
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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สผ.ครึ่งหลังแรงกวา H1 ลุนกําไรทะลุ 2 หม่ืนลาน  โบรกฯ 
เชียรซื้อเปาราคา 136-145 บาท  
 PTTEP (สผ.) ผลงานครึ่งปหลังแรงกวาครึ่งปแรก (H1) ลุนกําไร
ทะลุ 2 หม่ืนลานบาท โบรกฯ ชูเปน ท็อปพิก ของกลุมพลังงาน ประสาน
เสียงเชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 136-145 บาท คาดไตรมาส 3/64 สวยกาํไร
สุทธิโตกวา 1 หม่ืนลานบาท รับราคาน้ํามันดิบ-กาซยังพุง พรอมคาดไตร
มาส 4/64 บุกยอดขายปโตรเลยีมโครงการใหมที่โอมาน-มาเลเซีย ลุนไตร
มาส 4/64 โชวกําไรเกิน 1.16 หม่ืนลานบาท( ขาวหุน) 
 
SVT แกรงเกินจองพุง 39% ลั่นรายไดปนี้โต 2 พันลาน  SVT แกรง
ยืนเหนือจอง! ปดเทรดวันแรก 3.54 บาท พุง 39.37% เดินหนาขยายธุรกิจ 
ตั้งเปาเพิ่มเครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติเปน 2 หม่ืนเครื่อง ผุดเพิ่ม 3 
สาขา เล็งจับมือพารตเนอรบุกตลาดเวียดนาม มั่นใจรายไดปนี้พุง 2 
พันลานบาท สวนปหนาคาดรายไดโต 25%( ขาวหุน) 
 
PR9 คาด Q3 เริ่ด กําไรพุง 81 ลาน  PR9 สงซิกงบไตรมาส 3/64 โต
โดดเดน หลังผูปวยกลับมาผาตดั-ผูปวยโรคซับซอนเพิ่มขึ้น มั่นใจปนี้รายได
และกําไรพุงไมหยุด ดานโบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 12.20 บาท คาด
ไตรมาส 3/64 เบงกําไรสุทธิ 81 ลานบาท พุง 7 เทา จากไตรมาส 2/64 และ
โต 12% จากไตรมาส 3/63 อานิสงสผาตัดปลกูถายไตแนน( ขาวหุน) 
 
AEONTS กําไร Q3 ฟนแรงพีอีต่ํา 11 เทาเปา 280 บาท  อิออน ธน
สินทรัพย แนวโนมกําไรไตรมาส 3/64 (ก.ย.-พ.ย.64) ฟนตัวแรงหลังคลายล็
อกดาวน บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลขยายตัวตอเนื่อง ทั้งปกําไรโต 14% 
ขณะที่ราคายังถูก พีอีแค 11 เทา เทียบกับ KTC สูงกวา 22 เทา ประกาศ
จายปนผลระหวางกาล 2.5 บาทตอหุน ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 ต.ค.นี้ 
ราคาเปาหมาย 280 บาท( ขาวหุน) 
 
S&P ย้ําเรตติ้งไทย BBB+ ฟนดโฟลววิ่งเขา US ออน  S&P 
Global Ratings (S&P) สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ คงอันดับเครดิต
ไทย BBB+ ทุนสํารองระหวางประเทศสูงลิ่ว สภาพคลองดี นักวิเคราะห
แนะลงทุนกลุมแบงก KBANK, SCB คาปลีก CRC และ CPALL ดาน 
FETCO ฟนธงหุนไทย Q4 ขาขึ้น จากเปดเมือง ฉีดวัคซีนหนุน ฟนดโฟลว
ไหลเขาตอ คาเงินดอลลารออน เผย 31 วัน (ทําการ) ยอนหลังตางชาติซื้อ
สุทธิ 3.26 หม่ืนลานบาท  ( ขาวหุน) 
 
'เฉลียว' ซื้อหุน 'อีสเทิรนโพลีเมอร' เขาพอรต ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
เฉลียว วิทูรปกรณ รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร 
กรุป จํากดั (มหาชน) หรือ EPG รายงานซื้อหุน EPG จํานวน 292,000 หุน 
ที่ราคาหุนละ 11 บาท คิดเปนมูลคารายการรวมกวา 3.21 ลานบาท 
 
'เมืองไทยประกัน' รุกดิจิทัล ดึงเทคฯจีนเพ่ิมลูกคาใหม ขายประกัน
สุขภาพ-โรคราย ผานออนไลน 
 "เมืองไทยประกัน" จับมือ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญในจีน รุก
ประกันบนดิจิทัล เพิ่มผลิตภัณฑ ที่หลากหลาย ตอบโจทยลูกคา จอเปดตัว 
ประกันสุขภาพ ประกันโรคราย ขายบนดิจิทัล ปลื้มภาพรวมประกัน 8 
เดือน เบี้ยประกันใหมโต 20.2% (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

