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'พิชญ์' ไฟลำมทุ่ง JAS กบข.ขอทบทวนฐำนะ
ก.ล.ต. ประกาศเรียก "พิชญ์" รับทราบข้อกล่าวหาอินไซด์ JTS ภายใน 10 วัน ล่าสุดลาออกจาก JAS และ MONO แล้ว โบรกเกอร์
ชี้ เสียภาพลักษณ์องค์กร หวั่นกระทบ JASIF อนาคตต้นทุนการเงินพุ่ง ฟากนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อาจต้องหยุดลงทุนในหุ้นกลุ่ม
JAS ด้าน กบข. ขอเข้าไปตรวจสอบสถานะก่อนตัดสินใจ
เปิดโผหุ้นแบงก์รอดเกณฑ์ธปท. Q3 กำไรเริ่มฟื้น
ธปท.จ่อใช้เกณฑ์ TFRS9, จัดชั้นสารองสินเชื่อปี 2563 นักวิเคราะห์เผยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่กันเงินสารองสูงเกินเกณฑ์ที่
ธปท.จะประกาศควบคุม แต่จับตาการประกาศใช้เกณฑ์ DSR หากใช้จริง คาดกดดันพอร์ตสินเชื่อในอนาคต ชู BBL เป้า 225 บาท, KTB
เป้า 22 บาท, และ SCB เป้า 164 บาท ยังเด่น
จำคุก 2 ปี+ปรับแรงไลน์ปั่นหุ้นก.ล.ต.ลั่นมีสิทธิ์แม้ไร้เจ้ำทุกข์
ก.ล.ต.ประกาศชัดไลน์ปั่นหุ้นเข้าข่ายมีความผิด โทษปรับและจาคุกไม่เกิน 2 ปี ชี้ ก.ล.ต.มีสิทธิดาเนินคดีได้แม้ไม่มีเจ้าทุกข์ ชี้จะ
แนะนาลงทุนต้องมีใบอนุญาต พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกรณีปล่อยข่าวลวง GULF แนะเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
AMA ชงบอร์ดทุ่ม 300 ล้ำน เทกโอเวอร์กิจกำรเสริมทัพ
บิ๊กบอส AMA "พิศาล รัชกิจประการ" เตรียมชงบอร์ดควักงบลงทุนไม่เกิน 300 ล้านบาท ลุยเทกโอเวอร์กิจการกลางเดือนตุลาคม
พร้อมฉายทิศทางธุรกิจขนส่งทางเรือ มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดพีคสุดในไตรมาส 4/62 ส่วนขนส่งทางบกเติบโตโดดเด่น เล็งเพิ่ม
รถบรรทุกอีก 20 คัน เร่งดันรายได้วิ่งชน 2 พันล้านบาท
MVP รัฐหนุนท่องเที่ยวบิ๊กโปรเจ็กต์จ่อเสียบกำรันตีงบพลิกบวก
MVP ขานรับนโยบายรัฐ หนุนเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว บอสใหญ่สั่งลุยโกยงานเข้าพอร์ต ส่งซิก บิ๊กโปรเจ็กต์จ่อเสียบเร็วๆ นี้ การันตี
ผลงานทั้งปีพลิกบวกชัวร์ ชี้ธุรกิจอีเวนต์เติบโตดี ปูพรมขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่ม 30% ล่าสุดคว้างานจัดกิจกรรมวิ่งจังหวัดตาก หนุ นยอดโต
เด่น
QLT สัญญำณธุรกิจเริ่มฟื้นโชว์แบ็กล็อกเต็มมือ 200 ล.
