Stock News

บีทีเอสขาย VGI ตุนเงินรับลงทุนบิ๊กโปรเจกต! ฟนกําไร 7 พันลาน
หึ่งทุนใหญไฟฟา-ดิวตี้ฟรีรวมแจม.? กลุมบีทีเอส ตัดขายหุน VGI
ผานบิ๊กล็อต 15.10% ตุนกระแสเงินสดรับการลงทุนบิ๊กโปรเจกตหลาย
โครงการ โดยเฉพาะ เมืองการบินอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
พรอมเพิ่มฟรีโฟลตหุนหลังเขาคํานวณ MSCI กวิน เผยกําไรทันที 6,0007,000 ลานบาท สงผลดีงบการเงินกลุม BTS ย้ําไมมีขายเพิ่ม นโยบายชัด
ถือเกิน 51% วงการวาณิชลือหึ่ง นายทุนใหญไฟฟา-ดิวตี้ฟรี รวมวงซื้อหุน
ดวย
พิลึก'อีวาย'เปนเหตุ ทํา BAM วืดกําไรภาษี
BAM มึน! อีวาย ผู
ตรวจสอบบัญชีใหเลื่อนบันทึก DTA กวา 5 พันลานบาทรวมอยูในกอน
เดียว คาดแลวเสร็จในไตรมาส 4/63 และยังแนะอีกใหบันทึกอยูในกําไร
สะสม ไมใหอยูในงบดุล หวั่นตัวเลขกําไร ดูดีเกินไป ดานโบรกฯ มอง BAM
ผานจุดต่ําสุดแลว เขาสูชวงไฮซีซั่นธุรกิจ ยังแนะนํา ซื้อ
GULF ปลื้มงบ Q3 ทํานิวไฮ กําไรปกติ 1,325ล. โต 33% กัลฟฯ แจง
งบไตรมาส 3/63 ทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ โชวกาํ ไรจากการ
ดําเนินงาน 1,325 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33% จากชวงเดียวกันปกอน รับผลดี
ตนทุนกาซลดลง-ยอดขายไฟฟาและไอน้ํากลุมลูกคาอุตสาหกรรมเพิ่ม
พรอมลั่นเปารายไดปหนาโต 45-50% อานิสงสบุกโครงการ BKR2 และ
COD โรงไฟฟา IPP กําลังการผลิตรวม 1,325 เมกะวัตต
ACE โตสนั่น 119% กําไรหรู 1.25 พันล.'อารเอส'งบสวย! ACE สุด
เจง! อวดไตรมาส 3/63 มีกําไรสุทธิ 410 ลานบาท เติบโต 79.80% หนุน
งวด 9 เดือนแรกมีกําไรสุทธิ 1,253.60 ลานบาท พุงกระฉูด 119.90% ฟาก
RS อวดไตรมาส 3/63 เบงกําไรสุทธิ 131 ลานบาท เติบโต 41% เหตุรายได
ธุรกิจคอมเมิรซโตแรง 45% แตะ 644 ลานบาท ดัน 9 เดือนแรกฟาดกําไร
สุทธิ 426 ลานบาท เพิ่มขึ้น 43%
STGT ลุยแตกพาร-ปนผลโรงแบตฯ EA จอผลิตป 64 บอรด
STGT ไฟเขียวแตกพารจาก 1 บาท เปน 0.50 บาท พรอมอนุมัติจายปนผล
ระหวางกาลหุนละ 1.25 บาท เล็งนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหุน
สิงคโปรไตรมาส 2/64 โชวงบไตรมาส 3/63 ทํานิวไฮอวดกําไรสุทธิ 4,401.9
ลานบาท โต 4,113.6% ฟาก EA ไตรมาส 3/63 กําไรสุทธิลดเหลือ 1,119
ลานบาท เหตุบุกรายไดวินดฟารมลดลง สวนโรงงานแบตเตอรี่ฯ จอผลิต
ตนป 64
WEH เล็งปนผลปนี้ไมต่ํากวา 15บ. ปดงบ 9 เดือนกําไร 1,840 ลาน
ลุน Q4 พีคสุด! วินดเอนเนอรยี่ฯ เล็งจายปนผลจากกําไรงวดป 63 ไม
นอยกวา 15 บาทตอหุน หลังจายระหวางกาลจากกําไรงวดครึ่งปแรกไป
แลว 1.40 บาทตอหุน ปดงบ 9 เดือนปนี้มีกําไรสุทธิ 1,840 ลานบาท ลุน
ผลงานไตรมาส 4 พีคสุด จอเคาะแผนลงทุนวินดฟารมที่เวียดนาม 600800 เมกะวัตตในปหนา ขณะที่เตรียมออกหุนกู 2 พันลานบาทในชวง
ปลายปนี้ ( ขาวหุน)

BEAUTY จัดทัพธุรกิจ คุมตนทุน-อัพชองขาย ออเดอรใหมจีนเขา
BEAUTY ปรับกลยุทธเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งระบบ คุม
