
 
 

 

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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ม็อบปดเกม!!ไรรุนแรง ปลดล็อกหุนไทยเดงรับ ยังตองจับตา
เลือกตั้งสหรัฐฯ แนะ AOT TQM KCE GPSC นักวิเคราะหเผย
ชุมนุมทางการเมืองจบลงดวยดีไมมีเหตุรุนแรง สงผลตลาดหุนไทยบวกขึ้น
ไดบาง แตจะไซดเวยแนวตานสําคัญ 1,300 จุด จับตาปจจัยตางประเทศ 
โดยเฉพาะการเลือกตั้งสหรัฐฯ พรอมแนะหุนที่มีปจจัยบวกเฉพาะตัว AOT 
TQM KCE และ GPSC สวนบล.ทิสโก ชีด้ัชนี 1,250-1,280 จุด เปนระดับ
ที่นาทยอยซื้อสะสม ชูหุนกําไรครึ่งปหลังฟนตัวขึ้น AEONTS BAM BDMS 
BEM KTC MTC และ WHA( ขาวหุน) 
 
TISCO-JMART ตีปก! รุกสินเช่ือบุคคลดิจิทัล  จับตาแบงก-นอน
แบงก รุกตลาดสินเชื่อบุคคลดิจิทัล หลังแบงกชาติกําหนดหลักเกณฑ กลุม
แบงก TISCO KKP TMB และ SCB ไดรับประโยชนจากฐานสินเชื่อราย
ยอยที่มีอยูคอนขางมาก ขณะท่ีกลุม JMART พรอมจับมือพันธมิตรจาก
เกาหลีใตรุกปลอยกูเชนกัน( ขาวหุน) 
 
JAS แรงราคาพุงพรวด 13% กสิกรฯเชียรซื้อ 3.56 บาท  แหเก็งกําไร
หุน JAS ราคาชนซิลลิ่งพุง 13.39% หลังบล.กสิกรไทยออกมาเชียร "ซื้อ" 
ราคาเปาหมายใหม 3.56 บาท ชี้ปจจัยบวกการสรางกระแสเงินสดอิสระ 
(FCF) เปนบวกตอเนื่องสําคัญกวาการขาดทุนทางบัญชี บวกกับ
ความสําเร็จรวมบริการกับพันธมิตรชวยรักษาฐานลูกคาและสรางรายได
เพิ่มข้ึน และมีการบริหารการเงินเชิงรุก( ขาวหุน) 
 
ALL ชี้ครึ่งหลังเดน บุกโอน 4,820 ลาน  "ออลล อินสไปรฯ" ลั่น
ผลงานครึ่งปหลังโตโดดเดน รับไฮซีซั่นธุรกิจอสังหาฯ พรอมตุนแบ็กล็อก 
10,770 ลานบาท จอบุกรายไดในครึ่งปหลังกวา 4,820 ลานบาท เตรียม
เปดแนวราบใหม 2 โครงการ มูลคารวม 3,800 ลานบาท( ขาวหุน) 
 
KTC ดีเดย'เคทีซีพี่เบิ้ม' ลั่น!ป 64 พอรตพุง 1 พันล.  "บัตร
กรุงไทย" หรือ KTC เริ่มลุยสินเชื่อ "เคทีซี พี่เบิ้ม" ที่มีท้ังสินเชื่อทะเบียน
รถยนต-จักรยานยนต คิดดอกเบี้ยเริ่มตน 0.98% ตอเดือน หรือ 21% ตอป 
ลดตนลดดอก วางเปาหมายผลกัดันพอรตสินเชื่อแตะ 1,000 ลานบาท 
ภายในสิ้นป 64 จากปนี้คาดวาจะมีขนาดราว 200 ลานบาท( ขาวหุน) 
 
QTC ยันรายไดปนี้ฉลุย 1 พันลาน รอลุนผลประมูลงานกวา 2 
พันลานใน Q4 นี้ "คิวทีซี" มั่นใจรายไดปนี้ตามเปา 1,000 ลานบาท หลัง
มีแบ็กล็อกรอบุก 340 ลานบาท พรอมลุนผลงานประมูลการไฟฟา-เอกชน
ในชวงไตรมาส 4 อีกเพียบกวา 1,500-2,000 ลานบาท( ขาวหุน) 
 
RML ขนคอนโดฯหรู 5 แหง จัดแคมเปญ 22-30 ก.ย.นี้ โกยยอดขาย
โคงสุดทาย  "ไรมอนแลนด" ขน 5 โครงการระดับลักซชัวรี่ใจกลาง
กรุงเทพฯ จัดแคมเปญ "Raimon Land Miracle 9 Miracle Deals" กระตุน
ยอดขาย ระหวางวันที่ 22-30 ก.ย.นี้ ณ เอ็มโพเรียม แกลเลอรี ่ ชั้น M 
ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรียม ( ขาวหุน) 
 
กลต.ชี'้กองทุน'จอยื่นตั้งไฮยิลดบอนด 
 ก.ล.ต. เผย มีผูสนใจจัดตั้งกองทุนไฮยิลดบอนด หลังประกาศ
เกณฑแลว คาดเริ่มทยอยยื่นใน ไตรมาส 4 ปนี ้ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

