
 
 

 

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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PTTEP แจงงบ Q3 วันนี้ ลุนกําไรหม่ืนล.โต 40% SCC กําไรวูบเหลือ 
6.8 พันลาน ดีมานดหดพิษโควิด จับตา PTTEP แจงงบไตรมาส 
3/64 วันนี้ โบรกฯ ประเมินกําไรสุทธิโตแข็งแกรง 40% ทะลุ 1 หม่ืนลาน
บาท รับปจจัยบวกจากปริมาณและราคาขายปโตรเลียมเพิ่ม ขณะที่ราคา
น้ํามันดิบไตรมาส 4 มีโอกาสยืนเหนือ 90 เหรียญตอบารเรล ลาสุด PTTEP 
จัดตั้ง 3 บริษัทยอยรองรับการลงทุนในอนาคต ฟาก SCC ประกาศไตร
มาส 3/64 กําไรสุทธิหดเหลือ 6.8 พันลานบาท หลังดีมานดลดลงจาก
ผลกระทบโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน(ขาวหุน) 
 
DPAINT ลงสนามเทรด ครึ่งปกําไรโตแรง 48%  หุนนองใหม สีเดลตา 
หรือ DPAINT ลงสนามเทรดวันนี้ กูรูชี้นักลงทุนตอบรับดี เหตุรายได-กําไร
เดน ลุนวิ่งเหนือจอง เคาะเปาราคา 9.80-10.40 บาท โชวผลงานครึ่งปแรก
ของป 64 มีกําไรสุทธิ 32.9 ลานบาท เติบโต 48.2% จากชวงเดยีวกันของป 
63(ขาวหุน) 
 
UAC ผลงาน Q4 เริ่ด บุกปนผล BBF พ.ย. ยูเอซี แจงขาวดีไตร
มาส 4/64 เตรียมบุกกําไรจากเงินปนผล บางจาก ไบโอฟูเอล หรือ BBF อีก 
105.56 ลานบาท ในวันที่ 11 พ.ย.นี้ รอลุนจายเพิ่มงวดประจําป 64 อีก
รอบ พรอมรับอานิสงสเปดประเทศ หนุนดีมานดไบโอดีเซลชวงปลายปพุง
(ขาวหุน) 
 
12 หุนสงออกงบฯสวย NER-KCE-MCS นําทีม  ASPS เปด 12 หุน
สงออก แนวโนมสดใสตลอดป หลังภาคสงออกเปนพระเอกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจปนี้ อยูในกลุมชิ้นสวนฯ-สงออกเหล็ก เกษตร อาหาร ยานยนต 
และราคายังมีอัพไซด นําโดย STA NER  UBE ASIAN TU KCE DELTA 
HANA AH SAT SVI และ MCS(ขาวหุน) 
 
BAM ปรับทัพข้ึนโฮลดิ้งส ปลดขอจํากัดเอเอ็มซี BAM ขยับเปนโฮล
ดิ้งส ป 65 ปลดล็อกธุรกิจเอเอ็มซี ดันกําไรทะยาน 3.02 พันลานบาท 
เพิ่มข้ึน 40% สวนไตรมาส 3/64 งบสวย กําไรสุทธิ 544 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
83% และยังเพิ่มตอเนื่องถึงไตรมาส 4 หลังเปดประเทศ ประมูลหนี้พุง 
ราคาเปาหมาย 22 บาท (ขาวหุน) 
 
กทพ.ชงครม.ไฟเขียวสรางทางดวนขั้น 3 กทพ.เดินหนาชง 
ครม.ไฟเขียวสรางทางดวนขั้น 3 เล็งเปดประมูลชวง เม.ย.-พ.ค.65 เริ่ม
กอสราง พ.ย.65 เปดใหบริการป 68 เตรียมจางที่ปรึกษาเจาะเสนทางใหม 
หวัง ม.เกษตรฯ เปดทาง(ไทยโพสต) 
 
ไวรัส-น้ําทวมกระทบ COTTO โอดกําไรไตรมาส 3 หดตัว 5%นายนํา
พล มลิชัย กรรมการผูจัดการ บมจ.เอสซจีี เซรามิกส หรือ COTTO เปดเผย
ถึงงบการเงินรวมกอนสอบทานของ COTTO ในไตรมาสที่ 3 ป 2564 วา มี
รายไดจากการขาย 2,840 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5% จากชวงเดยีวกันของป
กอน และมีกําไร 162 ลานบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน เนื่องจากสถานการณโควิด-19 และอุทกภัยในหลายจังหวัด สงผลให
ปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกลดลง แตสามารถ (ไทยโพสต) 
 
 
 
 
 