ตนทุนการผลิตและคาใชจายบริหาร เนนขยายชองทางจัดจําหนาย สง
สัญญาณออเดอรใหมลูกคาจีนทยอยเขา จับมือพันธมิตรพัฒนาสินคามาร
จิ้นสูงดันยอดขายเต็มสูบ คาดยอดขายและกําลังซื้อฟนตัวป 2564(ทันหุน)
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เทียบเรือชายฝง คลังสินคาหองเย็น ธุรกิจฟูดเซอรวิสในไตหวัน คาด
ภาพรวมรายไดทั้งป 2563 สูงกวาเปาหมาย(ทันหุน)
TSI งบไตรมาส 3 พลิกกําไร คาดปนี้เบี้ยประกันโต 32%
TSI เดินหนาสรางความแข็งแกรงหลังเพิ่มทุนไตรมาส 4 ปที่ผาน
มา ขยายงานรับประกันภัย สงผลให CAR RATIO ปรับเพิ่มสูงขึ้นทะลุ
500% ขณะที่ไตรมาส 3 ทํากําไร 23 ลานบาท คาดการณสิ้นปมีเบี้ย
ประกันภัยรับ 670 ลานบาท(ทันหุน)
EPG โชวกําไร Q2 ป 63/64 เติบโตกาวกระโดด 313%
รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
อีสเทิรนโพลีเมอรกรุป จํากัด (มหาชน) หรือ EPG ผูผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑโพลีเมอรและพลาสติกแปรรูปชั้นนําของโลก เปดเผยวาในชวง
เดือน ก.ค.63-ก.ย.63 แมหลายประเทศไดผอนคลายมาตรการปดเมืองเพื่อ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แต
สถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ในภาพรวมยังไมดีขึ้น และ
ยังคงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่อง(ทันหุน)
BLA โชวฐานะการเงินแกรง ไตรมาส 3 กําไรกวา 500 ลาน
กรุงเทพประกันชีวิต เผยเบี้ยประกันรับปแรกไตรมาสที่ 3/2563
เพิ่มขึ้นรอยละ 54 ขณะที่กําไรไตรมาส 3 อยูที่ 583 ลานบาท และงวด 9
เดือน กําไรสุทธิ 1,445 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
จากการตั้งสํารองเผื่อคาผันผวนเพิ่มขึ้น ขณะที่สินทรัพยรวมยังขยายตัว
และการดํารงเงินกองทุนยังเปนไปอยางแข็งแกรง(ทันหุน)
'IIG' สงสัญญาณธุรกิจขาขึ้น ลุนควางานเติมพอรต 300 ลาน
IIG ฉายภาพธุรกิจอยูในทิศทางขาขึ้น ชี้ปหนาโดดเดน CRM โต
สูง 30% พรอมขยายฐานลูกคาอัพยอดเพิ่ม สวน ERP มารจิ้นสูง ชี้ความ
ตองการเพียบคาดเพิ่มขึ้น 10-15% สวนการตลาดดิจิทัลเชื่อทะยานเทาตัว
แตะ 50 ลานบาท มั่นใจผลงานปนี้มาตามนัด มีลุนควางานใหมเขาพอรต
300 ลานบาท (ทันหุน)
TU อาหารกระปองดันมารจิ้น สงกําไรป 2563-64 โตตอเนื่อง
TU เดินหนาลงทุน Innovation หวังเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน สวนป 2564 ยังประเมินลําบากหลังมีปจจัยความไมแนนอนสูง
ฟากโบรกปรับประมาณการกําไรสุทธิป 2563-2564 ขึ้น หลังมารจิ้น
ธุรกิจอาหารกระปองดีกวาคาด ชูอัตราเงินปนผลกวา 4-5%(ทันหุน)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากั ด (มหาชน)ไม สามารถที่จะยืนยันหรือรับ รองความถูก ตองของข อมู ลเหลานี้ได ไม วาประการใด ๆ บทวิเคราะหใ นเอกสารนี้ จัดทําขึ้ นโดยอางอิง
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