
 
 

 

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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'TMB'เอาอยูสินเช่ือรถ ลูกหนี้กลับมาชําระ 90% กด NPL เหลือ
เพียง 2.4% ราคาเปาหมาย 1.30 บาท  TMB โลง! ลูกคา
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่ขอพักหนี้ตามมาตรการแบงกชาติ กลับมาชําระหนี้
ตามปกติแลว 90% เผยสินเชื่อประเภทนี้คิดเปนสัดสวน 30% ของสินเชื่อ
รวม ลุนครึ่งปหลังอาจพลิกกลับมาดีกวาครึ่งแรก จากตั้งสํารองฯ ที่อาจ
นอยกวาคาดจากมาตรการรวมหนี้ และ NPL เหลือ 2.4% ยีลดเฉลี่ยของ
สินเชื่อสูงขึ้น ตนทุนลดลง แถมมีรายไดจากผลิตภัณฑ Cross-selling มาก
ขึ้น หุน TMB ปจจุบัน มี P/BV เพียง 0.44 เทา Dividend Yield ปนี้เฉลี่ย 
4% บล.ดีบีเอสฯ แนะนํา "ซื้อ" เปา 1.30 บาท( ขาวหุน) 
 
TASCO รายไดวูบ 50% มะกันบีบปดโรงกลั่น!  TASCO ระส่ําหนัก! 
สหรัฐบีบปดโรงกลั่นเมือง Kemaman ในมาเลเซีย สั่งหามสั่งซื้อน้ํามันดิบ
จากเวเนซุเอลา ขูคว่ําบาตรหากไมหยุดผูบริหาร ยอมรับสงผลกระทบ
โดยตรงตอธุรกิจบริษัท นักวิเคราะหเชื่อกระทบหนักราคาหุน TASCO แนะ
เลี่ยงลงทุน เหตุรายไดวูบกวา 50% ย้ําชัดจับตาสถานการณอยางใกลชิด 
เหตุมีผลตอธุรกิจ TASCO อยางมีนัยสําคัญ( ขาวหุน) 
 
JMART แจงเพิ่มทุน หวังเขาทําดีล M&A  กลุมเจ มารท ระดม
ทุนมากกวาหมื่นลานบาท!! JMART เพิ่มทุนจาก 1,108 ลานบาทเปน 
1,470 ลานบาท ออกหุนใหม 362 ลานหุน แบงขายผูถือหุนเดิม 30% และ
แบบ PP  อีก 10% สวน JMT เพิ่มทุน 40% ขายสูตรเดียวกัน แตแจกวอร
แรนตรวม 100 ลานหนวย "อดิศกัดิ์" เล็งใชเงินซื้อกจิการเพิ่ม ย้าํดีล KB 
Kookmin ปดไดภายในปนี(้ ขาวหุน) 
 
วัดใจหุน'กัลฟ'วันนี!้ จับตาจายเงินเพิ่มทุน  วันนี้จับตาหุน GULF 
เริ่มเปดใหจองซื้อและชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน 1,066.65 ลานบาท ที่เสนอ
ขายผูถือหุนเดิม (RO) อัตราสวน 10 หุนเดิม ตอ 1 หุนเพิ่มทุนใหม ในราคา
หุนละ 30 บาท นอกจากนี้ GULF-RATCH ลุนกบง. 21 ก.ย.นี้ เคาะ
แนวทางแผนปรับโครงสรางกาซธรรมชาติเต็มรูปแบบ เรงสรุปแผนจัดหา 
LNG 1.4 ลานตันตอป ปอนโรงไฟฟาหินกอง( ขาวหุน) 
 
CPF ราคาหมูดีด Q3 สวย กําไรปนี้ทะลุ 2 หม่ืนลาน  "CPF" ลุน
งบไตรมาส 3/63 สวย! รับราคาหมูไทย-เวียดนามดีดสูง คาดปนี้ยอดขาย
พุง 5.65 แสนลานบาท หนุนกําไร 2.15 หม่ืนลานบาท โต 16% พรอมชี้ซื้อ
เทสโกโลตัสไมจําเปนตองเพิ่มทุน เหตุเงินสดในมือแนน 9 หม่ืนลานบาท 
และมีศักยภาพกูเพิ่มได โบรกฯ เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 36 บาท 
นอกจากนี้ CPF ประกาศคงมาตรการปองกันโควิดเขม( ขาวหุน) 
 
อสังหาฯเรงตุน 'สภาพคลอง' แหระดมทุน 'ออกหุนกู-ขายไอพีโอ' 
รับมือความไมแนนอน 
 เปดงบกระแสเงินสด พบเพิ่มตอเนื่อง 
 บริษัทอสังหาฯ แหระดมทุน "ตุนสภาพคลอง" ทั้ง "ออกหุนกู-ขาย
ไอพีโอ" เผยตั้งแตไตรมาส 2 ยอดออกหุนกูรวมแลวกวา 3.6 หม่ืนลาน จอ
ขายไอพีโออีก 4 บริษัท ขณะ "กระแสเงินสด" เพิ่มตอเนื่อง หวังรับมือความ
ไมแนนอนในระยะขางหนา ดาน "นักวิเคราะห" ประเมินความเสี่ยงดาน
สภาพคลองลดลง แตหวงการเติบโตระยะขางหนาหลังชะลอลงทุน 
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

'นับถอยหลัง 19 กันยายนจุดเปลี่ยนความเช่ือม่ัน ภาคเอกชน
มีความเปนหวงเหตุการณชุมนุมทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 
กันยายน 2563 นี้ หากยือเยื้อจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั้งใน-ตางประเทศ ย้ําชัดภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังออนแอ ยังไมฟน
แมคลายล็อกดาวน และย้ํากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไมทํางาน(ทันหุน) 
 
ออมสินสปดชวยโควิด 'วิทัย' ลั่นธุรกิจตองรอด นับเปนภารกิจในการ
ชวยเหลือลูกหนี้อยางเต็มสปด เมื่อลาสุด นายวิทัย รัตนากร ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน ไดออกมาประกาศชัดเจนวา ธนาคารออมสินไดขยาย
เวลาพักชําระหนี้แกลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากโควดิ-19 ออกไป จากสิ้น
เดือนกันยายนนี้ เปนสิ้นเดือนธันวาคมน้ี(ทันหุน) 
 
พาณิชยจับคูเอกชน-แบงกดัน 4 ธุรกิจยุคนิวนอรมอล รองนายกฯ
และรมว.พาณิชย ดัน 3 แบงกปลอยกู 4 ธุรกิจยุคนิวนอรมอล ทัง้จัดงาน
ธุรกิจเกม ธุรกิจแอนิเมชั่น และธุรกิจโลจิสติกส คาดปลอยสินเชื่อ 165 ลาน
บาท(ทันหุน) 
 
YLG ชี้ธปท.ไฟเขียวใชเงินตปท.ซื้อทองออนไลน วายแอลจี 
คาดหลังแบงกชาติเพิ่มทางเลือกลงทุนออนไลนดวยเงินตราตางประเทศ 
ถือเปนเรื่องดี ชวยกระตุนนักลงทุนตัดสินใจลงทนุไดงายขึ้นโดยไมตอง
กังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแมจะซื้อทองในวันหยุดธนาคาร พรอมเผย
ตัวเลขปนี้นักลงทุนหนาใหมหันซบตลาดทองคําออนไลนมากขึ้น และ
ลงทุนทองคําผาน TFEX กับ YLG เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทาจากปกอน(ทันหุน) 
 
MITSIB โมเดลธุรกิจเปลี่ยน ปงไอเดียโฆษณาบนแท็กซี่ MITSIB 
เปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม โฟกัสปลอยสินเชื่อรถที่ไมใชแท็กซี่เพิ่ม จากเดมิมี
พอรตเพียง 80 ลานบาท หวังขยับขึ้นเปน 400-500 ลานบาท ภายในป
หนา พรอมผุดโปรเจ็กตสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ เพิ่มชองทางทําเงิน แยมอยู
ระหวางคุยกับเอเจนซี่เจาใหญในตลาดหลักทรัพย 2-3 ราย คาดชัดเจนป
หนา  (ทันหุน) 
 
ทองมา วิจิตรพงศพันธุ' ชอนซื้อหุน'พฤกษา'เกือบ10ลาน 
 ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ทองมา วจิิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 
หรือ PSH รายงานซื้อหุนจํานวน 2 รายการ จํานวนรวม 854,600 หุน ที่
ราคาหุนระหวาง 11.30-11.35 บาท คดิเปนมูลคารายการรวม 9.66 ลาน
บาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กองหุนเทค'เสนหลน เงินลงทุนยัง'ไหลเขา' เมิน"แนสแด็ก"รูดหนัก 
บลจ.ชี้เปนหุน เมกะเทรนด 
 วงการ บลจ. เผยเงินยังไหลเขากอง "หุนเทคฯ" ตอเนื่องแมดัชนี 
"แนสแด็ก" รวงแรง เหตุยังเปนเมกะเทรนดลงทุนในอนาคต เตือนมีความ
เสี่ยงเรื่องการกระจุกตัว แนะผูลงทุนจัดสรรความเสี่ยง(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'สินม่ันคง'ทุม160ลาน ปน'ดิจิทัลอินชัวรันส' หวังสรางการเติบโต
ระยะยาว ครึง่ปแรก โชวกําไรโต 35% "สินมั่นคงประกันภัย" ทุม 160 
ลาน ในระยะ 3 ป เดินหนาสู "ดิจิทัลอินชัวรันส" มั่นใจรักษาผลกําไร
และสรางการเติบโตระยะยาว หลังฝาวิกฤติโควิด-19 ครึ่งปแรก โชว
กําไรเพิ่ม 35% แมเบ้ียรับหดตัวตามเศรษฐกิจชะลอ(กรุงเทพธุรกิจ) 
 


