
 
 

 

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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ขาวโคมลอยไรที่มา ถลมหุนกลุมแบงกยับ ปปง.แจงอยาตื่น
ตระหนก ย้ําตรวจเขมอยูแลว  หุนกลุมธนาคารรวงยกแผง หลัง
สื่อตางประเทศเผยแพรขาวแบงกขนาดใหญทั่วโลก รวมถึง 4 แบงก
พาณิชยของไทยมีธุรกรรมโอนเงิน "นาสงสัย" ในชวง 20 ปที่ผานมา ดาน
ปปง.ย้ําอยาตื่นตูม ขอมูลไมไดออกมาจากหนวยขาวกรองสหรัฐฯ แต
พรอมประสานแบงกชาติวาควรทําอยางไรกับเรื่องนี้ โบรกฯ ใหเลี่ยงลงทุน
หุนแบงกที่มีขาวไปกอน พรอมแนะหุนที่ไมเกี่ยวของแนๆ จายปนผลสูง คือ 
TISCO และ KKP ที่มีลุนปนผลระหวางกาลหลังผาน stress test เดอืน 
ต.ค.นี้ สวน EXIM BANK แจงทุกธุรกรรมเปนกระบวนการทํางานปกติ
( ขาวหุน) 
 
WHA ลั่นป 64 โตสองหลัก ทุม 5 หม่ืนลานลงทุน 5 ป  WHA กาง
แผน 5 ป (64-68) ทุมงบลงทุน 5 หม่ืนลานบาท ขยาย 4 ธุรกิจหลัก ลัน่ป 
64 รายไดนิวไฮโต 2 หลัก จากป 63 ตั้งเปายอดขายที่ดินเกิน 1,000 ไร ซุม
เจรจาพัฒนานิคมฯ ใหม 2 แหงในเวียดนาม เนื้อท่ีรวมกวา 20,000 ไร เพื่อ
รองรับลูกคาญี่ปุน-จีน-ฮองกง ย้ํางบครึ่งหลังปนี้โตกวาครึ่งปแรก บุกขาย
สินทรัพยเขา REIT มูลคา 4.6 พันลานบาท( ขาวหุน) 
 
TACC ครึ่งหลังเดง ลุยออกสินคาใหม  "TACC" สงซิกผลงาน
ครึ่งปหลังแจม! รับแรงหนุนออกเครื่องดื่มใหม-เพิ่มขนาดแกวเครื่องดื่มเปน 
22 ออนซ ในราน 7-11 ที่มีมุม All Cafe ทั่วประเทศกวา 7,800 สาขา หวัง
ดันอัตราการซื้อมากขึ้น มุงรักษาอัตรากําไรขั้นตนใกลเคียงครึ่งปแรกที่ทํา
ได 33.89%( ขาวหุน) 
 
7 หุนเสี่ยงถูก'ชอรตเซล' PTTGC-TRUE-SCB-EA  โบรกฯ เผย
ขอมูล 20 หุนมียอดชอรตเซลสูงสุดกอนตลาดหลักทรัพยฯ (ตลท.) ใช
เกณฑ "ชอรตเซล" ชัว่คราว พรอมเปด 7 หุนเสี่ยงตองระวังถูกชอรตเซล (ใน 
NVDR) กระหนํ่า หลังกลับมาใชเกณฑเดิม 1 ต.ค.นี้ นําโดย PTTGC-R, 
TRUE-R, SCB-R, EA-R, TOP-R, ADVANC-R และ GULF-R ดานบล.
เอเซีย พลัส-บล.เมยแบงกฯ หวั่นหุนลงหนักหลังใชเกณฑปกต(ิ ขาวหุน) 
 
ออมสินเรงหาพันธมิตร เมืองไทยฯปฏิเสธนิ่ม!!  "ชูชาต"ิ ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปตอล (MTC) สงซิกปดขอเสนอรวม
ทุน "ออมสิน" ระบุ MTC มีความพรอมอยูแลว สาขามากกวา และแหลง
เงินทุนต่ํา ขณะที่แนวโนมไตรมาส 3/63 ยันจะมีกําไรสูงสุดของป สินเชื่อ
โตกวา 20-25% เผยหลังหมดมาตรการพักหนี้ ลูกหนี้กลับมาชําระปกติ 
90% ราคาเปาหมาย 70 บาท( ขาวหุน) 
 
AMATA มั่นใจปนี้ขายที่ดิน 950 ไร ตุนแบ็กล็อก 2,157 ลาน 
ทยอยบุกครึ่งหลัง 60%  AMATA ลั่นผลงานครึ่งปหลังดีกวาครึ่งแรก 
หลังตุนแบ็กล็อก 2,157 ลานบาท ทยอยบุกครึ่งปหลัง 50-60% พรอมคง
เปาหมายการขายที่ดินปนี้ไว 950 ไร ( ขาวหุน) 
 
