
 
 

 

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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แบงกผานสอบวิกฤตหมด โอกาสสูงจายปนผลได ประเมิน BBL 
จาย 6.50 บาท/SCB 4.30 บาท  แบงกชาติไฟเขียว SCB-BBL-
KBANK ผาน Stress Test ป 63 ฉลยุ รอลุนป 64-65 โบรกฯ มองมีโอกาส
สูงผานรวด เนื่องจากทุกแบงกมีกําไรและสํารองสูง พรอมจายปนผลหลัง
ผลทดสอบออกตุลาคมน้ี ดานบล.ทิสโก คาด BBL ปนผลงวดสิ้นป 6.50 
บาทตอหุน KBANK จาย 4.60 บาท SCB จาย 4.30 บาท KTB จาย 0.51 
บาท KKP จาย 3.24 บาท และ BAY จาย 0.55 บาท ขณะที่หุนเพิ่มทุน 
TMB เขาเทรดวันนี้ มองไมกระทบ เนื่องจากสัดสวนแค 0.05% ราคา
เหมาะสม 1.05 บาท( ขาวหุน) 
 
STEC ควักเพิ่มทุน GULF จับตา BBL-ROJNA วันนี้  STEC ควัก
เงิน 600 ลานบาท ซื้อหุนเพิ่มทุน GULF จํานวน 20 ลานหุน ใชสิทธิตาม
สัดสวนถือ 1.88% พรอมจับตาวันนี้ BBL-ROJNA ใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุน 
GULF หรือไม ในอัตราสวน 10 หุนเดิมตอ 1 หุนเพิ่มทุนใหม ราคาหุนละ 30 
บาท( ขาวหุน) 
 
กลต.นับหนึ่งไฟลิ่ง OR เขา SET ปหนา  "ก.ล.ต." นับหนึ่งไฟลิ่ง 
"ปตท. น้ํามันและการคาปลีก" หรือ OR เรียบรอยแลว เสนอขายไอพีโอไมเกิน 
3,000 ลานหุน ลุนเขาจดทะเบียนใน SET กลางปหนา เพื่อระดมทุนเตรียมนํา
เงินขยายการลงทุนในป 64-67( ขาวหุน) 
 
BTS ถลมเกณฑใหมสีสม เปดชองโหวใชดุลยพินิจ  "BTS" แจง
เหตุรับไมไดหากปรับเง่ือนไขประมูลรถไฟฟาสายสีสมตะวันตกมูลคา 1.2 
แสนลานบาท "สุรพงษ" ชี้เกณฑใหคะแนนที่ปรับใหมยังคลุมเครือ แถมเปด
ชองโหวอีกสัดสวน 10% ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการมาตรา 36ฯ
( ขาวหุน) 
 
'TVO' ซื้อเปาใหม 40 บาท กําไรพุงรับราคาถั่วเหลือง  เก็งกําไรหุน 
TVO ราคาพุงแรง 6.56% คาดลานีญา-พายุเฮอริเคน ฉุดปริมาณถั่วเหลือง
ลดลง สวนทางกับดีมานดที่เพิ่มขึ้น หนุนราคาถั่วเหลืองขยับขึ้น โบรกฯ เชียร 
"ซื้อ" ราคาเปาหมายใหม 40 บาท คาดอัตรากําไรขั้นตนพุงขานรับราคาถั่ว
เหลืองสูงขึ้น( ขาวหุน) 
 
GFPT ลั่นงบครึ่งปหลังแจม! ทุมงบ 1.2 พันลานเดินหนาสรางโรงงาน
ใหม  GFPT สงซิกผลงานไตรมาส 3/63 ดีขึ้น ยันปกติเปนชวงไฮซีซั่นของ
การสงออก คาดหนุนครึ่งปหลังดีกวาครึ่งปแรก แตยอมรับโควิด-19 กระทบ 
ฉุดรายไดปนี้ลง 10-15% สวนงบลงทุนตั้งไวราว 1,000-1,200 ลานบาท สราง
โรงเชือดไกแหงใหมที่ จ.ชลบุรี มีกําหนดแลวเสร็จปหนา( ขาวหุน) 
 
PTTEP ผนึกเมอรเมดฯ ตั้ง'ซีเควสต'ยกระดับ งานใตทะเลดวย'AI'  
"เออารวี" ในกลุม PTTEP จับมือ เมอรเมด มาริไทม จัดตั้ง "ซีเควสต" ยกระดับ
บริการงานวิศวกรรมใตทะเลดวยหุนยนตและเอไอ( ขาวหุน) 
 
กลต.หนุนนโยบายศบศ. เพิ่มสภาพคลองอสังหาฯ เอื้อกองรีท 
กองพร็อพเพอรตี้ฟนด นาสนใจลงทุน 
 "ก.ล.ต." หนุนนโยบายภาครัฐ ตามที่ ศบศ. เห็นชอบ หลักการ
ปรับปรุง "สมารท วีซา" ใหเชื่อมโยงกับการลงทุน หวังดึงเม็ดเงินตางชาติ-เพิ่ม
ความนาสนใจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย-รีท เตรียมขอความรวมมือบริษัท
จดทะเบียน ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครดติเทอม  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

