
 
 

 

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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ตื่นขาวหุนกู BBL 2 แสนล.เติมเทียร 1 ซื้อเพอรมาตา 3 แบงกใหญ
รวงตาม โบรกฯยันไมกระทบกําไร  นักลงทุนผวาทิ้งหุนแบงกขนาด
ใหญ KBANK SCB KTB หลัง BBL กําหนดวงเงินออกหุนกู 2.2 แสนลาน
บาท วานนี้ (16 ก.ย.) ประเดิมออกกอน 2.4 หม่ืนลานบาท ขายเฉพาะ
ตลาด "ออฟชอร" (Offshore) เสริมเงินกองทุนขั้น 1 ที่ลดลงหลังซื้อแบงก
เพอรมาตา (Pertama) อินโดนีเซีย นักวาณชิธนกิจชี้ไมตองกังวล เหตุเปน
สไตลของ BBL ที่ตองการคงระดับเงินกองทุนใหสูงไวกอน สวนบล.ยูโอบีฯ 
ระบุไดรับขอมูลจาก BBL พบวามีการออกตราสารมาตอเนื่อง พรอมยืนยัน
ไมมีผลกระทบตอกําไรของธนาคาร( ขาวหุน) 
 
BTS จอรองศาลลมโตะ คานแกเงื่อนไขชิงสีสม  "BTS" จอยื่นศาล
ปกครอง คาน "รฟม." ปรับเงื่อนไขประมูลรถไฟฟาสายสีสมตะวันตก ย้าํไม
เปนธรรมกับเอกชนรายอื่น เพราะปรับหลังเปดขายเอกสารประมูลแลว แต
ยัน BTS เขาแขงยื่นขอเสนอชิงงานแนนอน พรอมยืนกรานไมรับหลักการ
ชดเชย BEM ในอนาคตแลกทําสวนตอขยายสายสีเหลือง ฟากผูวาการรฟ
ม.เตรียมสงหนังสือถึง BTS สัปดาหหนาชวยพิจารณารับเงื่อนไข กอน
เทียบเชิญเจรจาอีกรอบ( ขาวหุน) 
 
SISB ครึ่งหลังเดง หวนเปดสอนปกติ  'เอสไอเอสบี' แยมผลงานครึ่งป
หลังดีกวาครึ่งปแรก เหตกุลับมาเปดสอนเปนปกติ พรอมโปรยขาวดี 1-3 
เดือนจากนี้เตรียมเปดตวั "New Campus 2022" ตั้งเปาป 64 รับนักเรียน
ใหมกวา 200-250 คน ฟากราคาหุนวิ่งรอนแรงพุง 6.83%( ขาวหุน) 
 
'ออด' ประเคน PLANB จุใจ ขยายสิทธิประโยชนอีก 8 ป  "PLANB" 
ประกาศชนะประมูล! ควาสิทธิดานการขายและบริหารสิทธิประโยชนของ 
"สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ" เปนระยะเวลา 8 ป (64-71) ตอเนื่องจากสัญญา
ฉบับปจจุบันที่จะหมดในป 64 โบรกฯ คาดสรางกําไรให PLANB ในปหนา
ราว 120 ลานบาท เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 7.80 บาท( ขาวหุน) 
 
เงินเขา'CRC-CBG-JMT' FTSE เพิ่มน้ําหนักพรุงนี้  FTSE 
Rebalance เพิ่มนํ้าหนักหุนไทย 119 ลานเหรียญสหรัฐ หรือกวา 3.71 
พันลานบาท พรุงนี้ (18 ก.ย.) จับตา CRC เม็ดเงินไหลเขาลงทุน 90.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ CBG เงินเขา 32 ลานเหรียญสหรัฐ แนะเก็งรายตัว FTSE 
Small Cap แนะ MEGA, JMT เดน ขณะที่ SINGER เขาคํานวณ Micro 
Cap. ( ขาวหุน) 
 
EGCO-RATCH-กฟผ.อินเตอร รวมทุนโรงไฟฟากวางจิที่เวียดนาม 
1,320 MW  "EGCO-RATCH-กฟผ.อินเตอรฯ" เซ็นสัญญารวมทุน
พัฒนาโรงไฟฟาพลังความรอนกวางจิ 1 กําลังผลิต 1,320 เมกะวัตต ใน
เวียดนาม พรอมควาสัญญาขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาเวียดนาม 
กําหนด COD ป 68 ( ขาวหุน) 
 
วินัย'ซื้อหุน'ไทยฟูดส'ชวงขาลง ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา วนิัย 
เตียวสมบูรณกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด 
(มหาชน) หรือ TFG รายงานซื้อหุน TFG จํานวน 3,707,600 หุน ที่กรอบ
ราคาหุนละ 4.24-4.37 บาท คดิเปนมูลคารายการรวมทั้งหมดกวา 16 ลาน
บาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

