
 
 

 

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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หุนอสังหาฯ ตีปกพรึบ ธปท.ผอนเกณฑ LTV SCB-TTB-KBANK สบ
ชองปลอยสินเช่ือพุง  หุนกลุมอสังหาฯ ตีปกรับประโยชนถวน
หนา หลัง ธปท.ปลดล็อก LTV กูได 100% ไมตองวางดาวน นาน 1 ป บิ๊ก 
LPN-SIRI-AP-PSH-SA ลั่นหนุนตลาดอสังหาฯ คึกคัก เหตุกําลงัซื้อ
ผูบริโภคสูงขึ้น โบรกฯ ชู SPALI-AP-ORI เดนสุด ฟากกลุมแบงก SCB พุง
ปลิ้น ครองมารเก็ตแชรสินเชื่อบานมากสุด 30% รองลงมา TTB กวา 22% 
KBANK-KTB  18% จังหวะดีเขาชวงไฮซซีั่นโอนบานมากสุดในไตรมาสที่ 
4 นี้ ดันยอดสินเชื่อพุงกระฉูด(ขาวหุน) 
 
PTTGC ป 65 ปจจัยบวกแนน มารจิ้นโรงกลั่น+ปโตรฯพุง คงกระพัน 
เผยผลประกอบการป 65 แนวโนมเติบโต เหตุยังมีปจจัยบวกหนุนมารจิ้น
ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน-ปโตรเคมีสูงข้ึน เล็งปดดีล M&A เขามาตอเนื่อง พรอม
ทุมงบกวา 5 แสนลานบาท ปรับโครงสรางพอรตธุรกิจ พุงเปาลดการปลอย
กาซเรือนกระจกใหเปนศูนย (Net Zero) ใน 30 ปขางหนา ควบคูการ
เติบโตธุรกิจไมต่ํากวา 4% ตอป (ขาวหุน) 
 
คลัง-ING เปดทาง TCAP เก็บ TTB เพิ่มไมเกิน 25% ไอเอ็นจี-
กระทรวงการคลัง ยอมหลีกทางกลุมทุนธนชาต (TCAP) ขึ้นแทนเบอรหนึ่ง 
TTB สัดสวนไมเกิน 24.99% หลังแบงกชาติไฟเขียว  ดาน TCAP เก็บหุนที
ทีบีในกระดานเพิ่มตามโควตาอีก 2% สวนงบฯ กลุมแบงก Q3/63 กาํไร
รวม 42,643 ลานบาท เพิ่มข้ึน 43.63% ดัน 9 เดือนมีกําไร 140,538 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 31.61% SCB กําไรมากสุดในกลุม(ขาวหุน) 
 
GULF จอเซ็นแหลมฉบัง 3 ลุนปดดีลโรงไฟฟาตปท. สารัชถ 
แยมขาวดี GULF เตรียมปดดีลใหญลงทุนโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใน
ตางประเทศเร็วๆ นี้ พรอมจอเซ็นสัญญาลุยลงทุนโครงการทาเรือแหลม
ฉบัง เฟส 3(ขาวหุน) 
 
BCH ลั่นผลงาน Q3 นิวไฮ คาดกําไรโตสนั่น 400% BCH การัน
ตีผลงานไตรมาส 3/64 พคีสุดรอบปนี้และนับตั้งแตกอตั้งบริษัทมา ลั่น
รายได-กําไรทํานิวไฮ รับแรงหนุนบริการ COVID-19 ทะลัก แถม รพ.แหง
ใหมที่ลาวเริ่มมีกําไร ดันงบทั้งปรายไดโตเกิน 100% โบรกฯ เชียร ซื้อ เปา
ราคา 29 บาท คาดไตรมาส 3/64 นิวไฮกําไร 2,099 ลานบาท โตกระฉูด 
408%(ขาวหุน) 
 
ออมสินทุมพันลานตั้งบริษัทลูก ลุยปลอยกูที่ดิน-ขายฝากคาด
เดินเครื่องไตรมาส3/65 "ออมสิน" เล็งทุม 1,000 ลานบาท ผุด
บริษัทลูกลุยปลอยกูที่ดิน-ขายฝาก จอชงบอรดพิจารณา พ.ย.นี ้ คาด
เดินเครื่องปลอยกูไดไตรมาส 3/2565 หวังเพิ่มสภาพคลองถงึมือรายยอย
หลังวิกฤตโควิด-19 คลีค่ลาย(ไทยโพสต) 
 
ตลาดโลกบูมลุนราคาออยพุงแตะ1,000 นายนราธิป อนันตสุข 
หัวหนาสํานักงานสหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย และหัวหนา
สํานักงานสมาคมชาวไรออย เขต 7 เปดเผยวา ราคาน้ําตาลทรายดิบ
ตลาดโลกมีแนวโนมอยูในชวงขาขึ้น เห็นไดจากราคาน้ําตาลสงมอบ
ลวงหนาเดือน ม.ีค.66 อยูที่ 18.35 เซนตตอปอนด และในชวงป 64 ราคาก็
สูงขึ้นตอเนื่อง เนื่องจากบราซิล ผูผลิตและสงออกน้ําตาลทรายรายใหญสุด
ของโลกประสบปญหาภาวะภัย แลงทําใหหลายฝายมองวาผล ผลติจะลด
ต่ําลงจึงทําใหราคาตลาดโลกปรับขึ้น (ไทยโพสต) 
 