WICE โคงสุดทายขนสงพีค รับดีมานดหนุนทุกชองทาง WICE 
สัญญาณโคงสงทายโตแรงท้ังขนสงทางอากาศ-ขนสงสินคาผานแดนหนุนทุก
ชองทางจากดีมานดตลาดเอเชียพุงกระฉูด ยันไมกังวลโควิด-19 รอบ 2 เชื่อ
คนไทยรับมือได คาดปลายป 2563 การขนสงทางเรือจะกลับมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตที่เปนกลุมลูกคาหลักเริ่มฟน ลุนป 2563 เปารายได
เติบโตมากกวา 20% จากปกอน(ทันหุน) 
 
ยานยนตกลับมาเดนปหนา โบรกชู AH-STANLY นาสน โบรกมี
มุมมองหุนกลุมชิ้นสวนยานยนตนาสนใจมากขึ้น โดยปรับหุน Top Pick จาก
เดิม SAT เปน AH ดวย Valuation ที่ถูกกวา และกําไรจะฟนตัวเดนกวาในป 
2564 และปรับคําแนะนํา STANLY จาก "เก็งกําไร" เปน "ซื้อ" ดวยราคาหุนท่ี
ปรับลดลงสะทอนปจจัยลบไปแลว(ทันหุน) 
 
อลหมานวาที่ 'ขุนคลัง' แมวา ณ ปจจุบันรัฐบาลจะยังคงผลักดัน
นโยบายกระตุนเศรษฐกจิดานตางๆ ผานศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจ
จากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 (ศบศ.) ซึ่ง "บายพาส" 
ขั้นตอนอันยุงยากของระบบราชการอยางตอเนื่อง แตตองยอมรับวาตําแหนง 
"รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง" เปนตําแหนงท่ีสําคัญอยางยิ่งตอเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในสภาวะที่ชะลอตัวอยางชัดเจน(ทันหุน) 
 
ตางชาติพยุงเศรษฐกิจไทย? ทางออกในการกระตุนเศรษฐกิจดวย
ตางชาติเริ่มกลับเขามาใหเห็นเปนระยะ โดยสัปดาหที่ผานมามี 2 โครงการ
ดวยนั้นที่แสดงถึงการที่รัฐบาลใหความสําคัญกับตางชาติ แตเนนในดานคนมี
เงินเปนหลัก(ทันหุน) 
 
STI กําเงินสด 50 ล.จอซื้อกิจการ จับตาแบ็กล็อกสิ้นปชน 5 พันล.STI 
กําเงินสด 50 ลานบาท พรอมซื้อกิจการ หนุนฐานโต บอสใหญ "สมเกียรติ ศิล
วัฒนาวงศ" ลั่นแบ็กล็อกสิ้นปพุงชน 5 พันลานบาท จากปจจุบัน 4.76 พันลาน
บาท ลุนผลประมูลงานใหม 200-300 ลานบาท คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ การันตีป 
63 ผลงานโตเทาตัวแตะ 1.5 พันลานบาท จากปกอน 727.28 ลานบาท(ทัน
หุน) 
 
กลต.อุม'ธุรกิจ'พนพิษโควิด ลุยออกเกณฑ ใหมตั้ง'กองรีท'ชวยเอกชน
ขาดสภาพคลอง เบื้องตนเคาะ 2 แนวทาง คาดบังคับใชไตรมาส4ปน้ี 
 ก.ล.ต.เตรียมออกเกณฑตั้ง"กองรีท" ใหม เบื้องตนวาง 2 แนวทาง 
หวังชวย ผูประกอบการอสังหาฯ ที่ขาดสภาพคลองจากพิษ โควิด-19 คาดมี
ผลบังคับใชไตรมาส 4 ปน้ี พรอมยกเลิกกําหนดรายไดจากคาเชาที่ตองเกิน
ระดับ 75% หวังเปดทางผูประกอบการเพ่ิมความยืดหยุน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บอรด'ทิปโกแอสฟลท' ทุม 8.4 ลานไลซื้อหุน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา สมจิตต 
เศรษฐิน กรรมการ บรษิัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) หรือ TASCO 
รายงานขายหุนจํานวน 500,000 หุน ที่ราคาหุนละ 16.90 บาทคิดเปนมูลคา
รายการรวม 8.45 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ออมสิน'เปดตัวนอนแบงกตนป64 รอนจดหมายชวน "25 
ผูประกอบการ" ตั้งบริษัทรวมทุน 
 "ออมสิน" รอนหนังสือถึงนอนแบงก 25 ราย ชวนยื่นขอเสนอตั้ง
บริษัทรวมทุน ลุยธุรกิจสินเชื่อนอนแบงก เตรียมเปดตัวปหนา เงื่อนไขตอง
คิดดอกเบีย้ไมเกิน 18% โดยผูรวมทุนจะไดตนทุนการเงินที่ถูกลงจากแบงก 
เตรียมเปดตัวไตรมาสแรกปหนา(กรุงเทพธุรกิจ) 
 


