
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวชิาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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ธปท.เล็งรื้อคาฟแบงกใหม จํานวน 300 รายการ ทยอยประกาศ Q3 
นี้  ธปท.เตรียมประกาศแนวทางการคิดคาฟ 300 รายการของ
สถาบันการเงินใหม ทยอยประกาศภายในไตรมาส 3 นี ้ ย้ํา การปรับ
โครงสรางหนี้ชวยลดภาระหนี้ใหกับลูกหนี้ไดดีที่สุด เล็งใชเครื่องมือ
ชวยเหลือลูกหนีเ้พิ่มเติม(ขาวหุน) 
 
'กรุงศรีออโต' สงพักชําระหนี้ 2 เดือน ชวยลูกคาสูโควิด  กรุงศรี ออ
โต ธุรกิจเครือแบงกกรุงศรีฯ (BAY) ประกาศมาตรการชวยเหลือลูกคาที่
ไดรับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 
เพิ่มเติม ดวยการพักชําระคางวดขั้นต่ํา 2 เดือน สําหรับสินเชื่อยานยนตทุก
ประเภท (ขาวหุน) 
 
สั่งปด 10 กิจการเพิ่ม ผอ.วัคซีนขอโทษปชช. ศบค.สั่งปด 10 
กิจการเพิ่ม ศูนยแสดงสินคา, สนามกีฬาทุกประเภท, รานเสริมสวย ทําผม
ทําเล็บ โดนเรียบหมด ดานผูอํานวยการสถาบันวคัซีนแหงชาติ ขอโทษ
ประชาชน ยอมรับจัดหาวัคซีนไมทันกับสถานการณ ขอแกมือปหนา 
ขณะที่ 40 ซีอีโอ ชง 4 ขอเสนอให ประยุทธ แบบเกรงใจ(ขาวหุน) 
 
MINT ฟาดกําไรพันลาน ขาย 2 โรงแรมโปรตุเกส  MINT ปด
ดีลขายโรงแรมและทําสัญญารับจางบริหาร 2 โรงแรม ทิโวลี มารีนา วิลา
มัวรา-ทิโวลี คารโวเอโร ในเมืองอัลการฟ ประเทศโปรตุเกส ดวยราคาขาย
รวม 148 ลานยูโร หรือราว 5,700 ลานบาท คาด MINT ฟนกําไรจากการ
ขายสุทธิ 26 ลานยูโร หรือราว 1,000 ลานบาท เสริมแกรงฐานะทาง
การเงิน(ขาวหุน) 
 
BAY แชมปกําไร 6 เดือน แซงกสิกร-ไทยพาณิชย  กรุงศรีฯ 
ครองแชมปกําไร 6 เดือน พุง 2.1 หม่ืนลานบาท แซงกสิกรไทยและไทย
พาณิชย หลังไดกาํไรพิเศษขาย ตดิลอ หนุน ดานกรุงไทยแหกโผ กําไร Q2 
กระฉูด โต 60% Coverage Ratio เพิ่มข้ึนเปน 160.7% จากปกอน 
147.3% ขณะที่ 10 แบงกกําไรสุทธิไตรมาส 2 รวม 5.1 หม่ืนลานบาท 
เพิ่มข้ึน 69% สวน 6 เดือนแรกกําไรเกินคาดเฉยีดแสนลานบาท เงินสํารอง
แข็งแกรง (ขาวหุน) 
 
BANPU แจงยกเลิกออก W6 หลัง XR เปาเหลือ 10.9 บาท บานปู 
ปรับแผนออกหุนเพิ่มทุน แจงยกเลิกออก BANPU-W6 เพื่อใหสอดลองกับ
กฎการเพิ่มทุนของก.ล.ต. สงผลเหลือออกวอรแรนต 2 รุน BANPU-W4 
และ BANPU-W5 เตรียมชงประชุมผูถือหุนอนุมัติ 9 ส.ค.นี้ ฟากโบรกฯ 
ประเมินจะไดรับเงินเพิ่มทุนเร็วกวาแผนเดิม แตจะลดลง 2.1 พันลานบาท 
เชียร ซื้อ หั่นปรับเปาราคาหลัง XR เหลือ 10.9 บาท(ขาวหุน) 
 
SIRI ขายหุนกู 24-26 ส.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 3.80-3.90%  
 แสนสิริ เตรียมเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอย
สิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู อายุหุนกู 3 ป 6 เดือน อตัรา
ดอกเบี้ย 3.803.90% ตอป จายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในระหวางวันที่ 24-26 
ส.ค.นี้ เพื่อสรางเสถยีรภาพดานการบริหารตนทุนทางการเงินและดอกเบี้ย
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนขยายธุรกิจ(ขาว
หุน) 
 