PRM คลายล็อกเดินทางพุง ขนสงทางเรือคึกคักดันงบดี PRM รับ
ผลบวกคลายล็อกดาวน ดันทิศทางไตรมาส 4/2564 โตแรง เชื่อชวยหนุน
อัตราการใชเรือทุกกลุมเพิ่มมากขึ้น จอบุกรายไดธุรกิจ Offshore เต็มๆ 
จากอัตราการใชเรือมากกวา 90% มั่นใจทั้งปผลการดําเนินงานเติบโตตาม
เปาที่วางไว โบรกแนะนํา "ซื้อ" เคาะราคาป 2565 อยูที่ 8.70 บาท(ทันหุน ) 
 
'โรแยล พลัส' จอคิวเขาเทรดตลาดหุนนําเงินเสริมแกรง หุนใหม 
"โรแยล พลัส" จอควิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยจะเสนอขาย
หุน IPO จํานวน 170 ลานหุน หรือ 25.4% ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียก
ชําระแลวทั้งหมด ราคาพารหุนละ 0.50 บาท โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน และผูจัดการการจดัจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย(ทันหุน ) 
 
SIRI ผูนําตลาดแนวราบ ยอดขายทะลุ 1.6 หม่ืนล. SIRI ตอก
ย้ําผูนําแนวราบ พลิกโฉม 5 โครงการบานเดี่ยวแบรนดเศรษฐสิร-ิบุราสิริ 
เปดตัวบานเดีย่วซีรีสใหม Limited Edition พรอมฟงกชันใหมครั้งแรก เผย
ยอดขายบานเดี่ยวลาสุด ทะลุ 16,200 ลานบาท พุง 98% จากเปาหมาย
ยอดขายบานเดี่ยวและมิกซโปรดักตที่วางไวในปนี้ 16,600 ลานบาท(ทัน
หุน ) 
 
WORLD ชูแผนลุยอสังหา รุกขยายฐานเดินหนาโต WORLD 
เปดแผนเดินหนาธุรกิจอสังหา-โรงพยาบาลเต็มสูบ หลังตลาดหลักทรัพย
ขยายเวลา Resume Stage โชวผลงานไตรมาส 2/2564 กําไรโตตอเนื่อง 
รายไดเพิ่มข้ึนกวา 1.1 พันลานบาท เทียบงวดเดียวกันของปกอน หลัง
ลูกคาแหโอนกรรมสิทธิ์นิคมอุตสาหกรรมลําพูน(ทันหุน ) 
 
AF ปกเปาสินเชื่อ 1.8 หม่ืนล. โคงทายไฮซีซันธุรกิจหนุนโตAF ปม
ยอดปลอยสินเชื่อทั้งป 1.8 หม่ืนลานบาท ชี้ไตรมาส 4/64 เขาชวงไฮซีซัน
ธุรกิจแฟคตอร่ิง รุกขยายฐานลูกคากลุมสงออก โลจิสติกส อาหารและ
เครื่องดื่ม ฟากผูบริหารกางแผนป 65 ลดเวลาอนุมัติสินเชื่อเหลือเพียง 1-2 
วันจากเดิม 15-30 วัน หวังเพิ่มกลุมลูกคาใหมเขาพอรต พรอมผนึกกําลัง
บริษัทกลุมไอรา 12 แหง ทําบิ๊กดาตา (ทันหุน ) 
 
แม็คโคร' จอซื้อกิจการตปท. ขยายธุรกิจรีเทล - ผนึก 'กลุมซีพี' ดัน
เติบโต "โลตัสส" ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต. ตนพ.ย. ขาย "หุนพีโอ" ปลายปนี ้
 12 ต.ค. ที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุนของ บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) หรือ MAKRO มีมติอนุมัติ รับโอนกิจการทั้งหมดของ 
"โลตัสส" (Lotus's) ในประเทศไทยและมาเลเซีย เสร็จเรียบรอยแลว! ดังนั้น 
ในเกมธุรกิจตอไป จะเปนเกมของการ "ผนึกกําลัง" (Synergy) ของแตละ
ธุรกิจในกลุมอยางแทจริงและมาเปนอันดับแรก โดยจะเห็นผลชัดในระยะ
ไมเกิน 2 ปจากนี้.. (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
หลุยส เตชะอุบล' เขาซื้อหุน 'โกลบอล คอนซูเมอร' เพิ่ม 38 ลาน 
 ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา หลุยส เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร จํากดั (มหาชน) หรือ 
GLOCON รายงานซื้อหุนจํานวน 30 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 1.27 บาทคิด
เปนมูลคารายการ รวม 38.1 ลานบาท.. (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