QLT ส่งสัญญาณธุรกิจฟื้นตัว เชื่อแนวโน้มครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก อวดแบ็กล็อกเต็มมือ 200 ล้านบาท จ่อบุ๊กเข้ากระเป๋าช่วงที่
เหลือของปีนี้ 150 ล้านบาท ส่วนธุรกิจในเมียนมาไปได้สวย พร้อมคอนเฟิร์มรายได้มาตามนัด 400 ล้านบาท เล็งประมูลงานใหม่เฉียด 100
ล้านบาท
AIRA กำงแผนธุรกิจผุดสำนักงำนให้เช่ำเข็นบ.ย่อยเข้ำตลำด
AIRA เผยดัน 2 บริษัทย่อยเข้าตลาดปี 2563-2564 เตรียมพัฒนาสานักงานให้เช่า 2-3 โครงการ เล็งนาเข้ากอง REIT ในอนาคต
ด้าน AF ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อคงค้างแตะ 23,000-24,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้
'III' ขนส่งทำงอำกำศติดลมบน เร่งปิดดีลโลจิสติกส์หนุนผลงำน
'III' ขนส่งทางอากาศพุ่งสวนทางเศรษฐกิจโลกชะลอ พร้อมติดเครื่องลุยโลจิสติกส์เต็มสูบ โบรกส่องผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง คง
คาแนะนา "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 8.10 บาท
'ILM' รุกขำยผ่ำนออนไลน์จัดงบ 460 ล้ำนขยำยสำขำ
ILM เร่งขยายช่องขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น คาดช่วยดันยอดขายช่วงครึ่งปีหลังเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เผยไตรมาส 4/2562 คาด
เติบโตมากสุด เพราะเข้าไฮซีซัน เร่งเครื่องขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2563 ด้วยงบลงทุนกว่า 460 ล้านบาท
PLANB บุ๊กรำยได้ 'สตำร์ค' ดัน Q3 นิวไฮ-ดีลเทกโอเวอร์
PLANB เดินหน้าเจรจาร่วมทุน-ซื้อกิจการ หวังผนึกกาลังเสริมแกร่งธุรกิจสื่อนอกบ้านทั้งในและต่างประเทศ จับตาผลงานปี 2563
โตก้าวกระโดด แย้มผลงานไตรมาส 3/2562 ทุบสถิติใหม่ หลังบุ๊กรายได้ "สตาร์ค" เข้ามาเป็นไตรมาสแรก พร้อมคงเป้ารายได้เติบโตสิ้นปี
2562 ทะลุเป้า 5,000 ล้านบาท

รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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RS ก้ำวต่อดีลพันธมิตรอีโคซิสเต็มส์ของเฮียฮ้อ
"เฮียฮ้อ" วางเกมใหญ่ RS หลังผนึก BTS ชี้เป็น "อิโคซิสเต็มส์" ดันเติบโตทั้งแนวดิ่ง แนวราบ ทะยานสู่เป้าหมื่นล้าน เปิดตัวเป็น
รูปธรรมตุลาคมนี้ ก่อนลุยธุรกิจใหม่ปีหน้า เดินหน้าดีลพันธมิตรไม่หยุด ลั่นไม่เพิ่มเงินแข่งขัน "ดิจิทัลทีวี" เหตุอยู่ในสถานะผู้นาอยู่แล้ว แย้ม
ต้นทุนที่จะลดลงปีหน้า 160 ล้านบาท มีโอกาสเข้าเป็นกาไรเต็มๆ
'S' จัดสรรไอพีโอ 'SHR' อัตรำ 100 หุ้นต่อ 1 เพิ่มทุน จ่อขึ้น 'XB' สัปดำห์หน้ำ
บอร์ด "สิงห์ เอสเตท" จัดสรรหุ้นไอพีโอ "SHR" ไม่เกิน 68.54 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น S ในอัตรา 100 หุ้น ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน พร้อมขึ้น
เครื่องหมาย XB วันที่ 27 ก.ย. 2562
TPOLY งำนรพ.ไหลเข้ำดัน Backlog ทะลุ 7 พันล.