 
 

'แบงก' ไตรมาส 2 กําไรพุง 69% โบรกชี้โควิดยืดเยื้อเล็งปรับลดเปา
ปนี้ ธปท.ลั่นไตรมาส 3 ออกประกาศ สั่งสถาบันการเงินเปดคาฟ 
 "กลุมแบงก" ไตรมาส 2/64 กําไร 5.1 หม่ืนลาน โต 69% เหตุ
สํารองลดรายไดคาฟเพิ่ม บล.กสิกรไทย ชี้ผลงานออกมาดีกวาคาด บล.
เอเซีย พลัส ชี้หากโควดิระบาดยืดเยื้อ เล็งหั่นกําไรลงไมเกิน 10% ธปท.เผย
ไตรมาส 3/64 เล็งออกประกาศใหสถาบันการเงินทุกแหงเปดอัตรา
คาธรรมเนียม( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'แกรนด' ปรับแผนดันรายได ซื้อโรงแรมคืนตามกําหนด "แกรนด" 
ปรับแผนธุรกิจโรงแรมสูโควิดหนุนรายได ลุนทองเที่ยวเริ่มฟนปหนา มั่นใจ
ซื้อ "โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน" คืนจากองทรัสต GROREIT ตาม
กําหนด( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ดับบลิวเอชเอยูพี' ปลื้มหุนกูจองลน "ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส" เผย นัก
ลงทุนใหการตอบรับจองซื้อหุนกูลุน 2.4 เทาจากเสนอขาย 3.5 พันลาน 
มั่นใจศักยภาพและปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจโตตอเนือ่ง ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ตระกูล 'ตั้งมติธรรม' ไลซื้อหุน 'ศุภาลัย' ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
อัจฉรา ตั้งมติธรรม คูสมรส ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บริษัท 
ศุภาลัย จาํกัด (มหาชน) หรือ SPALI รายงานซื้อหุน SPALI ในเดือนก.ค. นี้ 
ทั้งหมด 8 รายการ รวม 3,969,700 หุน ที่กรอบราคาหุนละ 20.18-20.70 
บาท คิดเปนมูลคารายการรวมทั้งหมดกวา 81 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ธนชาตประกันภัย' รุก ออนไลนหวัง 3 ปแตะ 10% ฐานะ
การเงินแกรง "เงินกองทุน" สูงเกินเกณฑ 
 "ธนชาตประกันภัย" เผยฐานะการเงินแกรง มีอัตราสวนความ
เพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 1,461% ตั้งเปาเบี้ยรับปน้ีกวา 8 พันลาน เล็ง
ขยายเพิ่มชองทางการขาย พรอมรุกออนไลน มุงสูดิจิทัลอินชัวรันสเต็ม
รูปแบบ หวัง 3 ป ลูกคาผานชองทางออนไลน 10%( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บลจ.ไทยพาณิชยชี้หุนโลกปรับฐานโอกาสทําทริกเกอร บลจ.ไทย
พาณิชยจบัจังหวะหุนโลกปรับฐานออกกองทริกเกอร เปาหมาย
ผลตอบแทน 7% ในระยะเวลา 7 เดือน IPO แลววันนี(้ทันหุน) 
 
ธนชาตประกันภัยปรับแผนรุกออนไลนดันเบ้ียเขาเปา ธนชาตประ
กันภัย ปกธงเบี้ยป 64 ที่ 8,830 ลานบาท มั่นใจขยายงานไดตามแผน โดย
จะรุกหนักผานชองทางออนไลน ลาสุดดึงงบลงทุนไอทีพัฒนาระบบคลาวด
จัดการขอมูลลูกคา พรอมวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการที่
เปลี่ยนไป เผยยังคงมุงประกันภัยรถ พรอมออกแบบใหเหมาะกับ
สถานการณปจจุบันที่ใชรถนอย(ทันหุน) 
 
GROREIT ขาย IPO หมดเกลี้ยง ชูผลตอบแทนสูงจายสม่ําเสมอ 
 GROREIT นักลงทุนตอบรับดี ขาย IPO เกลี้ยง มูลคากองทรัสต
รวม 4,500 ลานบาท ชูจุดเดน REIT Buy Back มีขอตกลงซื้อทรัพยสินคืน
ภายใน 5 ป ใหผลตอบแทนสูงและคงที่ ทางดาน GRAND ยังมั่นใจธุรกิจ
โรงแรมมีโอกาสฟนตัวรวดเร็ว พรอมใหพนักงานโรงแรมในกลุม ทั้ง 5 แหง 
ฉีดวัคซีนปองกันโควดิ-19 ครบ 100% ในเดือนสิงหาคม(ทันหุน) 
 
 


