
 
 

 

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 
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EA-GPSC-BANPU ตีปีก อุ้มโรงแบต 600 ล./1GWh 'สรรพสามิต' ชง
บอร์ด 'อีว'ี เคาะ 22 ก.ย.นี้ เก็งกำไร 3 หุ้นผู้ผลิตแบตเตอร่ีรายใหญ่ นำ
โดย EA รองลงมา GPSC และ BANPU รับมาตรการหนุนโรงงานผลิต
แบตเตอร่ีรถอีวีทั้งด้านภาษีและเงินอุดหนุน เผยผลิตแบตเตอร่ี 1 กกิะวัตต ์
(GWh) รับเงินอุดหนุนกว่า 600 ล้านบาท กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอ
มาตรการด้านภาษีและเงินอุดหนุนเข้าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือบอร์ด EV เพื่อไฟเขียว 22 ก.ย.นี(้ ข่าวหุ้น ) 
 
ระทึกแอชตันอโศก ศาลสูงช้ีชะตาวันนี ้วันนี้! จับตาศาลปกครองสูงสุด 
นัดฟังคำพิจารณาคดีพิพาท “โครงการแอชตัน อโศก” ที่อยู่ในเครือ ANAN 
ลุ้นศาลฯ สรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของคดี โดยอาจเรียกฟังคำพิจารณา
ครั้งต่อไป ก่อนมีคำตัดสินคดี ฟากโบรกฯ ระบุคดีนี้น่าจะได้ข้อสรุปสิ้นปีนี้ 
หากศาลสูงยืนตามคำตดัสินศาลชั้นต้น ANAN อาจต้องตัง้สำรอง 5-6 
พันล้านบาท( ข่าวหุ้น ) 
 
'หมอวรงค'์ อ่วม! ศาลอาญารับฟ้องข้อหาหม่ิน 'กัลฟ'์ “หมอวรงค”์ 
ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับฟ้องเป็นจำเลยคดีใส่ความ “กัลฟ์” ผูกขาดธรุกิจ
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต หลัง GULF เข้าซื้อหุ้น INTUCH ระบุอาจเข้า
ข่ายทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ดูหมิ่น เกลียดชัง เตรียมข้ึนศาลนัดแรก 14 
พ.ย.นี้( ข่าวหุ้น ) 
 
RT ฮอตราคาพุ่งปรี๊ด 5% ลุ้นเซ็นทางคู่กว่า 2 พันล้านเก็งกำไร RT ดัน
ราคาพุ่ง 5.13% รอรับข่าวดี! ฟากซีอีโอ “ชวลติ” ลุ้นเซ็นสัญญาโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที ่2 ช่วงพะเยา มูลค่า 2.3 พันล้านบาท ภายใน
ไตรมาส 3 นี ้มั่นใจสิ้นปีนี้แบ็กล็อกเข้าเป้าพุ่ง 8,500 ล้านบาท( ข่าวหุ้น ) 
 
SNNP ขายเวียดนามคึก! รายได้ปีนี้นิวไฮ 5 พันล้าน “ศรีนานาพรฯ” 
การันตีปีนี้รายได้นิวไฮพุ่ง 5,000 ล้านบาท หลัง 8 เดือนแรกโกยยอดขายโต
ต่อเนื่องทุกเดือน เหตุตลาดขยายตัวทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
เวียดนามปีนี้คาดโตเกิน 50% ส่วนผลงานครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ชี้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชงขายด ี บวกรีแบรนด์เจเล่หนุน
ยอดขายโต( ข่าวหุ้น ) 
 
IP ลดเป้ารายได้เหลือ 1.6 พันล. แต่ยังโตกว่าปีก่อน 80% โชว์ 5 ปี
รายได้ 5 พันล. “อินเตอร์ ฟาร์มา” ปรับลดเป้ารายได้ป ี 65 เหลือ 1.6 
พันล้าน จากเดิม 1.8 พันล้าน หลังบันทึกงบ LAB PHARMACY พลาดเป้า 
แต่รายได้ยังโตแรงกว่าปกี่อนถึง 80% พร้อมโชว์แผน 5 ปี รายได้พุ่งแตะ 
5,054 ลา้นบาท จากแรงหนุน 6 ธุรกิจหลัก( ข่าวหุ้น ) 
 
PROEN ตั้งลาวเทเลคอม เป็นตัวแทนจำหน่าย 5 ปี พร้อมลุยบริการ
คลาวด ์ “โปรเอ็น คอร์ป” ผนึก “ลาวเทเลคอม” ผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์พื้นฐานและบริการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่ใน สปป.ลาว ลุยธุรกิจ
ให้บริการคลาวด์ พร้อมแต่งตั้งลาวเทเลคอม เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเวลา 
5 ป ี( ข่าวหุ้น ) 
 
GRAND ปลื้ม ธุรกิจรร.ฟื้น! ดันยอดทะลักนายวิทวัส วิภากุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ 
เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาว่า 
การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวบวกกับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมของบริษัทในช่วง 9 
เดือน ทำรายได้เติบโตขึ้นจากช่วงเดยีวกันของปีก่อนถึง 307% สามารถ
ดึงดูดลกูค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์การ
เดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวส่วนตัว ( ไทยโพสต์ ) 
 

โปรไทยกระหน่ำบิน ททท.ลดตั๋ว 300 บ.สายการบิน เฮ! ททท.จัด
โปรโมชั่นเด็ด กระตุ้นคนไทยบินเที่ยว ทุ่มเงิน 150 ล้านบาท ให้สายการบิน
ลดราคาตัว๋ทันท ี 300 บาทต่อเที่ยว มั่นใจไทยเที่ยวไทย 160 ล้านคน-ครั้ง 
ขณะที่ต่างชาติจะเที่ยวไทย 10 ล้านคน ด้านผู้ประกอบการสายการบินลั่น
กลับมาเปิดเที่ยวบิน 100% ดา้น BA มั่นใจปีนี้ขนผู้โดยสารฟื้นแตะ 2.1-
2.2 ล้านคน( ทนัหุ้น ) 
 