FN ปรับแผนบุกชองทางออนไลนยอดขายกระฉูด FN 
เดินหนาเพิ่มชองทางยอดขายออนไลนหลังเติบโตแกรงในชวงล็อกดาวน 
ระบุเตรียมผลิตสินคาแบรนดตัวเองสงออกตลาดออนไลน พรอมปรับกล
ยุทธติดโซลารรูฟท็อปตามสาขาคุมตนทุนพลังงาน(ทันหุน) 
 
STA ดีมานดธุรกิจยางฟน สินคาออเดอรลนราคาพุง STA ธุรกิจ
สดใส ดีมานดยางธรรมชาติฟนตัว จากความตองการใชเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรมยานยนต พรอมรับอานิสงสธุรกิจถุงมือยางออเดอรลน ราคา
ขายเฉลี่ยไตรมาส 3/63 เพิ่มข้ึน 70% หนุนรายไดทั้งปเติบโตแรง เดินแผน
ขยายกําลังการผลิตตอเนื่อง ปกธงป 2575 แตะ 1 แสนลานชิ้น(ทันหุน) 
 
VIBHA อานิสงสไฮซีซันหนุน ชะลอแผน 'วิภาราม ออนนุช'VIBHA 
ผานจุดต่ําสดุ! แยมครึ่งหลังป 2563 ฟอรมแจมอานิสงสเขาไฮซีซัน หนุน
ยอดผูใชบริการสดใส บิก๊ "ชยัสิทธ์ิ" เล็งเลื่อนแผนงานกอสราง "วิภาราม 
ออนนชุ" หลังสถานการณไมเอื้ออํานวย ดานโบรกเกอร แนะสอย อนาคต
ไกล 2.25 บาท(ทันหุน) 
 
'BCH' ขานรับ Travel Bubble ผนึกโรงแรมเปด 2,000 หองรอBCH 
เดนรับอานิสงสเปดรับนักทองเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA 
(STV) เขาไทย มั่นใจการแพทยไทยเอาอยู หวังเดินหนา Travel Bubble-
ภูเก็ตและสมุย ดันภาพรวมทองเที่ยวฟนตัว จับมือโรงแรมกวา 2 พันหอง
รองรับ หนุนรายไดป 2563 ดีกวาป 2562(ทันหุน) 
 
KTAM สงโกลบอลฟกซอินคัมกระจายลงทุนเนนบอนดเอเชียKTAM 
เดินหนาเปดขายกองทุนโกลบอล ฟกซ อินคัม 1Y6 อายุโครงการ 1 ป เนน
กระจายลงทุนตราสารหนี้เอเชีย ผานกองทุนที่บริหารโดย Invesco ตอบ
โจทยนักลงทุน เพิ่มโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ํา(ทันหุน) 
 
บลจ.ธนชาตมองตราสารหนี้ลดความเสี่ยงใหพอรตลงทุน บลจ.ธน
ชาต มองตราสารหนี้ไมดึงดูดยุคดอกเบี้ยต่ําแตยังจําเปนเพราะลดความ
เสี่ยงใหพอรตลงทุนได ชวนกระจายพอรตลงทุนผาน T-ES-GF กองทุน 
Feeder Fund ที่เนนลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก เปดขายตั้งแตวันนี-้22 
กันยายนนี(้ทันหุน) 
 
ไทยประกันภัยเรงปรับกลยุทธยุคกําลังซื้อหด ไทยประกันภัยปรับ
ผลิตภัณฑประกันภัยสรางแผนจูงใจในยุคกําลังซื้อหดตัว พรอมการผอน
เบี้ย 0% เกื้อหนุนลูกคามีสภาพคลอง พรอมกับไดรับความคุมครองจาก
กรมธรรม  (ทันหุน) 
 
หุน'บีบีแอล'ดิ่งพิษระดมทุน นักลงทุนผวาหนี้เสีย หลังออก 'หุนกูชั่ว
นิรันดร' 2.3 หม่ืนล. 
 โบรกลั่นไรกังวล เชื่อเสริมฐานทุน เพื่อจายปนผล 
 นักลงทุนแหขายหุน "แบงกกรุงเทพ" กังวลหนี้เสียพุง หลังออก
ขาย "หุนกูชั่วนิรันดร" เสริมฐานทุน ฉุดราคาหุนรูด 3.38% ดาน โบรกเกอร 
ยันไรกังวล เชื่อระดมทุนเพื่อเพิ่มระดับ "เทียร1" หวังจายเงินปนผลใหผูถือ
หุน ดาน "ทรีนีตี้" คาด NPL เพิ่มแตะ 7-8% หลังหมดมาตรการพักหนี้ 
กดดันผลดาํเนินงานครึ่งปหลังดิ่ง 42% ขณะ "กสิกรไทย" เมินขายหุนคืน 
เตรียมเปลี่ยนไปลดทุนจดทะเบียนแทน  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


