
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรอืขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซือ้หรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัพราคา 7 หุ้นกลุ่มแบงก ์รับศก.-ดอกเบ้ียสู่ขาข้ึน ชม KTB คุณภาพ
สินทรัพย์ดี ราคาผันผวนต่ำ “เคจีไอฯ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย 7 หุ้น
กลุ่มแบงก์ รับเศรษฐกิจและดอกเบี้ยขาขึ้น นำโดย KTB KBANK BBL 
SCB TTB TISCO KKP พร้อมชมเปาะ “กรุงไทย” คุณภาพสินทรัพย์ดีมาก 
ราคาหุ้นมีความผันผวนต่ำ เช่นเดียวกับ BBL ที่คุมหนี้เสียได้ดีเช่นกัน ส่วน 
KBANK มีความสามารถหารายได้เพิ่มข้ึนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
ด้าน TISCO กำไรไตรมาส 3/65 จ่อรับ 1.8 พันล้านบาท เพิม่ข้ึน 
17.9%( ข่าวหุ้น ) 
 
FORTH ผนึก AOT ทุ่ม 500 ล้าน ผุดศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินORTH 
ผนึก AOT ลยุธุรกิจ MRO ทุ่ม 500 ล้านบาท สร้างศูนยซ์่อมบำรุงเครื่องบิน
ฝั่งทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดแล้วเสร็จเปิดบริการป ี 67 พร้อม
ซ่อมใหญ่-ซ่อมท่ัวไปเครื่องบินลำตัวแคบ เจาะกลุ่มลูกค้าโลวค์อสแอร์ไลน์ 
พร้อมให้บริการเครื่องบินส่วนตัวแบบครบวงจร ย้ำเป้าปีนี้รายได้โต 10-
15% ดันกำไรทำนิวไฮ( ข่าวหุ้น ) 
 
TLI รับบอนด์ยีลด์ ฝรั่งจ่อซื้ออีก 20%หุ้น บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ 
TLI พร้อมเข้า MSCI พ.ย.นี้ บล.โนมูระฯ ย้ำมีโอกาสสูงมาก มาร์เก็ตแค
ปเฉียด 2 แสนล้าน ฟรีโฟลตสูง 20.6% หุ้นมีรูมให้ต่างชาติเข้าซือ้อีก 
20.6% จับตาประชุมเฟด 20-21 ก.ย.นี้ บอนด์ยีลด์พุ่งต่อ ดันกำไร TLI 
กระฉูด ขณะที่หุน้ DELTA ร้อนแรงเต็งเข้า SET50 ต้นปี 66 แน(่ ข่าวหุน้ ) 
 
PTT จ่ายปันผล 1.30 บาท ลุ้นปีนี้กำไรพุ่ง 1.6 แสนล. บอร์ด “ปตท.” 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.30 บาท ขึ้น XD 28 ก.ย.นี้ และจ่าย 12 
ต.ค. 65 โบรกฯ คาดกำไรปกติไตรมาส 3/65 โตตามธุรกิจสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (E&P) และโรงกลั่น TOP-IRPC ค่าการกลั่นสูง ขณะที ่ OR 
อัตรากำไรขั้นต้นต่อลิตรโต หนุนกำไรปกติป ี65 โต 9% แตะ 1.6 แสนล้าน
บาท ( ข่าวหุ้น ) 
 
เรียกเก็บดีเซล 1.13 บ. ลดภาระกองทุนน้ำมันติดลบกว่า 1.2 แสน
ล้าน“กบน.” เรียกเก็บเงินจากกลุ่มดีเซล 1.13 บาทต่อลิตร หลังราคาน้ำมัน
ตลาดโลกอ่อนตัวลง ราคาขายปลกีไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 34.94 บาทต่อ
ลิตร เสริมสภาพคล่อง ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ ที่ติดลบกว่า 1.2 แสนล้าน
บาท( ข่าวหุ้น ) 
 
BEM ฉลุย! คว้างานรถไฟฟ้าสีส้ม รฟม.เตรียมเชิญเจรจาต่อรอง
ขั้นตอนสุดท้าย BEM คว้างานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 1.22 
แสนล้านบาท รฟม.เตรียมเชิญเจรจาต่อรองเป็นข้ันตอนสุดท้ายตามพ.ร.บ.
ร่วมทุนฯ ก่อนประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ( ข่าวหุ้น ) 
 
ยอดขายอสังหา 'กทม.' ชะลอตัว สต๊อกค้างเพียบนายวิชัย วิรัตกพันธ์ 
ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า โครงการที่อยู่อาศัยในพืน้ที่
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ ไตรมาส 2/2565 มีท่ีอยู่อาศัย เสนอขายทั้งหมดใน
ตลาด 199,949 หน่วย มูลค่า 976,823 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็น
โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 28,334 หน่วย มูลค่ารวม 136,577 ล้าน
บาท, มีจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ในช่วงไตรมาส 2/2565 จำนวน 23,476 
หน่วย มูลค่ารวม 116,488 ลา้นบาท และมีหนว่ยเหลือขาย จำนวน 
176,473 หน่วย มูลค่ารวม 860,335 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการอาคารชุด 
66,975 หน่วย มูลคา่ 300,795 ล้านบาท โครงการบ้านจดัสรร จำนวน 
109,498 หน่วย มูลค่า 559,540 ลา้นบาท 
 ( ไทยโพสต์ ) 
 
  