PTTEP-เชฟรอนชิงดำ แหล่งใหม่รู้ผลก.พ.66PTTEP-เชฟรอน ชิงสิทธิ
สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 ในอ่าวไทย หมายเลข G1/65, G2/65 
และ G3/65 คาดได้ผู้ชนะกุมภาพันธ ์2566 โบรกมองเป็นบวกต่อ PTTEP ชู
มีโอกาสสูง แต่ถึงแพก้็ได้เข้าถือหุ้นในนามภาครัฐอยู่ดี วางเป้าพื้นฐาน 200 
บาท( ทันหุ้น ) 
 
SAWAD สินเช่ือไฮซีซันไม่หวั่นคุมเข้มเช่าซื้อSAWAD ไม่กังวล คุมเข้ม
ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ลั่นเดินหน้าปล่อยสินเชื่อต่อเนื่อง มั่นใจยังคุม NPL ได้
ไม่เกิน 3.71% ฟันธงครึ่งปีหลังเข้าไฮซีซัน หนุนพอร์ตสินเชื่อโตต่อเนื่องทั้ง 
2 ไตรมาส ด้านนักวิเคราะห์ระบุการรุกตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์หนุน
รายได้ดอกเบี้ยโตต่อเนื่องถึงป ี2567 แนะ "ซื้อ" เป้า 55 บาท( ทนัหุ้น ) 
 
PTG ชูพันธุ์ไทยโตเท่าตัว ลุย 5 พันสาขาดันยอดขายPTG ฟุ้ง
ยอดขายกาแฟพันธ์ุไทยครึ่งหลังป ี2565 โตเท่าตัว หลังครึ่งแรกของปีทำได้
แล้วกว่า 480 ล้านบาท พลิกเกมปรับ 4 กลยุทธ์ใหม่บุกตลาดกาแฟ ปักธง 
5 ปีขยายสาขาใหม่แตะ 4-5 พันแห่งทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่ม ี 500 
สาขา และวางเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่องทุกปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50% จากสิ้น
ปีนี้แตะ 1.2 พันล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
AH ลุ้นออเดอร์ค่ายฟอร์ด เล็งขยายฐานเจาะ CLMVAH แย้มออเดอร์
ชิ้นส่วนอีวีเข้าต่อเนื่อง มองอุตสาหกรรมเติบโตหลังลูกค้าปรับมาผลิตรถอีวี
มากขึ้น "เย็บ ซู ชวน" สั่งลุย CLMV ต่อยอดธุรกิจ มั่นใจผลงานครึ่งปีหลัง 
2565 ดีกว่าครึ่งปีแรก พร้อมปีนี้คงเป้ารายได้โต 30% โบรกเผยค่ายรถยนต์ 
ฟอร์ด อีวี จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต เป็นบวกต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนตท์ี่มี
ฟอร์ดเป็นฐานลูกค้า ชู AH-EPG เด่น ( ทนัหุน้ ) 
 
SIRI เตรียมขายหุ้นกู ้ 3 ชุด ประเดิมจองซื้อ 21 กันยานีS้IRI เสนอ
ขายหุ้นกู้ 3 ชุด อาย ุ3 ปี - 5 ปี เคาะอัตราดอกเบี้ย 3 ปีที ่3.85% ต่อปี อายุ 
4 ปีที ่ 4.20% ต่อปี และอายุ 5 ปีที ่ 4.50% ต่อปี จองซื้อพร้อมกัน 21 
กันยายนนี ้08.30 น. ผ่าน 10 สถาบันการเงิน ส่วน อายุ 4 ปี ซื้อผ่านแอป
เป๋าตัง ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท( ทนัหุ้น ) 
 
SCB ราศีจับเด่นกลุ่มแบงก์ กูรูชี้รอรับรู้ลงทุนรอบใหม่ส่อง "เอสซีบี 
เอกซ์" หรือ SCB โบรกประเมินกำไรไตรมาส 3 ที ่ 11,016 ล้านบาท โต 
24% แถมดีที่ตั้งสำรองลด รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มหนุน คาดทั้งปีกำไร 42,233 
ล้านบาท โต 18.6% รับปันผลจาก SCBB หนุนลงทุนรอบใหม่ในบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของ SCB โดยยงัคงแนะนำ "ซื้อ" 
เป้าหมาย 144 บาท( ทนัหุ้น )  
 
ดอกเบ้ียขาข้ึนดันสินเช่ือบ้านพุ่ง เร่งผู้ซื้อใหม-่รีไฟแนนซ์ ก่อน
ต้นทุนเพิ่ม"กรุงศร-ีซีไอเอ็มบีไทย" เผย ยอดปล่อยกู้โตกระฉูด 
"ดอกเบี้ยขาขึ้น" ดันสินเชื่อ บ้านใหม่-รีไฟแนนซ์ทะลัก "แบงก์กรุงศรี" คาด
สินเชื่อปล่อยใหม่ปีน้ี เพิ่มไม่ต่ำกว่า 10% "ซีไอเอ็มบีไทย" เผยยอดขอ
สินเชื่อบ้านใหม ่ ทะลุเป้าเป็น 2.6 หม่ืนล้าน-รีไฟแนนซ์ คาดปีนี้โตกวา่ 1 
เท่าตัว จากดอกเบี้ยต่ำสุด ในตลาด(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 


