
 
 

 

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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PTTGC กําไร Q3 พุง 600% เทนเดอร VNT ภายในปนี้ PTTGC 
ปรับแผนรับมือราคาพลังงานแพง สวิตชโหมดใชแนฟทาเปนเชื้อเพลิงมาก
ขึ้น พรอมรับผลดีราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีทรงตัวสูง ขณะที่คาด
กระบวนการสุดทายเทนเดอร VNT เสร็จสิ้นภายในปลาย ต.ค.นี้ เล็งตั้งโตะ
ซื้อหุนสัดสวน 16.24% ภายใน พ.ย.-ธ.ค.64 คาดใชเงิน 7.5-8 พนัลาน
บาท โบรกฯ คาดไตรมาส 3/64 กาํไรเกิน 7 พันลานบาท โตแรง 600% หลัง
มารจิ้นปโตรเคมีพุง(ขาวหุน) 
 
ทุนใหญลาวรุกคืบ T ไฟเขียวเพิ่มทุนฉลุย  ผูถือหุน T ไฟเขียว
เพิ่มทุน 54,044 ลานหุน ขาย PP ให 5 ราย ในราคาหุนละ 0.02 บาท 
เปดทางกลุมทุนใหญ จาก สปป.ลาว นําโดย เดวดิ แวน ดาว และภรรยา 
ปณิชา ดาว เขามาถือหุน T ไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุน 51,994 ลานหุน มูลคา
รวม 1,039.88 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
หุนโรงกลั่นขาข้ึน ชู TOP เปนท็อปพิก กลุมโรงกลั่นขาขึ้น รับดีมานด
น้ํามันฟนตัว หนุนคาการกลั่นพุง ขณะที่น้ํามันอากาศยาน (เจ็ท) เริ่มฟนตัว
หลังการเดินทางทั่วโลกกลับมาคึกคัก TOP-BCP-SPRC-IRPC-ESSO รับ
ผลบวกคาการกลั่นสูงขึ้น ลุนกลางปหนาดีมานดใชน้ํามันดีดสูงเทาป 62 
โบรกฯ ชู TOP เปนท็อปพิก คาดไตรมาส 3/64 มีกําไร 2,943 ลานบาท โต 
311%(ขาวหุน) 
 
ปตท.สผ.ผนึก KTB ออกหุนกูดิจิทัล ระดมทุน 5 พันลานชําระหนี-้
เรงขยายธุรกิจ  ปตท.สผ. จับมือแบงกกรุงไทย ออกหุนกูดิจิทัล ผาน
วอลเล็ตบน "เปาตัง" เริ่มตนเพียง 1,000 บาท จายดอกเบีย้ทุก 6 เดือน เปด
จอง 2-4 พ.ย.นี้ หวังระดมทุน 5,000 ลานบาท เพื่อนําไปชําระคืนเงินกู-เรง
ขยายธุรกิจ(ขาวหุน) 
 
CPF รวม GCNT Forum ประกาศแกไขปญหาสภาพอากาศเปลี่ยน 
 ซีพีเอฟ รวมประกาศเจตนารมณแกไขปญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงานประชุมสุดยอดผูนําดานความยั่งยืน 
GCNT Forum ประจําป 64 (ขาวหุน) 
 
พาณิชยหนุน ปนโคนมไทย ลุยตลาดตปท. พาณิชยปลื้มแบรนด
นมไทย 'แดรี่โฮม' วางขายซูเปอรมารเก็ตในตลาดสงิคโปรสําเร็จ ชี้! FTA 
ชวยสราง แตมตอขยายสงออกสินคาไทยไดจริง(ไทยโพสต) 
 
ทอท.ผุดแอปรับเปดประเทศ นํารอง 6 สนามบินเชื่อมขอมูล 
 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ทา
อากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปดเผยวา บริษัทอยูระหวาง
การพัฒนาแอปพลิเคชัน สวัสดี บาย เอโอที (SAWASDEE by AOT) เพื่อ
เชื่อมโยงสารสนเทศดานคมนาคมและการทองเที่ยวตามนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม รองรับการเปดประเทศวันที่ 1 พ.ย.64 รวมถึงอํานวย
ความสะดวกในการใชบริการทั้ง 6 ทาอากาศยานของ ทอท.คือ สุวรรณภูมิ 
ดอนเมือง เชียงใหม แมฟาหลวงฯ ภูเก็ต และหาดใหญ และยังเปนชองหนึ่ง
ในการเพิ่มรายไดธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอรม นอกเหนือไปจากรายไดจากการ
บิน สอดรับกับนโยบาย ดิจิทัล แอรพอรต (ไทยโพสต) 
 
 
 
 

