
 
 

 

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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GULF เพิ่มทุน 3.2 หม่ืนลาน ยอดจองซื้อทะลัก 1.26 เทา ลุยลงทุน
ไทย-ตปท.แสนลาน เปาใหม 47 บาท  "กัลฟฯ" เพิ่มทุนฉลุย 3.2 หม่ืน
ลานบาท โชวยอดจองซื้อหุนเพิ่มทุนลนทะลัก 1.26 เทา จากที่เสนอขาย 
1,066.65 ลานหุน สะทอนนักลงทุนมั่นใจพื้นฐานแกรง รุกขยายธุรกิจ 
เดินหนาลงทุนไทยและตางประเทศ 1.1 แสนลานบาทใน 4-5 ป ฟากบล.
ฟนันเซียฯ เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 47 บาท/หุน คาดหลังเพิ่มทุนไป
ลงทุนโครงการใหมๆ หนุนกําไรเพิ่ม( ขาวหุน) 
 
เลิกชอรตเซล 15% ต.ค.นี้ หลบภัย 6 กลุมงบ Q3 เดน  ตลท.
ประกาศเลิกใชเกณฑ "ชอรตเซล, ซิลลิ่ง และฟลอร" 15% กลับมาใช 30% 
เหมือนเดิม เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ดานโบรกฯ คดั 6 กลุมบจ.งบไตรมาส 3/63 
ฟนตัวเร็วรับเกณฑใหม กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส DELTA กําไรมโหฬาร 
94% วัสดกุอสราง SCC คาดกําไรโต 66% กลุมประกัน TQM โตดี 38% 
ไฟแนนซ แนะนํา SAWAD, MTC กลุมอาหาร CPF และเครื่องดื่มโอสถ
สภาเดน( ขาวหุน) 
 
บริษัทรวมทุน PSTC-EGCO กู 7.8 พันลานลุยทอนํ้ามันฯ "ไทย ไปป
ไลน เน็ตเวิรค" หรือ TPN บริษัทรวมทุน PSTC-EGCO เซ็นสัญญาเงินกูกับ 
BBL-China Development Bank วงเงินรวม 7,800 ลานบาท ลุยสราง
โครงการขยายระบบขนสงน้ํามันทางทอไปยังภาคอีสาน ระยะทาง 342.8 
กิโลเมตร ขนสงน้ํามัน 5,443 ลานลิตรตอป กําหนดแลวเสร็จไตรมาส 
4/64( ขาวหุน) 
 
DCC ลุน Q3 โต 67% เบงกําไร 370 ลาน  "DCC" ลุนไตรมาส 
3/63 ฟนกําไรสุทธิ 370 ลานบาท พุง 67% หลังมียอดขาย 2,117 ลานบาท 
โต 15% ไดรับแรงหนุนจากราคาพืชผลการเกษตรมีราคาดีขึ้น-ออก
ผลิตภัณฑใหม โบรกฯ เชียร "ซื้อลงทุน" ราคาเปาหมาย 3 บาท/หุน คาดปนี้
กําไรนิวไฮ 1,425 ลานบาท เพิ่มข้ึน 47% จากปกอน( ขาวหุน) 
 
GUNKUL ขายโซลารฯญี่ปุน บุกกําไรพิเศษ 715 ลาน Q3  "GUNKUL" 
รับทรัพยขายโรงไฟฟาโซลารฟารม Utsonomiya ในญี่ปุน มูลคารวม 
1,750 ลานบาท เตรียมบุกกําไรพิเศษในไตรมาส 3/63 ราว 715 ลานบาท 
"โศภชา" ลั่นหนุนสภาพคลองเพิ่ม-มีความสามารถในการกอหน้ี เพื่อรองรับ
การลงทุนโครงการใหม( ขาวหุน) 
 
TOT จอจายคาไลเซนส คลื่นความถี่ยาน 26 GHz ชวงปลายเดือน
ตุลาฯนี้  "ทีโอท"ี เล็งจายคาใบอนุญาตคลื่น 26 GHz ชวงปลายต.ค.นี ้
หลังมีเอกชนในพื้นที่ EEC สนใจเขามาเจรจานํา 5G ไปใชในโรงงาน พรอม
ผนึก CAT ทําโครงสรางพื้นฐาน 5G รวมกัน( ขาวหุน) 
 
จับตาวอลุม'ชอรตเซล'ทะลัก โบรกชี้สอกดดันดัชนีรูดต่ํา 1,200 จุด 
เหตุมูลคาหุนไทยแพง ตลท.กลับไปใชเกณฑปกต ิ "ซิลลิง่-ฟลอร"
30%เริ่ม1ต.ค.นี ้
 ตลท.ประกาศใชเกณฑ "ชอรตเซล" ปกติ พรอมปรับ "ซิลลิ่ง-
ฟลอร" กลับไปที่ 30% เทากับชวงกอนโควิด หลังความผันผวนในตลาด
ลดลง "มนตรี" หวงรายยอยเสียเปรียบ ย้ําหากสดัสวนลดเตรียมเรียกรอง
ทบทวน ดาน "นักวิเคราะห" ฟนธง ยอดชอรตเซลสอพุง กดดันดัชนีหุนไทย
อาจรูดต่ํา 1,200 จุด เหตุมูลคาแพงเกิน ขณะปจจัยนอก ทุบหุนไทยวานน้ี
รวงทายตลาด (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

