
 
 

 

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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 SCGP งบไตรมาส 3 สวยลุนกําไรทะลุ 1.5 พันลาน  จับตา 
SCGP แจงงบไตรมาส 3/64 วันนี้ ลุนกําไรโตทะลุ 1.5 พันลานบาท หนุน 9 
เดือนกําไรพุง 6.2 พันลานบาท หลังเขาซื้อกิจการในเวียดนามหนุนธุรกิจโต
กาวกระโดด โบรกฯ คาดไตรมาส 4/64 กําไรเดงแข็งแกรง เชียร ซื้อ 72 
บาท(ขาวหุน) 
 
AP พรีเซล 9 เดือนพุง 2.7 หม่ืนลาน คิดเปน 77% ของเปาทั้งป เหตุ
แนวราบขายดี  เอพี กวาดยอดขายสะสม 9 เดือนแรกกวา 27,240 
ลานบาท คิดเปน 77% ของเปาทั้งป 64 ที่ตั้งไว 35,500 ลานบาท ชูสินคา
กลุมแนวราบยังคงเปนซูเปอรสตาร หนุนแบ็กล็อกแนน 40,310 ลานบาท 
 
PSH คาด Q4 กําลังซื้อเพิ่ม 20% อัดแคมเปญรับผอนเกณฑ LTV 
พฤกษาฯ ขานรับผอนคลายมาตรการ LTV กูไดเต็ม 100% คาดไตรมาส 
4/64 กําลังซื้อเพิ่มขึ้น 20% เดินหนาจัดแคมเปญสงเสริมการตลาดตอเนื่อง
ถึงสิ้นป(ขาวหุน) 
 
LPN ย้ํายอดขายปนี้ตามนัดหมื่นลาน โคงสุดทายนําทัพ 17 
โครงการ อัดแคมเปญใหญ  แอลพีเอ็น มั่นใจเศรษฐกิจสงสัญญาณ
บวกไตรมาส 4/64 นํา 17 โครงการพรอมอยู อัดแคมเปญใหญ มหกรรม
คอนโดลุมพินี มอบสวนลดสูงสุด 50% รับมาตรการผอนคลาย LTV ดัน
ยอดขายป 64 ตามแผน 10,000 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
 คลายล็อก'LTV'บูมอสังหาฯ กรุงไทยแจงคอนโดต่ํา10ล.รับอานิสงสเต็ม
สูบ 
 "กรุงไทย" ชี้คลายล็อกมาตรการ LTV ชวยกระตุนตลาด
อสังหาริมทรัพย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลบูมสุด คอนโดมิเนียมราคาต่ํากวา 10 
ลานบาทรับอานิสงสเต็มสูบ ลุนป 2565 โตกระฉูด 6.9 แสนลานบาท(ไทย
โพสต) 
 
ศาลไตสวนลมชิงสีสมธ.ค.นี/้จี้แกสัมปทาน ลุนตอ!! ศาลอาญา
คดีทุจริตหรือและประพฤติมิชอบกลาง นัดไตสวนคดีลมประมูลสายสีสม 
ในเดือน ธ.ค.นี้ ดาน "ทีดีอารไอ" แนะ กทม.-รัฐ เปดโตะเคลยีรปญหา
สัมปทานสายสีเขียวใหจบ(ไทยโพสต) 
 
กรอ.ชี้เปดปท.ดันลงทุนทะลัก โว65พุงกวา2.76แสนลานเรงฉีด
วัคซีนสรางเชื่อมั่น 
 กรอ.ชี้อานิสงสเปดประเทศ 1 พ.ย.นี้ เรงฉีดวัคซีน สรางความ
เชื่อมั่น ดึงเม็ดเงินลงทุนป 65 พุงกวา 2.76 แสนลานบาท (ไทยโพสต) 
 
'หุนสื่อสาร' ไตรมาส 3 กําไรดิ่ง โบรกคาดเริ่มฟนโคงทายดันปหนา
โต 8.7% "ดีแทค" อวม กําไรทรุด 42% 
 "ดีแทค" ประกาศกําไรไตรมาส 3/64 ลดลง 42% บล.กสกิรไทย 
คาด กําไร 3 หุนสื่อสารไตรมาส 3/64 ที่ 6.79 พันลานลดลง 15.6% เชือ่ป
หนา โต 8.7% แตะ 3.2 หม่ืนลาน ตามเศรษฐกิจฟนตวัหลังเปดเมือง-อัด
ฉีดเงินกระตุนการบริโภค ชี้ "แอดวานซ" เดนสุดในกลุมกําไรโต ปนผลสูง
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'รุงเรืองตลอดไป' เทรดสนั่น แจก 'กําไร' วันแรกกวา 170%"รุงเรือง
ตลอดไป" ปดเทรดวันแรกราคาพุง 171.43% อยูที่ 7.60 บาท มูลคาซื้อขาย
เฉียด 6 พันลาน เดินหนาขยายธุรกิจ ดันรายไดป 65 เติบโต 20-40%(
กรุงเทพธุรกิจ) 
 