ทองมา' ซื้อหุน 'พฤกษา' เขาพอรต ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ทอง
มา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและผูถือหุนใหญอันดับ 1 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) หรือ PSH รายงานซื้อหุน PSH 
จํานวน 267,800 หุน ที่ราคาหุนละ 11.30 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม
กวา 3.02 ลานบาท  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟลิ่ง PRAPAT ระดมทุนไอพีโอ 100 ลานหุนก.ล.ต.
นับหน่ึงไฟลิ่ง PRAPAT เสนอขายหุนไอพีโอ จํานวน 100 ลานหุน เตรียม
เขาเทรดในตลาดเอ็ม เอ ไอ หวังนําเงินระดมทุนขยายธุรกิจ Hygiene 
Cleaning Solution เผยที่ผานมาเดินสายโรดโชวแลว 15 จังหวัด เตรียม
โรดโชวหองคาตอ(ทันหุน) 
 
'SVI' โบรกชอบปรับพื้นฐานใหมมองพิกัด 5 บาท โบรกปรับ
คําแนะนําเปนซื้อ SVI เคาะพื้นฐานใหม 5 บาท คาดไตรมาส 3/2563 จะ
ทํารายไดสูงสุด และออนตัวในไตรมาส 4/2563 จากวันหยดุยาวและบริษัท
ยังมีการขยายกําลังการผลิตรองรับออเดอรที่เขามาเพิ่ม(ทันหุน) 
 
'THREL' ตั้งเปาเบี้ยโต 3% แผนบุกตลาดตางประเทศ THREL ตั้ง
เปาเบี้ยประกันโตเฉลี่ยปละ 3% ตอเนื่อง 5 ป วางกลยุทธปรับรูปแบบประกัน
ใหสอดคลองกับความตองการผูบริโภค ทั้งในสวนของแบบประกันชีวิต และ
ประกันสุขภาพ ควบคูผนึกพันธมิตรทางธุรกิจรกุตลาดตางประเทศ สราง New 
S-Curve เผยเรงพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมบุกออนไลนขยายฐานลูกคา
รายบุคคล ย้ําฐานะแข็งแกรง หาก คปภ.ตรวจสอบมั่นใจจายเงินปนผลงวด
สิ้นปไดตามปกติ(ทันหุน) 
 
CRANE คงเปารายได 1.2 พันล. ลุยประมูลงานหนุนแบ็กล็อก 
CRANE แยมครึ่งหลังป 2563 ฟอรมแจม อานิสงส Backlog เรียงคิวอื้อ 
พรอมยืนเปาป 2563 รายไดตามฝน 1.2 พันลานบาท รับโครงการรอรับทรัพย
เพียบ บิ๊ก "ธงไชย แพรรังสี" จัดทัพชิงงานใหมเต็มพิกัด หวังอัพงานในมือเพิ่ม
จากเดิมราว 700 ลานบาท(ทันหุน) 
 
โบรกวัดกําลังลงทุนหุนคาปลีกเจาะ HMPRO-GLOBAL-DOHOME 
โบรกวัดกําลังหุนคาปลีกเจาะ HMPRO ครึ่งปหลัง 2563 เก็งกําไรได จาก
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แมไตรมาส 3/2563 จะยังออนแอ สวน 
GLOBAL เล็งกําไรเติบโตจากจํานวนสาขาและมารจิ้นหนุน และ DOHOME 
กําไรแข็งแกรงสุดในไตรมาส 3/2563 และมีแนวโนมจะดีตอเนื่องไปอีก 2-3 
ไตรมาส(ทันหุน) 
 
กองทุนคอมเพล็กซรีเทิรนเพิ่มโอกาสจากราคาทองคํา บลจ.ไทย
พาณิชย เสนอขายตอเนื่องกับกองทุน "คอมเพล็กซ รีเทิรน 1YF" เนนนักลงทุน
รายใหญ มูลคาเงินลงทุนขั้นต่ํา 500,000 บาท เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจาก
ราคาทองคําขาขึ้น และปกปองเงินตนจากขาลง (ทันหุน) 
 
ปปง.ลุยสอบ '4 แบงกไทย' ยํ้าเปนเรื่องละเอียดออน -'เอ็กซิมฯ' ลั่นไม
พบรายการตองหาม หุน "ธนาคาร" รูดยกแผง โบรกเชื่อจากกังวล
หน้ีเสีย 
 ปปง. เตรียมสอบขอเท็จจริง กรณี "4 แบงกไทย" มีรายชื่อติดใน
เอกสาร "FinCEN" พัวพันโอนเงินผิดกฎหมาย ดาน "เอ็กซิมแบงก" ย้ําปฏิบัติ
ตามกฎหมายทุกดาน ยืนยันไมพบรายการตองหาม ขณะ "หุนแบงก" รวงยก
แผง ดาน "นักวิเคราะห" เชื่อเปนผลจากความกังวลหนี้เสียมากกวาเรื่องพัวพัน
โอนเงินผิดกฎหมาย(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'แสนสิริ' ทุม 25 ลาน ลุยโบรกเกอรประกัน "แสนสิริ" รุกธุรกิจโบรก
เกอรประกัน ทุม 25 ลานบาท ตั้งบริษัทใหม "ฮักส อินชัวรันส โบรกเกอร" ถือ
หุนใหญ 25% ผานแสนสิริ ไชนา เนนเจาะตลาดรายยอย หวังชวยหนุนธุรกิจ
หลัก ขณะที่ตลาดประกันมองตลาดยังมีโอกาสอีกมาก (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


