวได ้
 
          #ไทยรฐั 
 
เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น 
          ความเชื่อมัน่การจา่ยหน้ี-หารายไดส้งูขึน้ 
          เปิดผลส ารวจประชาชนระดบัฐานราก พบดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานรากดขีึน้ ขณะทีผ่ล
ส ารวจพฤตกิรรมการออมพบมกีารออมมากขึน้ 
 
บีเ้จ้ากระทรวงดีอี เคาะราคาเน็ตรฐั! 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม(ดอี)ี ไดใ้หบ้รษิทั ทโีอท ี
จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ติดตัง้อินเตอรเ์น็ตไรส้ายให้หมู่บ้านละ 1 จุด จ านวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่า 
15,000 ลา้นบาท ภายใตโ้ครงการอนิเตอรเ์น็ตประชารฐันัน้ ขณะนี้ทโีอทไีดต้ดิตัง้แลว้ 20,000 หมูบ่า้น 
คาดจะติดตัง้ครบเดือน ธ.ค.นี้ แต่จนถึงขณะนี้ยงัไม่สามารถใช้บรกิารได้เพราะกระทรวงดีอียงัไม่
ประกาศค่าบรกิารรายเดอืนท าใหเ้สยีโอกาสมาก  
 
บินไทยเพ่ิมเท่ียวบินบรสัเซลส ์
          ผู้สื่อข่าวไทยรฐัประจ าเบลเยียม รายงานว่า สายการบินไทยได้เพิ่มเที่ยวบินตรงมายัง
สนามบนิบรสัเซลล์ ประเทศเบลเยยีม จาก 4 เที่ยวเป็น 5 เที่ยวต่อสปัดาห์ หลงัประสบความส าเรจ็
อย่างสูงกับเส้นทางการบินจากกรุงเทพสู่กรุงบรสัเซลล์ ซึ่งได้รบัการขนานนามว่าเป็น "Capital of 
Europe" เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรอื EU และสภายุโรป รวมทัง้องค์กร
ระหว่างประเทศทีส่ าคญั เช่น องคก์ารสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ หรอื นาโต(NATO) และองคก์าร
ศุลกากรโลก(WCO) โดยใชเ้ครือ่งบนิแอรบ์สั เอ 350-900 
 
ชงคลงัคืน"แทก็รีฟันด"์ในห้างสรรพสินค้า 
          นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรยีมเสนอให้
กระทรวงการคลงัพจิารณาโครงการการจดับรกิารคนืภาษีมูลค่าเพิม่ ณ จุดขาย(แทก็รฟีนัด์) เช่น ใน
ห้างสรรพสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจบัจ่ายสินค้าในไทยมากขึ้น 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
ประจ ำวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560 

 

   

เบื้องต้นจะเสนอให้น าร่องทดลองในห้างสรรพสนิคา้ใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลกัก่อน เช่น ย่าน
ราชประสงค ์ภูเกต็ เชยีงใหม่ พทัยา คาดว่าจะหารอืกบักระทรวงการคลงัภายในเดอืน พ.ย.นี้ เพื่อให้
มาตรการออกมาทนัช่วงเดอืน ธ.ค. ทีเ่ป็นฤดกูารท่องเทีย่ว(ไฮซซีัน่)  
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