TPOLY เผยเซ็นงานใหม่ตามนัด ล่าสุดเซ็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข-อาคารที่จอดรถ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่ากว่า 1,209 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกในมือพุ่งทะลุ 7,125 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ประมาณ 41% พร้อมเดินหน้า
ลุยประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้ารับงานไม่ต่ากว่า 20-30% ประมาณ 3,600 ล้านบาท ย้าเป้ารายได้ปีนี้ชน 4,000
ล้านบาท
THAI ใกล้ขำยเครื่อง 8 ลำ รับเงิน 4 พันล้ำนต่อยอด
THAI ลุ้นรับทรัพย์ 4,000 ล้านบาท เร่งปิดดีลขายเครื่องบิน 8 ลา เตรียมชงบอร์ดจัดซื้อ-เช่าเครื่องบิน 24 กันยายนนี้ ลุยอัด
แคมเปญสู้ศึกธุรกิจการบิน หวังชิงแชร์ช่วงไฮซีซัน พร้อมเดินหน้าเปิดตลาดอี-คอมเมิร์ซ ล่าสุดผนึกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเฟ้น
สุดยอด OTOP เสิร์ฟลูกค้า 20 ล้านคนทั่วโลก
TACC ใส่เกียร์ดันผลงำนนิวไฮปั๊มรำยได้นอกเซเว่นแตะ 30%
TACC เร่งเครื่องดันผลงานครึ่งปีหลังทานิวไฮต่อ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้นอกร้าน "เซเว่น-อีเลฟเว่น" ภายใน 5 ปีแตะ 30% จาก
ปัจจุบัน 16% เล็งขยายสินค้าคาแร็กเตอร์การ์ตูนในต่างประเทศ มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 15% จากปีก่อน ฟากโบรกเลือกเป็น Top Pick
กลุ่มเครื่องดื่ม แนะ "ซื้อ" เคาะราคา 5.75 บาท
VRANDA ทุ่มงบ 110 ล. ซื้อแฟรนไชส์ร้ำนดังแบรนด์ GRAM-PABLO
VRANDA ทุ่มงบลงทุน 110 ล้านบาท คว้าร้านดัง GRAM และ PABLO ร้านขนมหวานจากญี่ปุ่นร่วมพอร์ต ตั้งเป้าขยายสาขารวม
เป็น 7-8 แห่ง ภายในสิ้นปี 2563
TQM อัพยอดขำย 1.27 หมื่นล.เดินแผนรุกธุรกิจ M&A เพิ่ม
TQM ขยับเป้ายอดขายปี 2562 เพิ่มเป็น 12,790 ล้านบาท จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 12,690 ล้านบาท รับพอร์ต TJN หนุน ส่งซิก
ไตรมาส 4/2562 ผลงานพีคสุดในรอบปี อานิสงส์เข้าไฮซีซัน หนุนคนแห่ซื้อประกันเพียบ พร้อมเดินหน้า M&A อัพฐานต่อยอดธุรกิจเพิ่ม คาด
ชัดเจนปี 2563
PYLON ชิงงำนใหม่ 1 หมื่นล. ตุนแบ็กล็อกหนุนรำยได้โต
PYLON งานรอบุ๊กหนุน Q4/2562 ฟอร์มแจ่ม บิ๊ก "ชเนศวร์ แสงอารยะกุล" ปักธงปี 2562 ผลงานทะลุเป้า รับโครงการใหม่หนุน
แถมเดินสอยงานของใหม่กว่า 1 หมื่นล้านบาท หวังอัพ Backlog ขยับชน 2 พันล้านบาทต้นปี 2563 ด้านโบรกแนะ "ซื้อ" มองอนาคต 8.70
บาท
'ทส.' ร่วม 'ซีพี-เซ็นทรัล-บิ๊กซี' จัดทัพรณรงค์ลดใช้ถุงพลำสติก
ร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งชื่อดัง ทั้ง ห้างเซ็นทรัล เดอะมอลล์ แม็คโคร ซีพี บิ๊กซี ฟู้ดแลนด์ งดแจกและจาหน่ายถุงพลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวทิ้ง ยกเว้นพวกถุงร้อนที่ต้องใส่อาหาร ให้คนไทยพกถุงผ้าซื้อของแทน เผยเพื่อลดวิกฤติและลดระดับของการจัดอันดับขยะทะเล ซึ่ง
ขณะนี้ไทยอยู่อันดับ 6 ของโลก
ทิสโก้เปิดประเดิมบริกำรที่ปรึกษำประกันสุขภำพ
ธนาคารทิสโก้ เปิดบริการที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองสุขภาพ หวังสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าถึงเงื่ อนไขความคุ้มครองที่ซับซ้อน
ผู้บริหารมองตลาดมีความต้องการอีกมากจากค่ารักษาพยาบาลที่แพง
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย

