
 
 

 

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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AOT ลงทุนไมรอโควิด เซ็น NWR ลุยรันเวย 3 วงเงิน 9.7 พันลาน เริ่ม
งานกอสราง 1 ต.ค.นี้  "AOT" เซ็นสัญญา NWR แลว ลุยงานสราง
รันเวย 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 9.7 พันลานบาท เริ่มเขาพื้นที่
กอสราง 1 ต.ค.นี้ ใชเวลา 3 ป พรอมเปดบริการป 66 สวนงานปรับปรุง
คุณภาพดินที่ ITD ยื่นขอเสนอรายเดียว จะเปดประมูลใหมในราคากลางเดิม
( ขาวหุน) 
 
แมงเมาบินวอน'THAI' ศาลอนุมัติฟนฟูกิจการ  แมงเมาแหเก็งกําไร 
THAI ดันราคาพุง 7% หลังศาลลมละลายฯ มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ พรอมตั้ง
คณะผูทําแผน 7 รายตามที่เสนอ "ชาญศิลป" เผยไตรมาส 4/63 ไดเห็นแผน
ฟนฟู กอนจัดประชุมเจาหน้ีพิจารณาแผน พรอมยื่นตอศาลชวงไตรมาส 1/64 
มั่นใจ THAI ฟนตัวไดใน 5 ปจากนี้( ขาวหุน) 
 
TASCO-TIPCO ติดฟลอร ปดโรงกลั่นกําไรวูบ 30%  นักลงทุน
แพนิกเทขายหุน TASCO-TIPCO ฉุดราคารวงติดฟลอร TASCO ลด 14.64% 
ขณะที่ TIPCO ดิ่ง 14.48% หลัง TASCO หยุดซื้อน้ํามันดิบจากเวเนซุเอลา
และปดโรงกลั่นในมาเลเซียชั่วคราว โบรกฯ ประเมินกระทบยอดขายปหนาลด 
50-60% และกระทบกําไรวูบ 20-30% หรือราว 0.44-0.63 บาท/หุน( ขาวหุน) 
 
KTC ไตรมาส 3 ฟน กําไร 1.3 พันลานบ.  KTC ไตรมาส 3/63 
ฟน กําไร 1.3 พันลานบาท โต 13.2% เทียบไตรมาสกอน จากคุณภาพ
สินทรัพยที่ดีขึ้น อัตราการใชบัตรเครดิตเดือน ส.ค.เริ่มกลับมาปกติ พรอม
ขยายสินเชื่อจํานําทะเบียนรถเพิ่มผานกรุงไทย หลังผานจุดต่ําสุดไตรมาสที่ 
2/63 ป 64 กลับมาโต 10.6% เพิ่มเปน 5.8 พันลานบาท ราคาเปาหมาย 
34.50 บาท( ขาวหุน) 
 
โกลเดนฯรองอนุญาโตฯ บีบ'ประเดช' คืนหุน WEH  "โกลเดน 
มิวสิค" เตรียมยื่นฟองอนุญาโตตุลาการ บงัคับ "ประเดช กิตติอิสรานนท" คืน
หุนทั้งหมด หลังผิดนัดชําระหน้ีคาหุน แถมใชหุนที่ตองโอนคืนออกเสียงเพื่อ
ประโยชนตนเองในที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 10 ก.ย.ที่ผานมา( ขาวหุน) 
 
ก.พลังงานเรงกลอม'เชฟรอน' หวังใจออนให PTTEP เขาพื้นท่ีเอราวัณ
ปนี้  "ก.พลังงาน" เรงกลอม "เชฟรอน" ยอมให PTTEP เขาพื้นที่เอราวัณ 
เตรียมแผนสํารองรับมือหวั่นการผลิตปโตรเลียมชวงรอยตอป 65-66 สะดุด! 
พรอมพิจารณาหลักเกณฑงบกองทุนอนุรักษป 64 เริ่มเดินหนาโครงการม.ค. 
64 ( ขาวหุน) 
 
กลุมวองกุศลกิจซื้อหุน'บานปู' ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ตระกูล วองกุศลกิจ รายงาน
ซื้อหุนบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU รวม 3,601,901 หุน ที่
ราคาหุนละ 5.65 บาท คิดเปนมูลคารายการรวมทั้งหมดกวา 20.35 ลานบาท 
โดย วีระเจตน วองกุศลกิจ กรรมการ ซื้อหุน 1,932,673 หุน ที่ราคาหุนละ 
5.65 บาท มูลคารวมกวา 10.92 ลานบาท และ บรรเทิง วองกุศลกิจ ซื้อหุน 
1,669,228 หุน ที่ราคาหุนละ 5.65 บาท มูลคารวม 9.43 ลานบาท(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
ผูถือหุน'วินด'ยังระทึก เขาตลาดหุนสอสะดุด "ณพ" ลั่นแปลงเปน
มหาชน ตองใชเสียงโหวต 75% 
  ผูถือหุน "วินด" ระทึกอีกรอบ สอแววสะดุดปมใหมเขาตลาดหุน 
หลัง "ณพ" ระบุบริษัทยังไมเปนมหาชน ตองใชเสียงโหวตตามกฎหมาย 75% 
ลั่นไมขอเขาไปยุงเกี่ยวหลังหมดหนาที่  สวน "โกลเดน มิวสิค" ผูถือหุนใหญ 
37.89% เตรียมยื่นฟอง "ประเดช" ผิดสัญญาชําระคาหุน 13% นําไปให
ประโยชนในการประชุมผูถือหุนท่ีผานมา (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

