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News Comment 

• 22ตุลานี้ไดFA`สคิป' ดีลอาจยื้อไมถึงป53  กองทุนฟนฟูฯแจงการขายหุน"นครหลวงไทย"(SCIB) จะแลวเสร็จใน Q2/53 เปนการ

กําหนดกรอบแบบกวางๆ ยันอาจเสร็จกอนได หาก FA ทํางานไดรวดเร็ว ดาน"ทองอุไร"เผย 22 ตุลาคมนี้ไดเอฟเอแนนอน ขณะที่

ประธานกรรมการ SCIB เขาหารือกองทุนฟนฟูฯ รับทราบแนวทางขายหุน ( ที่มา: ขาวหุน 18 ก.ย.) 

• 'AIT' ลุนโปรเจ็กตยักษไตรมาส 4 ชูยุทธศาสตรไทยเขมแข็ง-3G นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ด

วานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ AIT เปดเผยหลังจากที่บริษัทไดทําผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องตลอด มา

นับจากนี้ปจจัยบวกที่มีตอบริษัท จะย่ิงมองเห็นเดนชัดขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากงานของบริษัทสวนใหญเกี่ยวของกับการใชงบประมาณของ

ภาครัฐ รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ ( ที่มา: ขาวหุน 18 ก.ย.) 

• TTW  ผูบริหาร TTW "สมโพธิ ศรีภูมิ" สงสัญญาณผลงานไตรมาส 3/2552 เพ่ิมจากยอดจายน้ําขั้นตํ่า 2 เดือนแรกเพ่ิมขึ้น แถมรายได

เพ่ิมอีกกวา 30 ลานบาท จากการเขาไปบริหาร BLDC ( ที่มา: ขาวหุน 18 ก.ย.) 

• TMT ม่ันใจ Q3 ฟน ธุรกิจผานจุดต่ําสุดแลว TMT "ไพศาล ธรสารสมบัติ" คาดแนวโนมไตรมาส 3/2552 ฟนตัวดีกวาไตรมาส 

2/2552 ที่ผานมา หลังพบดีมานด และยอดขายโต ขณะที่ราคาขายเหล็กปรับตัวดีขึ้นเปน 20-22 บาทตอกิโลกรัม จากเดิมที่ 19-20 

บาทตอกิโลกรัม ล่ันธุรกิจผานจุดตํ่าสุดชวงไตรมาส 2 ไปแลว โบรกเล็งพิกัดแนวตาน 4.42 บาท ( ที่มา: ทันหุน 18 ก.ย.) 

• สงออกส.ค.ติดลบ 18.4% เอกชนม่ันใจผานจุดต่ําสุด"พาณิชย" ระบุสงออกกระเต้ืองขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก มูลคาเดือนส.ค. 

ทะลุ 1.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ สูงสุดในรอบปนี้ ลดลง 18.4% หวงคาบาทแข็ง ยันไตรมาสสุดทายพลิกบวกแน ทั้งปคาดลบ 15-

19% เปาปหนาขยายตัวมากกวา 10% เอกชนช้ีการสงออกผานจุดตํ่าสุดแลว ดาน "พอล ครุกแมน" นักเศรษฐศาสตรชื่อดังช้ีเศรษฐกิจ

โลกเสี่ยงถดถอยซ้ํา ( ที่มา: ขาวหุน 18 ก.ย.) 

• แจกกองทุนหมูบานเพ่ิม 2-6 แสนบาท  "กอรปศักด์ิ" เอาใจรากหญา แจกเงินกองทุนหมูบาน เพ่ิมเงินทุนจาก 2-4 แสนบาท เปน 2-

6 แสนบาท ต้ังเงื่อนไขหมูบานที่มีประชากร 351 คนขึ้นไปไดเพ่ิมเปน 6 แสนบาท คาดใชงบอีก 2 หมื่นลานบาท เตรียมชงครม.

พิจารณา 1-2 สัปดาหนี้ เผยหมูบานมีสิทธิไดเงินเพ่ิมตองจดทะเบียนเปน "นิติบุคคล" แลว        (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 18 ก.ย.) 

• KCรอการเมืองสงบ เล็งเจรจาสิงคโปร รวมทุนพัฒนาคอนโด"KC"รอการเมืองในประเทศนิ่งกลับเขาสูภาวะปกติ เล็งปดฝุนเจรจา

พันธมิตร "สิงคโปร"อีกรอบดึงรวมทุนพัฒนาคอนโดสูง 30-40 ช้ัน ขณะที่ปหนาเตรียมชิมลางทําคอนโดสูง 8 ช้ันขายเองกอน คุยฐานะ

การเงินดีมีเงินสดในมือเกอืบ 100 ลานบาท และกระแสเงินสดจากโอนบานของลูกคายังเขามาตอเนื่อง อีกทั้งมีแลนดแบงก 300-400 

ไรรองรับการพัฒนาโครงการใหมไดอีก 3-4 ป ( ที่มา: ขาวหุน 18 ก.ย.) 

• 'AIT' ลุนโปรเจ็กตยักษไตรมาส 4 ชูยุทธศาสตรไทยเขมแข็ง-3G นายศิริพงษ อุนทรพันธุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ด

วานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ AIT เปดเผยหลังจากที่บริษัทไดทําผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องตลอด มา

นับจากนี้ปจจัยบวกที่มีตอบริษัท จะย่ิงมองเห็นเดนชัดขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากงานของบริษัทสวนใหญเกี่ยวของกับการใชงบประมาณของ

ภาครัฐ รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับโครงการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ ( ที่มา: ทันหุน 18 ก.ย.) 
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