
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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จังหวะเก็บหุนกลาง-เล็ก 'JMT-RBF-COM7' ทีเด็ด คาดกําไร 'บจ.' ป
นี้วูบ 33% ป 64 พลิกโต 34%  โบรกฯ แนะเก็บหุนแกรงฝาโควิด 
เนนขนาดกลางและเล็ก เล็งศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) ไดประโยชน
ยอดขายพุง หลังทดลองวคัซีนลมเหลว เปาราคา 116 บาท JMT ผล
ประกอบการดี เปาราคา 35 บาท ขณะที่ RBF กําไรเติบโตตอเนื่อง เปา 11 
บาท รวมท้ัง COM7 ยอดขายไอทีเพิ่มข้ึน เปา 45 บาท มองกําไรบจ.ปนี้ 
604,121 ลานบาท ลดลง 33% สวนปหนาฟนกําไร 809,581 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 34%( ขาวหุน) 
 
CPF แกรงยันโตตามเปา ช้ีราคาหมูแนวโนมสูงข้ึน  "ซีพีเอฟ" 
ยันไมกังวลระดับราคากากถัว่สหรัฐฯ ขยับขึ้น 7% ระบุมีสตอกถึงตนป 64 
สวนราคาหมูจีน-เวียดนามแนวโนมขยับสูงขึ้น การันตีพื้นฐานแข็งแกรง
เติบโตตามเปาหมาย โบรกฯ เชียร "ซื้อเก็งกําไร" CPF ราคาเปาหมาย 36 
บาท( ขาวหุน) 
 
ศาลยกคํารอง'ณพ' จับตาประเดชเสียบ  "ศาลแพง" สั่งยกคํา
รอง "ณพ ณรงคเดช" ที่สง "โกลเดน มิวสิคฯ" ขอคุมครองชั่วคราวและอายัด
หุน "ประเดช" สงผล "ประเดช" โหวตไดตามสิทธิ จับตาผลประชุมวิสามัญผู
ถือหุน WEH วันนี้ ลงมติปลด "ณพ ณรงคเดช-ณัฐวุฒิ เภาโบรมย" พน
กรรมการ พรอมแตงตั้ง "ประเดช" เสียบกรรมการแทน( ขาวหุน) 
 
ไฟฟาชุมชนคลอดแน 200 MW คลุมเครือเกณฑบจ.ชิงเคก 
 ก.พลังงาน ยันเดินหนาประมูลโรงไฟฟาชุมชน 100-200 เมกะ
วัตต ภายในปน้ี คาดปรับปรุงหลักเกณฑใหมเคาะสิ้นก.ย.นี้ ฟาก "เอกชน" 
รอความชัดเจน ชี้ยงัคลุมเครือเกณฑใหมใหบจ.ในตลาดหลักทรัพยฯ เขา
รวมประมูลไดหรือไม( ขาวหุน) 
 
BAM จอขาย NPA 800ล. ครึ่งปหลังตั้งสํารองลด บมจ.บริ
หารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย หรือ BAM เตรียมขาย NPA รายใหญกวา 
800 ลานบาทภายในปนี้ สวนแผนรับรูรายได Tax credit ที่มียอด 5 
พันลานบาท มั่นใจรับรูเปนรายได 2-2.5 พันลานบาท ภายในปนี้ การตั้ง
สํารองจะลดลง สงผลครึ่งปหลังดีกวาครึ่งปแรกแนนอน และทําใหสามารถ
จายเงินปนผลไดสูงกวาปกอนหนา( ขาวหุน) 
 
'ทรงวุฒ'ิขายบิ๊กล็อตหุน IP เปดทาง'ธีรพงศ'ซีอีโอ TU เขาถือ 5%  
"ทรงวุฒ"ิ ซีอีโอ IP แจงขายบิ๊กล็อต 10.30 ลานหุน หรือคิดเปน 5% ให "ธีร
พงศ จันศิร"ิ ซีอีโอ TU หวังผนึกความรวมมือตอยอดธุรกิจ ตอกย้ําความ
เปนผูนําดานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามของคนและสัตวเลี้ยง 
ยกระดับการเติบโตสูบริษัทชั้นนําระดับโลก พรอมยันไมกระทบตอ
โครงสรางการบริหารงาน( ขาวหุน) 
 
ASIAN ยอดขายปนี้พุง 8.4 พันลาน รับธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงโตเดน  
"ASIAN" ปมยอดขายปนี้พุง 8,400 ลานบาท อานิสงสธุรกิจอาหารสัตว
เลี้ยงโตเดน ลาสดุเปดตัวอาหารสุนัขแบรนด "ฮาจิโกะ" ลูกคาตอบรับดี 
คาดผลงานครึ่งปหลังใกลเคียงครึ่งปแรก เตรียมเพิ่มกําลังผลิตรองรับการ
เติบโตปหนา  ( ขาวหุน) 
 
 
 
 

SPALI เมินสงครามราคา ยอดจองคอนโดยังสวย SPALI ลั่น
ไมแขงขันดานราคา มั่นใจคอนโดยังขายดี เปดตัว 3 โครงการมียอดจอง
กวา 70% พรอมคงเปายอดขายทั้งปที่ 2.6 หม่ืนลานบาท หลังเห็น
สัญญาณตลาดคอนโดฟนตัวชดัเจน ชี้เปนเวลาทองของคนตองการบาน
อยูอาศัย ลุนรัฐบาลมีมาตรการภาษีชวยดีมานดฟนตัว(ทันหุน) 
 
AUCT แหเคาะประมูลพุง 2 เทา ชูกําไร 2 ปหนุน All Time High 
AUCT ปลื้มยอดคนเขาประมูลออนไลนพุงขึ้น 2-3 เทา แตะระดับ 1.5-2 
หม่ืนคนตอเดือน จากเดิม 7 พันคนตอเดือน มั่นใจรายไดปนี้สูงกวาปกอน 
โชวครึ่งปแรกทําไดแลว 461.74 ลานบาท ดานโบรกชี้โควิด-19 หนุนโต 
มองแนวโนมกําไร 2 ปขางหนาทํา All Time High ไดอีกครั้ง คาดโตเฉลี่ย 
31% เคาะเปา 16.70-19.40 บาท(ทันหุน) 
 
TMILL เรงอัพกําลงัผลิต 95% ใสเกียรดันมารจิ้น-เจาะ SMEsTMILL 
ปกเปา 3-5 ปขางหนาอัพกําลังผลิตแตะ 90-95% จากปจจุบัน 75% พรอม
วางกลยุทธจากนี้เดินหนาขยายฐานลูกคากลุม SMEs ในเขตปริมณฑล
และหัวเมืองหลัก เนนดันมารจิ้นโตเพิ่มขึ้น ดวยการลดตนทุนวัตถุดิบ สงซิก
ปมรายไดปหนาโต 5-10%(ทันหุน) 
 
เปดไอเดียลงทุนยามวิกฤติ บลจ.พรินซิเพิลแนะหาผูชนะ บลจ.พรินซิ
เพิล เปดไอเดียการลงทุนในภาวะวิกฤติ แนะมองหาผูชนะ เพื่อสรางโอกาส
การลงทุนในจุดต่ําสุด ขณะเดียวกันใหกระจายพอรตลงทุนในสินทรัพย
หลากหลาย ซึง่จะทําใหลดความผันผวนของพอรตลงทุนได รวมถึงการ
ลงทุนในตางประเทศ ซึ่งมีสินทรัพยใหเลือกลงทุนมากกวาการเจาะจงเพียง
ประเทศเดียว(ทันหุน) 
 
KTAM ออกกองบอนดกระจายลงทุนทั่วเอเชีย KTAM เปดขายตรา
สารหนี้ 1 ป เอาใจนักลงทุน หาผลตอบแทนยุคดอกเบี้ยต่ํา โดยกองทุน 
KTGF1Y5 ลงทุนในตราสารหน้ีทวีปเอเชียผาน บลจ. Invesco เสนอขาย
วันนี้ถึง 15 กันยายน 2563 (ทันหุน) 
 
'เนช่ัน' จอลางขาดทุนสะสม คาดแผนชัดเจนปหนา-เตรียมสงงบ
หวังปลด 'เอสพี' มั่นใจผลดําเนินงานดีขึ้น หลังทรานสฟอรมธุรกิจ 
 "เนชั่น มัลติมีเดีย" คาดไมเกินตนปหนา หุนกลับมาเทรดใหม 
หลังเตรียมสงงบการเงินงวดไตรมาสแรกป 2563 ในเดือนนี้ ขณะ งบไตร
มาส 2 สงเดือนหนา สวนแผนลางขาดทุนสะสมในงบเฉพาะกิจการที่มีกวา 
3.5 พันลาน ชัดเจนในป 2564 ดาน "ฉาย บุนนาค" ลั่นยังไมมีแผนเพิ่มทุน 
มั่นใจรายไดกลับมาดีขึ้น ย้ําแผนทรานฟอรมธุรกิจจบภายในปนี(้กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
นํ้ามันโลกปวน 'หุนไทย' โบรกฟนธงดัชนีไซดเวย หุนไทยผัน
ผวนหนัก หลังดัชนีรวง 17.42 จุดในชวงเชา กอนมีแรงซื้อเขามาในชวงบาย 
หนุนดัชนี ติดลบเพียง 0.40 จุด โบรกฯ แนะหา จังหวะทยอยสะสมหุน หลัง
เห็นสัญญาณไซดเวยดาวนตอเนื่อง(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ตลท.-กลต.' เล็งทบทวนคาฟเทรดหุน "ตลท.-กลต." เตรียมหารือ เพื่อ
ทบทวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเทรดหุนใหม หลัง โบรกเกอร วอน
พิจารณาปรับลด ชี้แมวอลุมเทรดสูงขึ้น แตรายไดจากคอมมิชชั่นลดลงจาก
การแขงขันที่สูงขึ้น  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