PIN เคาะขายไอพีโอ 3.90 บ. ลุยอีอีซีลงทุนขยายงาน PIN เคาะ
ราคา IPO หุนละ 3.90 บาท เปดจองซื้อวันที่ 28-29 ต.ค. และ 1 พ.ย. 
2564 เดินหนานิคมอุตสาหกรรมปนทอง 6 กดปุมขายเฟสแรกปลายป 
2564 และพัฒนา Logistics Park แหงใหม สูเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
รับเม็ดเงินลงทุนกลุมอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นท่ี EEC เติบโตยั่งยืน
(ทันหุน ) 
 
NCH จอเปดโครงการใหม รับอานิสงสปลดล็อก LTV NCH ขาน
รับแบงกชาติปลดล็อกเกณฑ LTV ดีเดยยาวถึงสิ้นป 2565 หนุนดีมานดพุง 
บิ๊ก "สมนึก ตันฑเทอดธรรม" เดินหนาปนแนวราบเพิ่มราว 2 พันลานบาท 
ปม Backlog เพิ่ม จากเดิม 600 ลานบาท แถมสงซิก Q4/2564 ฟอรมแจม 
โครงการรอบุกเพียบ ปกหมุดป 2564 รายไดแตะ 2 พันลานบาท(ทันหุน ) 
 
พอรตลงทุนรับมือลด QE พักเงินตราสารหนี้-ทรัสต เตรียมรับ
ความผันผวนลดวงเงิน QE จับตาผลประชุมเฟดตนพฤศจิกายนนี้ ผูจัดการ
กองทุนแนะพอรตรับมือความผันผวน พักเงินตราสารหน้ีระยะสั้น หรือ
สินทรัพยทางเลือกอยางทรัสต-กองทุนอสังหาได สวนมุมมองระยะยาว
ยังคงใหน้ําหนักลงทุนในหุน ดวยผลตอบแทนที่ดึงดูดกวาตราสารหนี้ 
พรอมจับตาดอกเบี้ยขาขึ้นทําตนทุนธุรกิจสูง(ทันหุน ) 
 
TIPH ประเดิมแผนลงทุน ตั้งบริษัทลูกดันประกันโต TIPH เดิน
กลยุทธตามแผนงาน ตั้งบริษัทยอย "ทิพย ไอเอสบี" หวังเปนเรือธง
สนับสนุนธุรกิจประกันภัย สงเขาลงทุนในธุรกิจนายหนาประกันภัย ธุรกิจ
สํารวจภัย และธรุกิจใหบริการฝกอบรมตัวแทน/นายหนาประกันภัย หรือ
ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ทันหุน ) 
 
 เปดแผน 'แรบบิท แคช' บุกสินเชื่อ ลุยปลอยกูดิจิทัล เปา 5 ป 1.5 
หม่ืนลาน เล็งเขาจดทะเบียนในตลท. ภายในป 69 
 "กลุมบีทีเอส" สง "แรบบิท แคช" ลุยตลาดปลอยสินเชื่อดจิิทัล ตั้ง
เปา 5 ป พอรตสินเชื่อแตะ 1.5 หม่ืนลาน เล็งเขาจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพยป 69 คาดเปดบริการเต็มรูปแบบไตรมาส/65 พรอมผนกึ "เคอรี่-
ฮิวแมนิกา" นํารองทดสอบปลายปนี้(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เงินเฟอดัน 'ทอง' ขึ้น ลุน '2 พันดอลล' ป 65 กูรู ชี ้ "เงินเฟอ" ดัน
ราคาทองพุง "แมทองสุก" คาดป 65 มีโอกาสทดสอบ 2 พันดอลลารตอ
ออนซ หนุนทองไทยพุงแตะ 2.95 หม่ืนบาท "นายกสมาคมคาทองคํา" คาด
ไตรมาส 4/64 แกวงตัวในกรอบแคบจากแรงกดดันคาเงินบาท ฝง "สภา
ทองคําโลก" ชี้ ธปท.เพิ่มสัดสวนถือทองคําในรอบ 4 ป(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอ็นอารเอฟ' เล็งข้ึนแทนผูนํา 'กัญชง' "เอ็นอารเอฟ" เสริมแกรงบริษัท
ยอย "จีทีเอช" ดึง บริษัทกัญชงยักษใหญสหรัฐถือหุน 25% มูลคา 130 ลาน
บาท หนุนข้ึนแทนผูนําอุตสาหกรรมกัญชงเอเชียแปซิฟก (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
MPI พุงรับโควิดคลี่คลาย อุตฯ จอขยับเปา/จับตาธุรกิจพืชเภสัชมา
แรง! "สุริยะ" ฟุงภาคผลิตฟนตวั อวดดชันีเอ็มพีไอเดือน ก.ย.โต 93.72 
จอขับเปาหลังประเมินเปดประเทศหนุนเต็มสูบ "พาณิชย" ฟุงโควิด
คลี่คลายหนุนบริษัทตั้งใหมพร่ึบ จับตาธุรกิจพืชทางเภสัชฯ มาแรง (ไทย
โพสต) 
 
 