JKN อาณาจักรคอนเทนต ลุยกัญชงดันเปา 5 พันลาน JKN ปน
อาณาจักรสู Content Comerce Company ตอยอดคอนเทนตระดับโลก
ชอง JKN18 หวังดันเรตติ้งติด 1 ใน 10 หนุนกลุมธุรกิจ Commerce ให
แข็งแกรง พรอมวางแผนออกผลิตภัณฑใหมที่มีสารสกัดจากกญัชง
ครอบคลุมทุกกลุมสินคามากกวา 50 รายการ ภายในป 2565 ย้ําเปาหมาย 
3 ป ปมรายไดรวม 5,000 ลานบาท(ทันหุน ) 
 
SVT ผนึก 'บัตรแรบบิท' รุกฐานตูสินคาอัตโนมัติ SVT 
รวมมือกับ "บัตรแรบบิท" ขยายฐานลูกคา เพิ่มชองทางชําระคาสินคาผาน
เครื่อง SUN Vending ตอบโจทยไลฟสไตลคนรุนใหมยุค New Normal 
พรอมวางเปาเพิ่มจํานวนตูจําหนายสินคาอัตโนมัติ รองรับจุดชําระเงินและ
เติมเงินผานบัตรแรบบิท มากกวา 1,000 ตู ภายใน 5 ป(ทันหุน ) 
 
หุนอินเดียทางเลือกลงทุน เศรษฐกิจแกรงอนาคตไกล อินเดีย
พรอมเปนผูนําดานเศรษฐกิจ และยังสรางอาณาจักร Start-up ระดับยูนิ
คอรน รองจากสหรัฐ และจีน ขณะที่เศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตสูงจาก
ประชากรวัยแรงงานจํานวนมหาศาล ทําให บลจ.ไทยพาณชิย มองเปน
อนาคตของการลงทุน พรอมออกกองทุนหุนอินเดีย แอคทีฟ (SCBINDEQ) 
(ทันหุน ) 
 
SYNEX จับมือ SCB 10X โต ขายไอทีตลาดอีคอมเมิรซ SYNEX ดึง 
SCB 10X รวมลงทุนในบริษัท SWOPMART รุกตลาดอีคอมเมิรซแบบเต็ม
สูบ พรอมพัฒนา "SWOPMART" แพลตฟอรมซื้อขายสินคาดานไอทีมือ
สองโดยชางผูเชีย่วชาญ และออกใบรับรองคุณภาพสินคาทุกชิ้น สราง
ความม่ันใจ ซื้องาย ขายสะดวก ในราคาที่เหมาะสม(ทันหุน ) 
 
GUNKUL ลุยตอยอดธุรกิจกัญชง-กัญชาหนุนกําไรแข็งแกรงโบรก
สแกนหุน GUNKUL เล็งเขาลงทุน 50% ในบริษัท THCG มูลคา 250 ลาน
บาท เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจกัญชง-กัญชามากขึ้น หนุนใหบริษัทขยาย
ธุรกิจพรอมกับสรางกําไรเพิ่มเติมไดทันที และมี Upside หากมีการขยาย
กําลังการผลิตในระยะตอไป(ทันหุน ) 
 
ฟนดโฟลว' ตีปกเปดประเทศ โบรกคาดโคงทายเขาซื้อหุน 5 หมื่น
ลาน เงินบาทแข็งคา หนุนกําไร 2 เดง 
 3 โบรก มั่นใจตางชาติหอบเงินซื้อหุนไทยโคงทายป 64 "บล.
เอเซีย พลัส" คาดเม็ดเงินไหลเขาอยางต่ํา 5 หม่ืนลาน จากความม่ันใจเปด
ประเทศ-กระจายวัคซีนมากขึ้น "บล.เมยแบงกฯ" คาดฟนดโฟลวซื้อไมต่ํา
กวา แสนลาน หนุนเปาดัชนีป 65 ปรับข้ึน แตะ 1,800 จุด "บล.หยวนตา" 
คาดสิ้นปไหลเขาอีก 3 หม่ืนลาน หลัง ส.ค.-ก.ย.กลับเขามาซื้อแลว 2 หมื่น
ลาน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ตลท.ชี้ปรับเกณฑดัชนี เนนแกปญหา 'ตรงจุด' ตลท.เผย ปรับปรุง
เกณฑคํานวณดชันี "ฟรีโฟลท.-ไมนําวอลุมเทรดชวงติดแคชบาลานซมา
คํานวณ" ยัน พิจารณารอบคอบคํานึง 2 เรื่อง "แกปญหาใหตรงจดุ-กระทบ
สวนรวมนอยที่สุด" จากขณะนี้อยูระหวางประมวลผล หลังปดเฮียริ่ง 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


