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ไทยครองแชมปอาเซียน เขาดัชนียั่งยืนดาวโจนส ตะลึง! '7 บจ.'ติด
อันดับ 1 ของโลกใน 7 กลุมอุตฯ
ตลาดหลักทรัพยฯ (ตลท.) สุด
ปลื้ม! บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) 21 แหง ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ป
2563 มากสุดในกลุมตลาดหุนอาเซียน เผยบจ.ที่ติดอันดับทั้งหมด พบ 7
บจ. มีคะแนนอันดับ 1 ของโลกใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ถือวามากเปน
อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ นําโดย BANPU BTS PTTEP PTTGC
SCC TOP และ TRUE สวนบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เปนบริษัทเดียวที่อยูนอก
ตลาดหุนและติดอันดับ DJSI( ขาวหุน)
JAS กําไรปกติโตแตขาดทุน ติดบวงระบบมาตรฐานบัญชี JAS โชว
งบเดี่ยวไตรมาส 3/63 มีกําไรจากการดําเนินงาน 444.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น
20.49% แตงบรวมขาดทุนสุทธิ 794 ลานบาท เหตุผลกระทบการปรับมา
ใชมาตรฐานบัญชี TFRS 16 ฟาก TRUE แจงงบ Q3 มีกําไรสุทธิ 104 ลาน
บาท ลดลง 96.4% หลังคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายที่เพิ่มขึน้ -ไมมีบุก
กําไรขายหนวยลงทุนใน DIF( ขาวหุน)
NRF-XO โตสนั่น แสนสิริกําไรสวย NRF ฟอรมดี Q3 เบงกําไรสุทธิ
48 ลานบาท โตสนั่น 183% รับออเดอรซื้ออาหารโปรตีนจากพืชลนถึงป
หนา หนุนกําลังการผลิตเพิ่ม 10 เทา ดาน XO อวด Q3 มีกําไรสุทธิ 96.56
ลานบาท พุงแรง 133% ฟาก SIRI โชวกําไรสุทธิ 765 ลานบาท เพิ่มขึ้น
70% หลังโกยรายไดกวา 8,582 ลานบาท เพิ่มขึ้น 43%( ขาวหุน)
คลังยอมรับฝรั่งลุยหุนไทย ชูเก็บหุนสงออกรับ'RCEP' คลังรับหุน
ไทยดี
ตางชาติขนเงินเขาลงทุนดันบาทแข็ง
แนวโนมเปนขาขึ้น
ผลตอบแทนเดือน พ.ย.ดีที่สุดในภูมิภาค 12.7% ดานโบรกฯ แนะเก็บหุน
สงออก STGT-CPF-TU-KCE-SCGP หลังไทยลงนามขอตกลง RCEP
ลาสุดแนวโนมเศรษฐกิจฟนตัวไตรมาส
3/63
ติดลบนอยกวาคาด
เปาหมายดัชนีที่ 1,450 จุด( ขาวหุน)
สะพัด SAWAD จับ NOBLE ตั้ง'บ.ลูก'พัฒนาทรัพยสิน บมจ.ศรี
สวัสดิ์ฯ (SAWAD) รวมมือ NOBLE ตั้งบริษัทพัฒนาทรัพยสิน ชงบอรด 17
พ.ย.นี้ เพื่อนําสินทรัพยจาก AMC ในเครือของศรีสวัสดิ์ฯ ไปพัฒนาตอ
สวนวันนี้ลุนแบงกออมสินประกาศพันธมิตรรวมลุยสินเชื่อจํานําทะเบียน
โบรกฯ อัพราคาเปาหมาย SAWAD เปน 66 บาท มอง Q4 ยังสดใส ดาน
MTC กําไรสุดสวย 1,340 ลานบาท พุง 24%( ขาวหุน)
GPSC ทุมลงทุน 2.74 พันลาน ซื้อหุน 90% ในโรงไฟฟาโซลารฟารม
ไตหวัน บอรด GPSC ไฟเขียวตั้งบริษัทยอย GRP1 ทุมงบลงทุน 2,748
ลานบาท เขาซื้อหุนโรงไฟฟาโซลารฟารม Sheng Yang Energy ในไตหวัน
เขาถือสัดสวน 90% หนุนกําลังการผลิตเพิ่มอีก 50 เมกะวัตต พรอมมุง
ขยายพอรตสัดสวนพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม( ขาวหุน)
ธปท.ปลดล็อกซอฟทโลนเพิ่ม เรงคลอดเกณฑใหมปนี้ เอื้อปลอยกู
ลดพิษโควิด
คาดปนี้แบงกสํารองหนี้สูง กดกําไรหด
ธปท.รับปลอยกูซอฟทโลนอืด จอทบทวนเกณฑใหมภายในปนี้
หนุนแบงกปลอยกูเพิ่ม เผยแนวโนมกําไร "แบงกพาณิชย" หดหลังดอกเบี้ย
ลด สํารองหนี้เสียเพิ่ม สวนทางสินเชื่อรวมยังโตตอปนี้คาด 3-5%
โดยเฉพาะกลุมธุรกิจ-รายยอยยังขยายตัวดี(กรุงเทพธุรกิจ)

CPN ดีลเจรจาผูเชารายใหม อัดแคมเปญสงทายอัพยอด CPN