DITTO เป้าป่าแสนไร่ มูลค่าสูง-ขาใหญ่จ้องDITTO ประกาศปลูกป่าแสน
ไร่ หลังได้รับปลูกดูแลป่าโกงกางจากกรมทรัพย์ทางทะเลมากสุด 1.1 หมืน่ไร่ 
หวังเก็บคาร์บอนเครดิตขายในราคาสูง ชี้อนาคตมูลค่าจะพุ่ง เหตุจะมี
มาตรการบังคับเพียบ ขณะที่ 10 กองทุนเตรียมพบ มองธุรกิจแปลงดาต้า
อนาคตไกล อบจ. อบต. เร่งใช้ พร้อมผนึก TEAMG คว้างาน 5 พันล้านบาท( 
ทนัหุ้น ) 
 
TOP โตหลังเพิ่มทุน แจกปันผลแถมอีกTOP มั่นใจโอกาสเติบโตหลังเพิ่ม
ทุน โครงการทั้ง CFP และ CAP จะเพิ่มศักยภาพ พร้อมลุยจ่ายปันผลระหว่าง
กาล มีลุ้นผลตอบแทนดีหลังผลงานครึ่งปีแรกทำสถิติ ส่วนหนี้สินต่อทุนจะ
ต่ำลงน้อยกว่า 1 เท่า เตรียมเคาะราคาสุดท้าย 20 กันยายนนี(้ ทนัหุ้น ) 
 
HFT ลุยพรีเมียมแบรนด์ บุกปากีสถาน 2 ล้อเพียบHFT ยิ้มบาทอ่อนค่า-
ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลง เป็นผลบวกหนุนมาร์จิ้นในช่วงครึ่งปีหลังขยับขึ้น 
เดินหน้าขยายตลาดพรีเมียมแบรนด์ พร้อมรุกปากีสถานชี้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็น
อันดับ 4 ของโลก ส่วนสินค้าพรีเมียม Tubeless แล้วเสร็จในไตรมาส 
4/2565( ทนัหุ้น ) 
 
BAM ตั้ง JV 29 กันยา โค้งสามแตะ 4 พันล.BAM มั่นใจผลเรียกเก็บงวด
ไตรมาส 3/2565 ตามเป้าท่ี 4 พันล้านบาท ลุ้นลูกค้าชำระเงินหลังปิดดีล
ทรัพย์ NPA ขนาดกลาง 1 ชิ้น จับตาประกาศตั้ง JV วันท่ี 29 กันยายนนี้ ลั่น
ไตรมาส 4/2565 เข้าไฮซีซัน หนุนทั้งปีเป้าเรียกเก็บแตะ 1.7 หมื่นล้านบาท 
ด้านนักวิเคราะห์จับตาผลสำเร็จการปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้า NPL สร้างรายได้
ประจำ ขณะที่คาดกำไรทั้งปีโต 27.45% แนะ "ซื้อ" เป้า 25 บาท( ทันหุ้น ) 
 
เปิด 5 หุ้นไทยเข้าตาฟุตซี่ ชู BH แกร่งต่างชาติหนุนเปิด 5 หุ้นไทย BH-
BYD-FORTH-RAM-VIBHA ตดิ FTSE Rebalancing โบรกชู BH เป็นหุ้น 
Defensive ที่แข็งแกร่งสุดในขณะนี ้ ทั้งจากผลบวกการปรับเพิ่มน้ำหนักการ
ลงทุนของ FTSE และจากได้รับอานิสงส์มากสุดจากการฟื้นตัวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นโรงพยาบาลตัวเดียวที่จะยังคงทำกำไรให้เติบโต
ไดท้ั้งจากปีก่อนและจากครึ่งปีแรกได้( ทนัหุ้น ) 
 
SUSCO ผนึก ESSO หนุน Q4 ยอดเติมน้ำมันพีคSUSCO เผยจบัมือ 
ESSO หนุนโตร่วมกัน พร้อมชี้ปริมาณขายน้ำมันฟื้นตัวแกร่ง จับตาไตรมาส 
4/2565 เข้าไฮซซีันดันยอดขายพีค ย้ำเป้ารายได้ทั้งป ี 40% ฟากโบรกมอง
ความร่วมมือกับ ESSO ปรับปรุงปั๊มน้ำมันเดิมของ SUSCO เป็นของ ESSO 
ปีน้ีตั้งเป้าปรับปรุง 80 สาขา หวังดันยอดขาย เพิ่มการแข่งขัน ขณะที่มองบวก
การเติบโตของปริมาณขายและค่าการตลาด เคาะพื้นฐาน 5.30 บาท( ทนั
หุน้ ) 
 
ARIP โค้งท้ายอีเวนต์พีค ลุ้นงบนิวไฮ-จ่ายปันผลARIP ลั่นปีนี้เป็นปีทอง 
ส่งซิกไตรมาส 4/2565 อีเวนต์เพียบ โชว์ยอดรอจัดงานกว่า 80 ล้านบาท ลุย
สร้างนวัตกรรมจัดงานรูปแบบใหม่ คาดผลงานปีน้ีทำสถิติสูงสุด ลุ้นจ่ายปัน
ผลแจกความสุขให้ผู้ถือหุ้นในปี 2566 เดินหน้าชิงงานเข้าพอร์ต 20 ล้านบาท 
คาดชัดเจนเร็วๆ นี ้( ทันหุ้น ) 
 
เปิดยีลด์ฟาร์ม 'สเตเบิลคอยน'์ สูงสุด 7 อันดับ ในช่วงที่เงินเฟ้อสูง แต่
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารต่ำ การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป มี
ผลตอบแทนต่ำตามไปด้วย ทำให้นักลงทุนในตลาดคริปโทหันมารับ
ผลตอบแทนจาก "การฟาร์ม (Farming)" เหรียญแทน ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความ
นิยมในตลาดคริปโท ซึ่งสามารถลงทุนได้เองและมีผลตอบแทนสูง 
 (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 