PYLON งานรัฐดันโคงสงทาย เรงกําลังเครื่องจักรเต็มสูบ PYLON 
คาดงานภาครัฐยังหนาแนนตอเนื่องยาวไปถึงป 2564 ขณะที่ทิศทาง
ภาคเอกชนชะลอตัว พรอมตุนงานในมือกวา 619.7 ลานบาท คาดรับรู
รายไดป 2563 ทั้งหมด ดานภาพรวมผลการดําเนินงานปนี้ หวังทําได
ใกลเคียงปกอนท่ีมีรายได 1,576.32 ลานบาท โดยในชวงครึ่งปแรกบริษัทมี
รายไดเขามาแลวกวา 994 ลานบาท (ทันหุน) 
 
'ไปรษณียไทย' ผนึก 'เอสเอ็มอี ดีแบงค' ปลอยกูสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา
หนุนอีคอมเมิรซ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมกับ ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย หรือ SME D Bank 
เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจออนไลนทีส่งของพัสดุเก็บเงินปลายทาง หรือ 
COD สามารถขอยื่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํากับ SME D Bank เพื่อเสริมสภาพ
คลอง ลงทุน ปรับปรุง ตลอดจนสํารองเปนคาใชจายในการประกอบธุรกิจ 
(ทันหุน) 
 
'อิมแพ็ค' รุกตลาดประชุมสัมมนาชู Hybrid Meeting ดึงลูกคา Q3 โต 
 อิมแพ็ค รุกตลาดประชุมสัมมนา เปดบริการ Hybrid Meeting 
ดันรายไดไตรมาส 3 และ 4 เผยตนปเจอวิกฤติโควดิ-19 ทํายอดงาน
ประชุมลดลง 58% ทีมขายและไอทีผนึกกําลังมอบบริการจัดประชุมวิถี
ใหม New Normal เพิ่มแพ็กเกจนาสนใจ ดึงลูกคากลุมหลัก ราชการ 
เอกชน และนานาชาติ หนุนลูกคาไตรมาส 3 เติบโต (ทันหุน) 
 
BLS สแกนหุน 6 กลุมเดนกําไรฟน หลักทรัพยบัวหลวง ประเมิน
ตลาดหุนไทยระยะสั้น "ซิกแซกและซึมลง" มองแนวรับและแนวตาน 1,250 
จุด และ 1,310 จุด ตามลําดับ หลังไมมีปจจัยบวกใหมสนับสนุน พรอมให
กรอบตลาดหุนไทย 3 เดือนสุดทายของป 1,250-1,380 จุด หากกาํไร
บริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3 ป 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามคาด 44% จาก
ไตรมาส 2 ชู "6 กลุมเดน" รับอานิสงสกําไรฟนตัวเร็วในไตรมาส 3 ป 2563 
 (ทันหุน) 
 
นิติ'ซื้อบิ๊กล็อต'ไมเนอร'กวา72ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา นิติ 
โอสถานุเคราะห กรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) หรือ MINT รายงานซื้อบิ๊กล็อตหุน MINT จากบริษัท บางกอกริน
เวสท จํากดั จํานวน 3.15 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 23 บาท คิดเปน มลูคา
รายการรวม 72.45 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ธปท.ปฏิรูปขอมูลบิ๊กดาตา เอ้ือนโยบายการเงินตรงจุด ชวยลด
ตนทุนแบงก 5% ภายใน 3-5 ป 
 "แบงกชาติ" ตั้งคณะทํางานรวมกับแบงกพาณิชย ปฏิรูปการ
รายงานขอมูลแบงก หวังเอื้อการทํานโยบายการเงินที่ตรงจุดมากขึ้น ทั้งยัง
ชวยลดตนทุนแบงกลง 5% ภายใน 3-5 ป(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
จับตาประกันรถฯ แขงเบ้ียโคงทาย คาดยอดเคลมประกัน ครึ่งหลัง
กลับสูปกติ ไมเกิน 65% 
 สมาคมประกันวินาศภัย สองแนวโนมครึ่งปหลังสินไหมประกัน
รถยนตกลับเขาสูภาวะปกติไมเกิน 65% จากอดีตสูงถึง 70% เหตุคนใชรถ
นอยอุบัติเหตุลดชวงโควดิ จับตาชวงตอประกันรถปลายปคายประกันหัน
รุกแขงเบี้ย เนนจายเบี้ยถูกแบบรายเดือนตามการใชรถจริง-ซอมอูในเครือ 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