เดินหนาจัดแคมเปญสงทายอัพยอด และดันอัตราการสัญจร (Traffic)
ลูกคาขยายตัว คงเปารักษาอัตรากําไรขั้นตน 38-42% และ EBITDA 50%
มองผลงานไตรมาส 4/2563 ขยายตัวดีตอเนื่อง มองป 2564 เศรษฐกิจฟน
ตัว เรงเจรจาผูเชารายใหมหวังเติมอัตราการเชาพื้นที่ ยืนเหนือ 90%(ทัน
หุน)
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บาท โคงทายเล็งเปดเพิ่มอีก 5 โครงการ มูลคา 4,800 ลานบาท(ทันหุน)
'ซาบีนา' ยอดขาย Q3/63 ฟน โชวสงออก CLMV โต 33.7%ซาบีนา
เผยผลประกอบการไตรมาส 3 (ก.ค.-ก.ย.) ป 2563 รายไดรวมอยูที่ 815.1
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ป 2563 คิดเปน 23.9% ผลจากการ
คลายล็อกดาวน 100% เดินหนาปมยอดขายไตรมาส 4 ผานมาตรการชอป
ดีมีคืนและเทศกาลช็อปปง 11.11 โชวยอดสงออก CLMV โต 33.7%
พรอมรับอานิสงสบาทแข็งคาสงผลตนทุนนําเขาสินคาจางผลิตจาก
ตางประเทศลดลง(ทันหุน)
EXIM BANK ชี้สงออกป 64 โต 4% รุกฐานลงทุนตลาดใหมกลุม
CLMV EXIM BANK ชี้เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟนตัวแข็งแกรง หนุน
สงออกทั้งป 2564 โต 4% ชี้ จีน, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย รวมถึงกลุมประเทศ
ใน CLMV เริ่มกลับมานําเขาเม็ดพลาสติก, น้ํามันสําเร็จรูป, เคมีภัณฑ,
เครื่องสําอาง, สบู, ผลิตภัณฑรักษาผิว, สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
เล็งเปดสํานักงานสาขาในเวียดนามพรอม
สนับสนุนผูสงออกไทย(ทันหุน)
'ฟทช' จัดเครดิต SME D Bank ระดับ 'AAA(tha)' สูงสุดในประเทศ 8
ปซอน-สะทอนมีเสถียรภาพ SME D Bank ไดรับจัดอันดับเครดิตจาก
ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) ประจําป 2563 อยูที่ "AAA(tha)" นับเปน
อันดับเครดิตสูงสุดภายในประเทศ ตอเนื่อง 8 ปซอน สะทอนมีเสถียรภาพ
และรัฐบาลพรอมสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญใน
การชวยเหลือเอสเอ็มอีไทย
โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจออนแอจาก
ผลกระทบของโควิด-19(ทันหุน)
JKN ลุยปดการขายตางแดน ดันสัดสวนรายไดสูงกวา 30%JKN โชว
งบ 9 เดือนแรกป 2563 กําไรสุทธิ 264 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30% สูงกวากําไร
สุทธิป 2562 หลังทําอัตรากําไรขั้นตนพุงจากตนทุนคาลิขสิทธิ์คอนเทนต
ลดลงและการขยายตลาดตางประเทศ คาดโคงสงทายป 2563 มั่นใจปด
การขายคอนเทนตตลาดตางประเทศเพิ่ม ดันสัดสวนรายไดสูงกวา 30%
ของรายไดรวมแนนอน (ทันหุน)
เซ็นทรัลฯ'รับรายไดปนี้หด25%
"เซ็นทรัลพัฒนา" คาดรายไดปนี้
ปรับตัวลดลง 20-25% จากปกอนที่มีรายได 3.9 หมื่นลานบาท เหตุรับ
ผลกระทบโควิด ระบาด ยังคงตองชวยเหลือผูเชาพื้นที่ พรอมตั้งเปาอี
บิทดามารจินปนี้ มากกวา 50% หลัง 9 เดือนแรก อยูที่ 54% -คงเดินหนา
ลดคาใชจายตอเนื่อง(กรุงเทพธุรกิจ)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากั ด (มหาชน)ไม สามารถที่จะยืนยันหรือรับ รองความถูก ตองของข อมู ลเหลานี้ได ไม วาประการใด ๆ บทวิเคราะหใ นเอกสารนี้ จัดทําขึ้ นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ ของผูอาน ไม วาจะเกิ ดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม ก็ ตาม ลวนเป นผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด

