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หุ้นโรงกลั่นวิ่งกระฉูด! รับน้ำมันดิบพุ่ง 5 เหรียญ ซำอุฯสั่งหยุดผลิต ซัพพลำยวูบ 5.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน
จับตาหุ้นโรงกลั่น TOP-IRPC-PTTGC-SPRC-ESSO-BCP และหุ้นพลังงาน PTTEP-PTT ราคาพุ่งกระฉูด! ขานรับราคาน้ามันดิบ
วิ่งขึ้น 5-7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลัง "ซาอุดีอาระเบีย" สั่งปิดโรงกลั่นกว่าครึ่งประเทศ ทาให้กาลังผลิตลดลง 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก
เหตุถูกโดรนโจมตีฐานการผลิต 2 แห่ง
GULF ฟ้องกลุ่มไลน์เถื่อน! ลั่นไม่มีหนี้ KTB แม้แต่บำทเดียว
GULF ลั่นฐานะการเงินแข็งแกร่ง สยบข่าวลือผิดนัดชาระหนี้ ยันชัดปัจจุบันไม่มีตั๋ว B/E และไม่ได้เป็นหนี้แบงก์กรุงไทย เตรียมร้อง
ก.ล.ต.เอาผิดคนปล่อยข่าวทุบหุ้น ลั่นผลงานไตรมาส 3/62 แจ่ม บุ๊กขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 300-400 เมกะวัตต์ ฟาก KTB แจง GULF ไม่เคยผิด
นัดชาระหนี้ เหตุไม่ได้กู้เงินหรือสินเชื่อจาก KTB เลย
AOT จ่อชงครม.ไฟเขียว ลุยพัฒนำดอนเมืองเฟส 3
AOT ชงแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ถึงกระทรวงคมนาคมแล้ว รอเสนอครม. หากเห็นชอบพร้อม
ออกแบบ 1 ปี ก่อนประมูลก่อสร้าง เล็งเปิดบริการปี 66 รับผู้โดยสารพีกสุด 55 ล้านคนต่อปี
สลำกประชุมบอร์ด ลุยหวยออนไลน์ต่อ
กองสลากฯ เตรียมประชุมบอร์ดใหม่เดือนนี้ เดินหน้าแผนออกสลากรูปแบบใหม่ ส่งซิกใช้แบบ "ตัวเลข" ด้าน "ธนวรรธน์" คุมแผน
ศึกษาการขายออนไลน์ ยอมรับมีแรงต้าน แต่รูปแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ ส่วนคดีค่าโง่รอศาลฯ เคาะเร็วๆ นี้ ด้านทริสคงอันดับเครดิต LOXLEY
ระดับ "BBB+"
TMB หลังควบโต 126% TCAP มำร์เก็ตแคปพุ่ง
TMB หลังควบรวมกิจการจับตาสินเชื่อเติบโตสนั่น 126% พร้อมช่วยดันมาร์เก็ตแคป "บมจ.ทุนธนชาต" หรือ TCAP ให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นในฐานะผู้ถือหุ้น 20% จับตาครึ่งหลังปี 62 ผลประกอบการ TCAP จะเติบโตต่อเนื่อง ตั้งสารองลดลง และหนี้เสียดีขึ้น ให้ราคา
เป้าหมาย TCAP ที่ 63.75 บาท
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง RBF ลุยขำยไอพีโอ 520 ล้ำนหุ้น
"ก.ล.ต." นับหนึ่งไฟลิ่ง "อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย" หรือ RBF เตรียมขายไอพีโอ 520 ล้านหุ้น วางแผนโรดโชว์ทั่วไทย 15 จังหวัด
มั่นใจได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างแน่นอน พร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET
DTAC ร่วมมือพันธมิตร ชูแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยเด็กรับมือโซเชียล
"ดีแทค" ร่วมกับเทเลนอร์ กรุ๊ป และ DEPA นาเสนอแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ SafeInternetForKid.com เพื่อช่วยเยาวชนรับมือกับ
ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์
PRM มั่นใจรำยได้ปีนี้โต 10-15% ไตรมำส 3/62 บริกำรเรือเพิ่ม 2 ลำ หนุนธุรกิจแกร่ง
PRM มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้าโต 10-15% จากปีก่อน หลังไตรมาส 3/62 ให้บริการเรือขนส่งภายในประเทศเพิ่ม 2 ลา หนุนภาพรวม
ธุรกิจแข็งแกร่ง บวกกับรับรู้รายได้-กาไร Big Sea ตามสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 80%
บอร์ด RJH ไฟเขียวทุ่ม 485 ล้ำน ลงทุนรพ.ใหม่ในสระบุร-ี น่ำน ชี้รำยได้ปีนี้โต 15%
บอร์ด RJH ไฟเขียวทุ่ม 485 ล้านบาท ลงทุนโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ในจ.สระบุรี และน่าน หวังสร้างการเติบโตยั่งยืน เตรียมเปิด
ศูนย์ฟอกไตเทียมระดับพรีเมียม-เปิดศูนย์คีโม หนุนรายได้ปีนี้โตตามนัด 10-15% จากปีก่อน
EIC แจ้งศำลนัดตัดสิน 25 ก.ค.นี้ คดีเงินมัดจำค่ำหุ้นมูลค่ำ 50 ล้ำน