โบรกยก COM7-SYNEX เดน จอรับทรัพยไอโฟน 12 เปดตัว"กลุมไอ
ท"ี เตรียมรับทรัพยแอปเปลจอเปดตัวไอโฟน 12 โบรกเกอรชี้หนุนยอดขาย 
Q4/2563 สดใส พรอมชู COM7-SYNEX ฉายแววรวย เชียรสอย เคาะ
เปาหมาย 40.00 บาท และ 14.75 บาท ตามลําดับ(ทันหุน) 
 
'GML' เดินหนารองขออนุญาโตตุลาการสั่ง 'ประเดช' คืน WEH"
โกลเดน มิวสิค" (GML) ผูถือหุนใหญ WEH เตรียมยื่นขอพิพาทตอ
อนุญาโตตุลาการ ให "ประเดช กิตติอิสรานนท" โอนหุน WEH 13% ที่ซื้อไป
จาก GML คืน หลังผิดสัญญา ไมชําระเงินคาหุน ชี้ถูกบอกเลิกสัญญาตาม
กฎหมายแลวแตไมยอมคืน สรางความไมเปนธรรมตอ GML(ทันหุน) 
 
III อ-ีโลจิสติกสชัดเจนป 64 ชูขนสงสินคาในประเทศโต III ไตรมาส
ที่ 3/2563 สัญญาณการขนสงเริ่มกลับมาดีขึ้น แมการสงออกทางอากาศ
ยังกลับมาไมเต็มท่ี เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 เชื่อทิศทางเริ่มดีไตรมาส 
4/2563 พรอมแผนกลับมาเนนขนสงภายในประเทศมากขึ้น คาดภาพรวม
ผลการดําเนินงานปนี้ชะลอตัวเมื่อเทียบปกอน เดินหนาผลักดัน อ-ีโลจิ
สติกส ชดัเจนตนป 2564(ทันหุน) 
 
PORT มองโลจิสติกสฟนตัว เดินแผนทําทาเรือพาณิชย PORT เผย
ไตรมาสที่ 3/2563 วอลุมตูคอนเทนเนอรเริ่มกลับมามากขึ้น คาดแตะระดับ 
80% จากชวงกอนมีสถานการณโควดิ-19 ยังมองภาพรวมครึ่งปหลังเติบโต
ดีกวาครึ่งปแรกแนนอน พรอมเดินโครงการทาเรือพาณิชยระหวางประเทศ-
โครงการกอสรางคลังสินคา คาดเปดใหบริการป 2564 สวนประมาณการ
รายไดปนี้ลดลงจากปกอน 10%(ทันหุน) 
 
WHAUP จอ COD ดันกําลังผลิต ลุน M&A ในเวียดนามหนุนแกรง 
WHAUP สงซิกครึ่งปหลัง 2563 ธุรกิจฟนชัดเจนทั้งน้ําประปาและโรงไฟฟา
จากผลตอบรับกลุมลูกคาหนุนความตองการตอเนื่อง เตรียม COD ไฟฟา
โซลารรูฟเพิ่ม 15 เมกะวัตต ดันสิ้นป 2563 กําลังผลิตรวมแตะ 590 เมกะ
วัตต จับตาดีล M&A ในเวียดนามไดขอสรุป 1 โครงการภายในสิน้ปนี้ถึงตน
ปหนา  (ทันหุน) 
 
เช่ือมั่นตางชาติ'ดิ่งหนัก' 'เฟทโก'ชี้อยูในเกณฑ'ซบเซามาก'หวง
การเมือง-ศก.ทรุด "ไพบูลย"จี้รัฐเรง ฉีดเงิน พยุงเศรษฐกิจ 
 "เฟทโก" เผยดชันีเชื่อม่ัน หุนไทยรวงกวา 21% ทําสถิติต่าํสุดรอบ 
5 เดือน จากปจจยัการเมือง-มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ลาชา โดยเฉพาะ
ความเชื่อมั่น ผูลงทุนตางชาตดิิ่งหนักอยูในเกณฑ "ซบเซาอยางมาก" ดาน 
"ไพบูลย" จี้รัฐเรง "ใชเงิน" กระตุนเศรษฐกิจ ดึงความเชื่อมั่น(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ซีพีเอฟ'ทุม1.3แสนล.ซื้อธุรกจิหมูในจีน บอรด "เจริญโภค
ภัณฑอาหาร"ไฟเขียวบริษัทยอย ซื้อกิจการธุรกิจสุกรในจีน รวม 43 บริษัท  
มูลคา 1.3 แสนลาน หนุนเปนผูประกอบธุรกิจสุกรครบวงจร พรอมดันกําไร
เติบโตตอเนื่อง (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ธนชาต'รุกประกัน ดันยอดขายเติบโต จับมือ "พรูเด็นเชียล" ผุด
กรมธรรมใหม 
 "ธนาคารธนชาต" จับมือ"พรูเด็นเชียล" ปนนวัตกรรมประกันใหม 
เจาะตลาดสุขภาพเนนลูกคาไฮเอนด มั่นใจยอดขายประกันผานแบงก ครึ่ง
ปหลัง 63 โตตอเนื่องจากครึ่งปแรก(กรุงเทพธุรกิจ) 
 