ประกันชีวิตยังเหนื่อย 7 เดือนแรกเบี้ยชะลอ สมาคมประกันชีวิต
เผยตัวเลขเบี้ย 7 เดือนแรก ในสวนของเบี้ยรับรวมยังคงชะลอตัวที่ 
329,320.6 ลานบาท ลดลง 4% ขณะที่แบงก แอสชัวรันส และตัวแทน ยัง
เปนชองทางหลักในการผลิตเบี้ยใหกับภาคธุรกิจ โดยแบงกแอสชัวรัสสราง
การเติบโตในสวนของ เบี้ย FYP และเบี้ย Single Premium ไดโดดเดนสุด
(ทันหุน) 
 
คปภ.หนุนประกันภัยพัฒนา เปดหองทดลองนวัตกรรม คปภ. 
สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทั้งสินคา และบริการ 
ผานหองทดลองในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox) หรือ IRS 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในยุคดิจิทัล(ทันหุน) 
 
'DTAC' ไฮซีซันดัน Q4 แจวเดินเกมขยายฐานพรีเพด DTAC โดด
รับเขาไฮซีซัน หนุน Q4/2563 ฟอรมแจว พรอมเดินหนาทุมงบ 1 หม่ืนลาน
บาท ขยายฐานโครงขายเต็มสูบ แถมจับมือพารตเนอร-ออกเคมเปญใหม 
หวังดันยอดเบอรเติมเงินพุง จากเดิม 12.9 ลานเบอร ดานโบรกเกอรสอง
เปาหมาย 44.00 บาท(ทันหุน) 
 
TSR สยบขาวลือขายธุรกิจลุยขยายตลาดอัพยอดโต ผูบริหาร 
TSR "เอกรัตน แจงอยู" ออกโรงโตขาวลือขายธุรกิจ ย้ําผูถือหุนรายใหญยัง
กอดหุนแนน วางแผนเชิงรุกขยายตลาดเครื่องกรองน้ําตอเนื่อง หวังดัน
ยอดขายเครื่องกรองน้ํา-เครื่องทําน้ําแข็งเพิ่มขึ้น แนะจับตาผลงานป 2563 
เติบโตเกิน 10% ดาน NPL มั่นใจสิ้นปยังต่ํา 6% ยันผลงานไปไดสวย(ทัน
หุน) 
 
'ไทยประกันชีวิต' เสริมโอกาส สุขย่ังยืน สงเสริมศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนท่ัวประเทศ ไทยประกันชีวิตยกระดับสูการสรางคุณคารวม
ระหวางองคกรและสังคม หรือ CSV ริเริ่มโครงการ "ไทยประกันชีวิต เสริม
โอกาส สุขยั่งยืน" สงเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ พรอมใช
แพลตฟอรม Social Media หนุน จัดตลาดนัดออนไลนขายสินคาและเพจ
เพิ่มพูนทักษะ วางเปาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยใหเขมแข็ง ตอบโจทย
การพัฒนาองคกรและสังคมสูความยั่งยืน (ทันหุน) 
 
ธปท.ไฟเขียว'พีโลนดิจิทัล' เคาะวงเงินไมเกิน '2 หมื่น บาท' สัญญา 
6 เดือน อั้นดอกเบี้ย 25% 
 เปดทางแบงกใชขอมูล จาย "คาน้ํา-คาไฟ" วิเคราะหปลอยกู 
 "แบงกชาติ" ไฟเขียว "สินเชื่อบุคคลดิจิทัล" เคาะวงเงินไมเกินราย
ละ 2 หม่ืนบาท คิดดอกเบี้ยรวมคาฟไมเกิน 25% เปดทางแบงกนําขอมูล
การจาย "คาน้ํา-ไฟ-โทรศัพท-ชอปออนไลน" เปนขอมูลวิเคราะหการปลอย
กูได หนุนอาชีพอิสระเขาถึงแหลงเงินกูงายขึ้น ขณะ "3 แบงกใหญ" พรอม
ลุยปลอยกู(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'โออาร'จอเทรดม.ค.64 มารเก็ตแคป2แสนลาน 
 "โออาร"เตรียมเสนอบอรด"ปตท."ไฟเขียว กระบวนการขายหุนไอ
พีโอ ไมเกิน3 พันลานหุน หลังก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งแลว แหลงขาวเขาเทรด
ไมทันปนี้ เหตุตองใชเวลาพอสมควร ในขั้นตอน "ใหขอมูลนักลงทุน-บุค
บิวด-เปดจองซื้อ-ประเมินภาวะตลาด" คาดมารเก็ตแคป 2 แสนลานบาท 
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