III ไฮซีซันขนสงดันโคงทายพีค ลุนปดดีลพันธมิตรใหม 2 รายIII 
เขาไฮซีซันการขนสง คาดเที่ยวบินตางประเทศทยอยไหลเขา หนุนภาพการ
ขนสงสดใสมากขึ้น ประเมินไตรมาสสุดทายปริมาณการขนสงยังสูง
ตอเนื่อง มั่นใจรายไดพุงเกิน 100% จอปดดีลพันธมิตรใหม 2 ราย ทั้ง
รูปแบบ M&A และ JV พรอมเตรียมคิกออฟระบบขนสงทางราง สวนการ
ขนสงวัคซีน คาดชัดเจนตนป 2565(ทันหุน ) 
 
SIRI จัด 200 ล.ซื้อโทเคนสิริฮับ บุกสวนแบงรายได 4.50% ตอปSIRI 
เผยเขาลงทุนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A จํานวน 20 ลานโทเคน ใน
ราคาเสนอขาย 10 บาท ตอหนึ่งโทเคน มูลคา 200 ลานบาท หวังผลสวน
แบงรายไดไมเกิน 4.50% ตอป ดานโบรกสองผลงานไตรมาส 4/2564 
แนวโนมยอดขายจะเติบโตขึ้นแข็งแกรงทํานิวไฮรายไตรมาสของป 2564 ชู
อัตราตอบแทนเงินปนผลระดับสูง 4.3%(ทันหุน ) 
 
MTL พัฒนาเทคลุยตลาดแมส ออนไลนตนทุนต่ําทําเบ้ียถูกเมืองไทย
ประกันชีวิต จับมือ ZA Tech สัญชาติจีน พัฒนาอินชัวรเทค ตอบโจทยวิถี
ชีวิตคนยคุใหมในกลุมแมส ที่ตองการเขาถึงแบบประกันไมซับซอนดวย
ราคามิตรภาพ ซึ่งชองทางออนไลนสามารถตอบโจทยการทําตลาดรูปแบบ
นี้ไดมีประสิทธิภาพดวยตนทุนที่ต่ํา ทําใหเบี้ยไมแพง และเขาถึงฐานลูกคา
ในวงกวาง(ทันหุน ) 
 
ญี่ปุนปรับแผนรับเทรนดโลก ตลาดแลกการดโอกาสลงทุนบลจ.ไทย
พาณิชย บกุตลาดญี่ปุนมองเปนพื้นที่แลกการด และยังเติบโตไดอีกจาก
การปรับรูปแบบธุรกิจรับกับเทรนดลงทุนสมัยใหม รวมถึงเทรนด ESG 
ลาสุดเปดขาย Active Fund กับ "SCBJAPAN" IPO 5-11 ตุลาคมนี ้
 (ทันหุน ) 
 
 'โออาร' ทุมกวา 1.6 พันล. ตั้งกองทุนลุยสตารทอัพ  "โออาร" 
ควักเงิน กวา 1.6 พันลาน สงบริษัทยอย ตั้ง "ไพรเวทฟนด" ลงทุนสตารท
อัพ ทั้งในไทย-ตางประเทศ หวังสราง "นิวเอสเคิรฟ" ดาน บล.กสกิรไทย  
เชื่อตอยอดธุรกิจ -เสริมความแข็งแกรง(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เฟทโก' ชี้ตางชาติจอซื้อหุนไทย รับอานิสงสเปดเมือง ดันดัชนีป
หนา 1,800 จุด ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนลด 1.1% แตยังอยู ใน
เกณฑ "รอนแรง" 
 "เฟทโก" เชื่อ เม็ดเงินตางชาติ ไหลเขาหุนไทย ไตรมาส 4/64 
มากกวา 2 หม่ืนลาน อานิสงสเปดเมือง ดันเศรษฐกจิฟนตัว หนุนดัชนีเท
รนดขาขึ้น คาดปหนาแตะ 1,800 จดุ ดานดัชนีเชื่อม่ัน 3 เดือนขางหนา 
(ธ.ค.64) ลดลง 1.1% อยูที่ 142.71จุด แตยัง "รอนแรง"(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ไมเนอร' มั่นใจธุรกิจโคงทายฟนตัว "ไมเนอรฯ" มั่นใจผลดําเนินงาน
ไตรมาส 4/64 ดีตอเนื่องจากไตรมาส 3/64 ไดปจจัยหนุนจากธรุกิจ 
ทองเที่ยวในประเทศฟน อานิสงสรัฐบาลเปดพื้นที่แซนดบ็อกซ-ลดวันกกัตัว 
นักทองเที่ยวตางชาต-ิเขาสูไฮซีซันธุรกิจ จอบุคกาํไรพิเศษขายโรงแรม ไตร
มาส 3/64 ดันผลดําเนินงานปนี้ดีกวาปกอน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