ASIAN ชูธงอัพกําลังผลิตออเดอรสงออกดีมานดสูง ASIAN 
วางแผนป 2565 เตรียมอัพกําลังการผลติอาหารแชแข็ง และกอสราง
โรงงานใหมในกลุมอาหารสัตว รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการผลิต จาก
ปจจุบันมีคําสั่งซื้อเขามาอยางตอเนื่อง แมจะมีปจจัยกดดันดานคาระวางที่
ปรับตัวสูง แตยังมั่นใจรายไดป 2564 เติบโตไมต่ํากวา 10% ตามเปา(ทัน
หุน ) 
 
SDC รุกฐานแอป 'ปกปอง' กันภัยคุกคามทางไซเบอร SDC ผนึก
กําลังพันธมิตรรายใหญ ดัน Mobile Security App "ปกปอง" รุกขยายฐาน
ลูกคารองรับดีมานดความตองการตอเนื่อง(ทันหุน ) 
 
JKN เปดเกมเสริมความแกรง ดรากอน เอ็กซ-ไทเกอร เอ็กซบจก.
เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี ในเครือ JKN โดดรับจังหวะบรรยากาศการซื้อสนิคา
ปลายปสุดคกึคัก หลังภาครัฐมีมาตรการเปดเมืองตอนรับนักทองเที่ยว เรง
ทําตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามิน ใหพลังงานแคลอรีต่ํา ภายใต
แบรนด ดรากอน เอ็กซ (DGX), ไทเกอร เอ็กซ (TGX), เดินเกมเสริมความ
แข็งแกรงดานชองทางการขาย เขาสูรานสะดวกซื้อ 7-11 และ JKN Hi 
Shopping รองรับเทรนดผูบริโภค ที่หันมาเอาใจใสและดูแลสุขภาพมากขึ้น 
ตั้งเปาสิ้นปในทุกกลุมผลิตภัณฑภายใต เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี ปนยอดขาย
ทะลุ 120 ลานบาท กอนเติบโตอีก 100-150% ในปถัดไป(ทันหุน ) 
 
กองทุนขายดี 'บลจ.กสิกรไทย' K-CHANGE-SSF ออม-ลดภาษีบลจ.
กสิกรไทย ชู K-CHANGE-SSF ครองแชมป SSF ขายดีที่สุดเปนอันดับ 1 
ในอุตสาหกรรม พรอมชวนกระจายลงทุน K-GINCOME-SSF, 
KCHANGERMF, K2035RMF และ KFLRMF เนนเก็บออมในระยะยาว 
และนํามาลดหยอนภาษีปลายปนี(้ทันหุน ) 
 
ฟลลิปประกันชีวิตปลอยเซฟตี้เซฟวางแผนอนาคต ฟลลิปประ
กันชีวิต ออกแบบประกัน "เซฟตี้ เซฟ" ตอบโจทยเปาหมายการออมท่ีคุมคา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พรอมรับความคุมครองชีวิตตลอดสัญญา 
รวมท้ังสิทธิลดหยอนภาษีสูงสุด 100,000 บาท(ทันหุน ) 
 
ทางออกลูกคาเอเชียประกัน 19 บริษัทรับตอความคุมครองสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ผนึก 19 บริษัทสมาชิก ดูแลลูกคาเอเชยีประกันภัย
กวา 2 ลานกรมธรรม สามารถนําเบี้ยจากการคํานวณระยะเวลาคุมครองที่
เหลืออยูมาซื้อกรมธรรมฉบับใหมไดตรงกับบริษัท 19 แหงท่ีรวมโครงการ 
หรือไมประสงคตอความคุมครอง สามารถติดตอกองทุนประกันวินาศภัย
เพื่อขอคืนเบี้ยในสวนที่เหลือได  (ทันหุน ) 
 
'บิทคับ' จอไอพีโอ เล็งเทรด 2 ตลาด ตั้งเปาเปนบริษัทเทคฯ รายแรกที่
เขาระดมทุน ในตลาดหุนไทย 
 "บิทคับ แคปปตอล กรุป โฮลดิ้งส" แตงตัวเตรียมระดมทุนขายไอ
พีโออีก 1-2 ป เล็งเขา "ตลาดหุนไทย-แนสแด็ก" เผย อยูระหวางขอไลเซนส
บริหารกองทุนสินทรัพยดิจิทัล (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
แหเก็งกําไร 'หุนอสังหา' ราคาพุงสวนตลาด หุนไทยรวง 9.22 จุด 
"บล.เมยแบงกฯ" ชี้ถูกกดดันจากปจจยัลบทั้งใน-ตางประเทศ แตหุนกลุม
อสังหาฯ บวกสวนตลาด จากแรงเก็งกาํไรธปท.ปลดล็อกแอลทีวี "บล.
ฟนันเซียฯ" คาดแนวโนมสัปดาหนี้แกวงในกรอบ 1,620-1,650 จุด 
 