EIC แจ้งศาลล้มละลายกลางนัดเลื่อนตัดสินคดีเงินมัดจาค่าหุ้น "สมาร์ท แทรฟิค" เป็นวันที่ 25 ก.ค. 62 มูลค่า 50 ล้านบาท หลังขอ
เลื่อนนัดฟังคาพิพากษาคดีมาโดยตลอด อ้างอยู่ระหว่างการดาเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเพื่อนาเงินมาชาระหนี้
LST เตรียมงบ 50 ล้ำน ขยำยไลน์ผลิตวัตถุดิบ หนุนรำยได้สินค้ำเพิ่ม
LST เตรียมทุ่มงบลงทุน 50 ล้านบาท ปรับปรุงเครื่องจักรขยายไลน์ผลิตวัตถุดิบเบเกอรี่เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้
สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเป็น 40% ภายในช่วง 5 ปี
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆมาประกอบและได้พยายามตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ได้พยายาม ยึดมาตรฐานบนหลั กการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยมิได้เจตนาที่จะนาไปสู่
การชี้นา แต่อย่างใดซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น ดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
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TOT เตรียมชงบอร์ด 24 ก.ย.นี้ ไฟเขียวแผนวิสำหกิจปี 63-67
บอร์ดยุทธศาสตร์ฯ TOT ผ่านแผนวิสาหกิจปี 63-67 เพิ่มแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล จ่อชงบอร์ดใหญ่อนุมัติวันที่ 24 ก.ย.นี้ พร้อมขอ
อนุมัติงบลงทุนปี 63 จานวน 5,000 ล้านบาท หนุนแผนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล หวั่นปี 62 ขาดทุนทางบัญชี เหตุจ่ายชดเชยพนักงานเกษียณเพิ่ม
เป็น 400 วัน
IHL รับรำยได้ปีนี้หดเหลือ 2 พันล้ำน เหตุเศรษฐกิจชะลอตัว คำดกำไรใกล้เคียงปีก่อน
"อินเตอร์ไฮด์" ยอมรับรายได้ปีนี้หดเหลือ 2,000 ล้านบาท เหตุเศรษฐกิจชะลอตัว-ได้รับผลกระทบสงครามการค้า แต่คาดกาไรสุทธิ
ใกล้เคียงปีก่อน หลังยกเลิกงานที่ไม่ทากาไร ส่วนปี 63 คาดรายได้พุ่ง 3,000 ล้านบาท ล่าสุดเซ็นรับงานลูกค้าโรงงานทารองเท้าหนังใน
เวียดนาม เริ่มส่งหนังล็อตแรกพ.ย.นี้
SMART แจก W2 ผู้ถือหุ้นเดิม 5:1 เล็งระดมทุนรองรับกำรขยำยธุรกิจ
SMART ออก W2 จานวน 92 ล้านหุ้น แจกผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5:1 ราคาใช้สิทธิ 1.50 บาท/หุ้น เล็งระดมทุนปรับปรุงประสิทธิ
เครื่องจักร-พัฒนาผลิตภัณฑ์-ใช้หมุนเวียน รองรับความต้องการวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเพิ่ม
บอร์ดกฟผ.เคำะชื่อผู้ชนะประมูล โซลำร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร ต.ค.-พ.ย.นี้
บอร์ด "กฟผ." เตรียมเคาะรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาต่าสุดประมูลโซลาร์ลอยน้าเขื่อนสิรินธร กาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ภายใน
เดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปลายปีหน้า
ปรับโครงสร้ำงกิจกำรพลังงำน 6 ด้ำน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน หลังเมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกัน โดยภาพรวมเป็นทิศทางที่เห็นตรงกันในการปฏิรูปพลังงานด้านต่างๆ ซึ่ง
ในหลักการกระทรวงพลังงานพร้อมจะทางานร่วมกันกับคณะกรรมการปฏิรูปฯ เพื่อนาไปสู่การวางวิสัยทัศน์พลังงานของประเทศได้ถูกต้อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
'ทรัมป์'อยำกทำข้อตกลงเบ็ดเสร็จกับจีน ยอมรับเป็นไปได้ที่จะได้แค่ข้อตกลงชั่วครำว
"ทรัมป์" อยากได้ข้อตกลงการค้าแบบเบ็ดเสร็จกับจีนแต่ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะได้ข้อตกลงชั่วคราว และยอมรับว่าเป็นไป
ไม่ได้ที่จะได้ข้อตกลงง่ายๆ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าผู้นาเข้าจีนได้ซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ 600,000 ตัน ซึ่งเป็นการซื้อที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือน
มิถุนายน
GL ซื้อคืนหุ้นกู้วงเงิน 1.5 พันล. ยันฐำนะกำรเงินแข็งแกร่ง
GL ซื้อคืนหุ้นกู้วงเงิน 1.5 พันล้านบาท ก่อนครบกาหนด 29 ก.ย.นี้ พร้อมยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระหนี้
UPA จ่อเซ็นซื้อหุ้นน้ำประปำที่ลำว พร้อมเร่งขยำยลงทุนพลังงำนทดแทนในไทย
"UPA" เตรียมลงนามสัญญาซื้อขายโครงการน้าประปาแสนดินในลาวเร็วๆ นี้ พร้อมเร่งศึกษาขยายลงทุนพลังงานทดแทน "โซลาร์
ฟาร์ม-ลม-ขยะ" หลังภาครัฐเล็งเพิ่มสัดส่วนตามแผนพีดีพี 2018
บอร์ด'LSE'เตรียมถกข้อเสนอ'HKEX' วงในชี้ดีลนี้ไม่น่ำจะประสบควำมสำเร็จ
บอร์ดตลาดลอนดอนจะประชุมในเร็วๆ นี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอซื้อโดยไม่เชื้อเชิญ 39,000 ล้านดอลลาร์จากตลาดฮ่องกง
วงในตลาดลอนดอนชี้ ดีลนี้ไม่น่าจะประสบความสาเร็จ เหตุตลาดฮ่องกงตั้งเงื่อนไขให้ลอนดอนเลิกดีลซื้อ "รีฟินิทีฟ" แต่ผู้ถือหุ้นตลาด
ลอนดอนอยากให้ผลักดันดีล "รีฟินิทีฟ" มากกว่า ขณะเดียวกันการที่รัฐบาลปักกิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นต่อฮ่องกง อาจทาให้นักการเมืองใน
ลอนดอนและสหรัฐฯ ขัดขวางข้อตกลงนี้
บำทแข็งโป๊กกระทบส่งออก จับตำ กนง.ลดดอกเบี้ยอีกรอบเดือนก.ย.นี้
โบรกฯประเมินเงินบาทแข็งค่าเร็วสุดรอบ 6 ปี และแข็งค่ามากสุดในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของผู้ส่งออก พร้อม
ประเมินการประชุม กนง.รอบเดือน ก.ย.นี้มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกรอบ 0.25% และจับตา ธปท.จะออกมาตรการดูแลค่าเงิน
บาท
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เมืองไทยประกันฯ ช่วยลูกค้ำน้ำท่วม ยืดจ่ำยค่ำเบี้ย 60 วัน
เมืองไทยประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล หรือพายุโซนร้อนคาจิกิ ยืดเวลาจ่าย
ค่าเบี้ยฯนาน 60 วัน
'ทิสโก้'ปลื้ม AUM ทะลุเป้ำ10% เตรียมออก 2 กองใหม่ช่วงปลำยปีนี้
บลจ.ทิสโก้ ปลื้ม AUM ปีนี้จ่อทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10% เม็ดเงินมีโอกาสสูงกว่า 2.8 แสนล้านบาท หลัง AUM ในปัจจุบันเพิ่มสูง
ใกล้เคียงเป้าหมายแล้ว พร้อมเตรียมออก 2 กองทุนใหม่เพิ่มไตรมาส 4 นี้ ส่วนภาพรวมหุ้นไทยปีนี้ยังมองดัชนีที่ระดับ 1,750-1,800 จุด แนะ
นักลงทุนช้อนหุ้นกลุ่มปันผลและเน้นลงทุนในประเทศเข้าพอร์ตเพิ่มช่วงหุ้นร่วง
บีคอนฯหำพันธมิตรร่วมทุน เจำะกลุ่มผู้เชี่ยวชำญเอไอ
บีคอนฯ เครือแบงก์กสิกรไทย จ่อลงทุนบริษัทเอไอ-บล็อกเชนสหรัฐฯ และสิงคโปร์เพิ่ม หวังต่อยอดและซับพอร์ตธุรกิจด้านดิจิทัลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขยายบริการลูกค้าธนาคารใช้ฟินเทครูปแบบใหม่ หลังเหลือเงินลงทุนอีก 60 ล้านดอลลาร์ พร้อมเตรียมเปิดตัวบริษัท
ร่วมลงทุนอีก 1-2 รายภายในปีนี้
KKP เจำะสินเชื่ออสังหำฯ หวังดันค่ำฟีกลุ่มเกียรตินำคินฯ โต 30%
แบงก์เกียรตินาคิน (KKP) ปรับกลยุทธ์ชิงเค้กสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่หันมาปล่อยกู้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์มากขึ้น หนุนให้พอร์ตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันโต 10% แตะ 3 หมื่นล้านบาท มั่นใจจะช่วยให้บริการของกลุ่มเกียรตินาคิน
ภัทรเติบโตขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าฟีโตได้ 30%
คลังออกโรงยืนยัน ไม่ขยำย'ชิมช้อปใช้'ต้องดันเงินเข้ำระบบ
ขุนคลัง ยันไม่มีแนวคิดขยายมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" ระบุ ต้องการให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนเร็วที่สุด
มั่นใจร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพียบ คาดประชาชนลงทะเบียนตามเป้า 10 ล้านราย
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