
 
 

 

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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ธนารักษชัดคาเชา AOT ยอมลดเพียงครึ่งเดียว ขอมา 3 ป แต
พิจารณาใหแบบปตอป  กรมธนารักษ เตรียมเสนอปลัดคลัง ลดคา
เชาทาอากาศยานทั้ง 6 แหงให AOT เหลือ 2 พันลานบาท จากทั้งหมด 3.9 
พันลานบาท คิดเปน 50% จายภายในปนี้ สวนปหนาพิจารณาใหมอีกครั้ง 
ดาน PTT การไฟฟาฝายผลติฯ รายไดยังดีไมขอลดคาเชา โบรกฯ มอง 
AOT กระแสรายไดแข็งแกรง สวนแบงตลาดสูงสุดในประเทศ ใหราคา
เปาหมาย 55.50 บาท ( ขาวหุน) 
 
SUPER บุกโซลาร-ลมอ้ือ! ดันรายไดปหนาพุงหมื่นล.  "SUPER" 
เผยครึ่งหลังปนี้เตรียม COD โซลารฟารมเวียดนามอีก 550 เมกะวัตต 
หนุนรายไดปหนาพุงเกือบ 1 หม่ืนลานบาท พรอมมีกําหนด COD 
โรงไฟฟาพลังงานลมในเวียดนามรวม 421 เมกะวัตต ( ขาวหุน) 
 
XO ปนี้กําไรนิวไฮ ซื้อเปา 11.60 บาท  "เอ็กโซติค ฟูด" หรือ XO สงซิก
ผลงานครึ่งปหลังแจม! คาดดตีอเนื่องอีก 2 ป การันตีผลประกอบการปนี้ 
รายได-กําไรทํานิวไฮ เล็งจายปนผลสูงกวา 50% กางแผน 3-5 ปรายไดโตป
ละ 10-20% โบรกฯ คาด Q3 โชวกําไร 98 ลานบาท พุงกระฉูด 145% เชียร 
"ซื้อ" เปาราคา 11.60 บาท ( ขาวหุน) 
 
เจพีมอรแกนชู GPSC เดน อัพเปาราคาใหม 81 บาท  "เจพีมอร
แกน" ปรับนํ้าหนักลงทุน 6 หุน "GPSC-BPP-BGRIM-GULF-EGCO-
RATCH" กลุมโรงไฟฟา ชู GPSC เดนสุด อัพคําแนะนําใหมเปน 
"Overweight" จากเดิม "Neutral" และปรับราคาเปาหมายเปน 81 บาท 
เพิ่มข้ึน 22.73% จากเดิมท่ี 66 บาท ( ขาวหุน) 
 
ปลด'ณพ'พนบอรด WEH ตั้ง'ประเดช'เสียบแทน  วานนี้ผูถือ
หุน WEH โหวตปลด "ณพ ณรงคเดช" พนจากบอรด พรอมตั้ง "ประเดช 
กิตติอิสรานนท" เขามานั่งเสียบแทน หวังรับไมตอ เดนิหนานํา WEH เสนอ
ขายไอพีโอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ( ขาวหุน) 
 
MK เดินหนารุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ จับมือ BH-MINT ผุดเมกะโปร
เจกต 'รักษ'  "MK" รุกธุรกิจเพื่อสุขภาพ ประกาศรวมมือ BH-MINT 
ผุดเมกะโปรเจกต "รักษ" (รัก-ษะ) ศูนยบูรณาการสุขภาพและการแพทย
แบบองครวมแหงแรกในเอเชีย ภายใตคอนเซ็ปต "Fully Integrative 
Wellness & Medical Retreat" มูลคารวมกวา 2,000 ลานบาท จอเปด
ใหบริการธ.ค.นี ้( ขาวหุน) 
 
AH ลุน Q3 พลิกมีกําไร ธุรกิจยานยนตฟนตัว ปนี้ยอดขาย 1.5 หม่ืน
ลาน  AH ลั่นผานจุดต่ําสดุแลว คาดไตรมาส 3/63 ลุนมีกําไรสุทธิ หลัง
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตฟนตัว พรอมขยายธุรกิจตลาดญี่ปุน-สหรัฐฯ 
หนุนป 63 ยอดขายทะลุ 15,000 ลานบาท  ( ขาวหุน) 
 
ธปท.ลั่นเลิก 'ไลบอร' กระทบตลาดเงินนอย 
 "แบงกชาติ" เชื่อผลกระทบตลาดเงินไทย หลังเลกิใชดอกเบีย้ "ไล
บอร" เหตุปริมาณธุรกรรมแคเล็กนอย เผยหันมาใชดอกเบี้ย "ธอร" เปน
ตัวอางอิงใหม มั่นใจชวยสะทอนการสงผานนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ
ไทยไดมากขึ้น(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

'อลิอันซ อยุธยา' ไมหวั่น ประกันสุขภาพแขงเดือด อลิอันซ 
อยุธยา ประกันชีวิต มองการแขงขันตลาดประกันสุขภาพสูง แตเปนเรื่องดี
ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกและเขาถึงความคุมครองไดมากขึ้น ขณะที่
ผลกระทบจากโควิด-19 ทําใหกําลังซื้อผูบริโภคลด แตประกันสุขภาพกลับ
เติบโตไดดจีากความกังวลคารักษาพยาบาลที่เพิ่มข้ึน ลาสุด เปดตัว 
"ประกันสุขภาพ ปลดล็อก อัลตรา" คุมครองสูงสุด 15 ลานบาท(ทันหุน) 
 
SC ขายแนวราบ 8 เดือนโต 38% เดินเกมรุกเปด 2 โครงการใหมSC 
อวดยอดขายแนวราบ 8 เดือนยังฮอตเติบโตกวา 38% เดินเกมรุกเปดตวันิว
ซีรีส 2 โครงการใหม บานหร ูและทาวนโฮม มูลคารวม 1,860 ลานบาท พรี
เซลพรอมกัน 19-20 ก.ย.นี้ โบรกแนะ "ซื้อ" เปา 2.66 บาท ยิลดปนผลนา
สน(ทันหุน) 
 
'THANI' สินเช่ือโตเกินคาด คุมเขม NPL สิ้นปไมเกิน 5% THANI รับ
อานิสงสโลจิสติกสขยายตัว หนุนยอดปลอยสินเชื่อใหมดีเกินคาด มองไตร
มาส 4/2563 ปรับเพิ่มเปน 1.8 พันลานบาทตอเดือน และมีแววยอดปลอย
สินเชื่อใหมครึ่งหลังปนี้ทะลุ 1 หม่ืนลานบาท ดาน NPL ยังต่ํา 5% เชื่อ
ราคาหุนฟนตัวนักลงทุนเชื่อมั่นในผลการดําเนินงาน(ทันหุน) 
 
'KTIS' รับอานิสงสน้ําตาลแพง งบโคงสามพลิกกําไร 654 ลานบ. 
KTIS คาดภัยแลงกดดันกาํลังการผลิตน้ําตาลปอนตลาดโลก หนุนราคา
น้ําตาลแพง คาดเห็นสัญญาณชัดในป 2565 หลังสตอกสวนเกินลดลง 
พรอมเผยไตรมาส 3/2563 พลิกทํากําไรสุทธิ 654.8 ลานบาท และ 9 เดอืน
รายไดรวมโต 4.6%(ทันหุน) 
 
PSL ดีมานดฟนรับไฮซีซัน ลุยแผนหวังผลขาดทุนลด PSL เล็ง
ภาพรวมธุรกิจในชวงครึ่งปหลัง 2563 มีทิศทางดีกวาครึ่งปแรก รับอานิสงส
เขาสูชวงไฮซีซัน สินคาเทกองเริ่มกลับมาขยายตัวเพิ่มข้ึน หวังผลขาดทนุมี
แนวโนมปรับตัวลดลง ดานบาทแข็งไมกระทบธุรกิจ ชี้ยังตองติดตาม
สถานการณแพรระบาดอยางใกลชิด(ทันหุน) 
 
SAM จัดทัพบุกโซนภาคตะวันออก จัด 'สัญจรปลอดภาระ' 12-13 
ก.ย. SAM จัดทัพบุกโซนตะวันออก ปกธง "SAM สัญจรปลอดภาระ" 
ใหกับลูกคา NPL มีโอกาสเขามาเจรจาหาขอยุติและแกไขปญหาหนี้สิน
รวมกัน เพื่อใหคําปรึกษาและรับสมัครผูที่มีปญหาหนี้เสียสารพัดบัตร และ
สินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกัน ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน 2563 
ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. โดยนัดพบลูกคาวันที่ 12 กันยายน ณ หอง
กุญชร ชั้น 3 โรงแรมดี วารี ดีวา เซ็นทรัล จ.ระยอง และวันที่ 13 กันยายน 
ณ หองเมฆา 3 ชั้น 2 โรงแรม แกรนด พาลาสโซ พัทยา จ.ชลบุร ี(ทันหุน) 
 
'ณพ' ฝากการบานดันไอพีโอ ยอมรับมติผูถือหุน ปลดพนบอรด 
'วินด' ตั้ง "ประเดช" เสียบแทน ลั่นยึดหลักสุจรติ-ธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงาน ผูถือหุน "วินด เอนเนอรยี่" ลงมติปลด "ณพ ณรงค
เดช" จากบอรดบริษัท พรอมตั้ง "ประเดช กิตติอิสรานนท" เสียบแทน ขณะ 
"ณพ" เปดใจเคารพการตดัสินใจผูถือหุน ฝากผูบริหารชุดใหมเรงแกปญหา
อีกหลายดาน พรอมนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหุน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


