
 
 

 

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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เจียไตรวบหุนเขาตลาด ชูเปาใหม CPF สูง 41 บาท โบรกฯคาดสง
ผลบวกเพิ่มกําไรกวา 12%  เก็งกําไร CPF ดันราคาพุง 3.45% โบรกฯ 
ประเมิน Chia Tai Investment (CTI) บริษัทยอย CPP เขาควบรวมธรุกิจสุกร
ในจีน สงผลบวกเพิ่มกําไร CPF กวา 12% พรอมคาดนําบริษัทใหมเขาจด
ทะเบียนในตลาดหุนจีนในอีก 2 ปขางหนา เชียร "ซื้อ" ชูราคาเปาหมายใหม 
36-41.25 บาท/หุน( ขาวหุน) 
 
หุนทองเที่ยว-โรงแรมวิ่ง รัฐบาลผอน'ลองสเตย' หุนกลุมทองเที่ยวขึ้น
ยกแผง รับ ครม.อนุมัติหลักการแนวทางการเปดรับนักทองเท่ียวประเภทพิเศษ 
(Special Tourist Visa) หรือ STV เขามาพักในไทยระยะยาว (Long Stay) 
นักวิเคราะหแนะ AOT, MINT, ERW, CENTEL รวมถึงกลุมโรงพยาบาล 
BDMS และ BH ดาน "วิษณ"ุ เผยอาจมีวันหยุดยาวในชวงเดือน พ.ย.นี้อีก
( ขาวหุน) 
 
TPCH รอขาวดีสิ้นป ฮุบชีวมวลอีก 3 แหง  "TPCH" จอควา
โรงไฟฟาชีวมวล 2-3 โครงการภายในส้ินปน้ี ขณะที่โรงไฟฟาขยะลุนผลทีโอ
อารปลายปนี้ 2 โครงการ และปหนาอีก 2 โครงการ "กนกทิพย" ย้ําเปาป 66 
กําลังผลิตรวม 250 เมกะวัตต สงซิกรายไดไตรมาส 3/63 โตตอเนื่อง( ขาวหุน) 
 
'เจมารท' ยก JMT เรือธง ปนี้กําไร 937 ลานโต 38%  JMART ยก 
JMT เปนเรือธงดานการลงทุนของกลุม แนวโนมเติบโตระยะยาวเหนือจากทุก
บริษัทในเครือ คาดกําไรปนี้นิวไฮ 937 ลานบาท เพิ่มขึ้น 38% จายเงินปนผล
สูงตอเนื่อง ผูบริหารยันเพิ่มทุนใหผูถือหุนเดิม (RO) เปนทางเลือกสุดทาย 
พรอมแปลงสภาพ JMT-W2 กอนกําหนดเดือน ก.ย.นี้ สงผล D/E ลดจาก 2 
เทา เหลือ 1.3-1.4 เทา โบรกฯ ใหราคาเปาหมาย 40 บาท( ขาวหุน) 
 
IIG มั่นใจรายได Q3 โตตอเนื่อง ดันป 63 รายได-กําไรสุทธิโตไมต่ํากวา 
30%  IIG มั่นใจผลงานไตรมาส 3/63 โตตอเนื่อง โดยเฉพาะรายได 
CRM-จัดหาบุคลากรแตะ 100 ลานบาท หลังมีมูลคาสัญญารายป 267 ลาน
บาท ตุนแบ็กล็อก 277 ลานบาท นําเสนองาน 264 ลานบาท คาดไดงาน 70-
80% ดันรายได-กําไรสุทธิป 63 โตไมต่ํากวา 30% ( ขาวหุน) 
 
'อารดา'เขาซื้อหุน'ออริจิ้น' ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา อารดา จรูญเอกรรมการและ
ผูถือหุนใหญอันดับ 2 ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ 
ORI รายงานซื้อหุน ORI รวม 312,000 หุน ที่กรอบราคาหุนละ 6.30-6.45 
บาท คิดเปนมูลคารายการรวมทั้งหมดกวา 1.99 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'สพร.'ผนึก9พันธมิตร นํารองดิจิทัลไอดีภาครัฐ หวังยกระดับใหบริการ 
เพิ่มความสะดวก ลดตนทุน ใหกับทุกภาคสวน 
 สพร. จับมือ 9 พันธมิตร นํารองการใช "ดิจิทัลไอดีภาครัฐ" หวัง
ยกระดับการใหบริการภาครัฐ ตาม เปาหมายยุทธศาสตรชาติ เพิ่มความ
สะดวก ลดตนทุน ใหกับทุกภาคสวน ดานสมาคมธนาคารไทย พรอมหนุน
สมาชิกเขารวมโครงการ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'คปภ.'คุมเขมประกันจายปนผล บอรด คปภ. สั่งประเมินการจาย
ปนผลของธุรกิจประกันภัยอยางเขมงวด หวั่นโควิดฉุดสภาพคลองและ
เงินกองทุนหด ดานเลขาคปภ. ย้ําธุรกิจประกันยังตองทดสอบภาวะวิกฤติตอ 
ลั่นหากกระทบหนักจริง เล็งสั่งงดจายเงินปนผล (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

PROUD ป 65 พลิกทํากําไร อวดโปรเจ็กตหัวหินยอดพุง PROUD 
มองผลงานครึ่งหลังป 2563 เดนกวาครึ่งแรก ชูโครงการอินเตอรคอน
ติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ยอดขายพุง 65% คาดทยอยโอนกรรมสิทธ์ิป 
2565 หนุนผลงานพลิกเทิรนอะราวด แยมอยูระหวางศึกษาลงทนุซื้อ
โครงการและที่ดินใหมเพิ่ม อวดกองทุนตางแดนรุมจีบปอนเงินทุน 
(ทันหุน) 
 
TIP ปรับธุรกิจพรอมแขง เคกประกันสุขภาพระอุ ทิพย
ประกันภัย มองธุรกิจตองปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติกรรม
ผูบริโภค และการแขงขันใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะประกันสุขภาพที่
ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ขับเคีย่วชิงเคกอยางหนักกับภาคธุรกิจประกัน
ชีวิต เผยบริษัทพรอมเปนผูเลนตัวหลัก ปรับแพลตฟอรมสูออนไลน พรอม
ลงสนามแขงขัน(ทันหุน) 
 
AKR จอคิวประมูลกวา 2.8 พันล. รุกงานซอมบํารุงดันมารจิ้นสูง 
 AKR ลุนไตรมาส 3/2563 โดดเดน ตุนงานในมือรอรับรูเปน
รายไดกวา 1,000 ลานบาท พรอมเดินหนาเขารวมประมูลงานโครงการ
ใหม มูลคารวมกวา 2,800 ลานบาท ดานงานบริการซอมบํารุงรักษาหมอ
แปลงไฟฟาลูกคาเรียงคิวเขาปหนาเพียบ ดันมารจิ้นสูง(ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยปนผลเฉียด 100 ล. กองทุนอสังหา-โครงสราง
พื้นฐาน บลจ.กสิกรไทย จายปนผล พรอมเงินลดทุน 3 กองทุนมูลคา 
เกือบ 100 ลานบาท เผย CTARAF, ABPIF, และ KPNPF มีจุดเดนและขอ
ไดเปรียบที่ทําใหรับผลกระทบโควิด-19 เล็กนอยและบางกองทุนก็ไมมี
ผลกระทบ(ทันหุน) 
 
'ดุสิตธาน'ี จับมือ 'พันธมิตรชั้นนํา' เปดตัว 'พักอยางม่ันใจ' ปลุก
ทองเที่ยว "ดุสิตธานี" หนึ่งในผูดําเนินธุรกิจโรงแรมและบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําของไทย จับมือกับพันธมิตรชั้นนํา เปดตัว
แพ็กเกจทองเที่ยวสุดคุม "พกัอยางมั่นใจ" สําหรับโรงแรมและรีสอรตใน
เครือดุสิตทั่วประเทศ นําเสนอบริการที่เนนความปลอดภัยสูงสุดและความ
คุมคา เพื่อใหลูกคาไดรับความสบายใจและม่ันใจตลอดการเขาพักที่ดสุิต
ธาน ี (ทันหุน) 
 
ซีอารซ'ีลุยขยายฐานธุรกิจ ทุม1.2หม่ืนลาน เทคโอเวอร'ซีโอแอล'ตอ
ยอดออนไลน โบรกฟนธงหนุนกําไรเพิ่ม10% ดานราคาหุนกอดคอ
พุง 
 "เซ็นทรัล รีเทล" ทุมงบ 1.21 หม่ืนลาน เทคโอเวอร "ซีโอแอล" 
เจาของ "ออฟฟศเมท-บีทูเอส" หวังตอยอดธุรกิจ ดานโบรกเกอร ประเมิน
ชวยรับรูรายไดเพิ่มราว 1 หม่ืนลาน พรอมเพิ่มโอกาสเขาถึงกลุมลูกคา
ธุรกิจมากขึน้ ชี้ระยะยาวชวยเพิ่มความหลากหลายใหธุรกิจ ทั้งตอยอด
ธุรกิจออฟไลนไปสูออนไลน ขณะที่ ราคาหุนกอดคอวิ่ง "ซีอารซี" ปดบวก 
6.6% ดาน "ซีโอแอล" เกือบชนซิลลิ่ง(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ซีไอเอ็มบี'หวังแชรปนี3้0% เล็งออกตราสารอางอิง'ธอร' "ซีไอเอ็มบี
ไทย" เล็งออก "หุนกู-สัญญาอนุพันธ-สินเชื่อ" อางอิง "ธอร" หวังขึ้นแทนผูนํา
ตลาดเงินไดปนี้ ครองมารเก็ตแชรเปน 30% จากปจจุบันที่ 20-25% ลาสุด
จับมือ 4 แบงก ออกสัญญาอนุพันธแลวรวม 8.3 พันลานบาท (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 


