
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรอืขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซือ้หรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วจิารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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จับตา TRUE-DTAC วิ่งคึก กฤษฎีกาตีตกอำนาจกสทช. ลุ้นบอร์ดถก
นัดพิเศษวันนี้ ปิดจ๊อบดีลควบรวมกิจการ วันน้ี TRUE-DTAC วิ่งพล่าน! 
ขานรับแผนควบรวมกิจการเดินฉลุย หลังความเห็นกฤษฎีการะบุชัดกสทช.ไม่
มีอำนาจ “อนุญาต” หรือ “ไม่อนุญาต” เรื่องการควบรวมกิจการได้ มีเพียงแค่
ออกมาตรการควบคุมหรือเยียวยาเพียงเท่าน้ัน จับตาบอร์ดกสทช.เรียกถก
ด่วนนัดพิเศษวันน้ี เลขากสทช.ส่งซิกยึดตามประกาศกสทช.ป ี 61 บล.กสิกร
ไทย เชื่อราคา DTAC ปรับขึ้นได้อีก 5-8% ชนราคาเทนเดอร์ฯ 47.76 บาท 
ส่วน TRUE ปรับขึ้น 5% ชนเพดานเทนเดอร์ฯ 5.09 บาท( ข่าวหุ้น ) 
 
คดีแอชตันอโศกส่อพลิก ตุลาการแนะยกคำร้องANAN ราคาพุ่ง 2.34% 
รับข่าวดี! คดีแอชตัน อโศกส่อพลิก หลังวานนี้ตุลาการผู้แถลงคดี มีความเห็น
โครงการดำเนินการโดยชอบ แนะกลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง (ศาล
ชั้นต้น) ให้ยกคำร้องทุกคดี ลุ้นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งใน 1-2 
เดือนจากนี้ หรืออย่างเร็วสุด 1-2 สัปดาห(์ ข่าวหุ้น ) 
 
SCB ควัก 2 พันล. ลุยแบงก์อินโดฯกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCB) ร่วมลงทุน
เชิงกลยุทธ์ทางอ้อมในธนาคาร Jasa Jakarta (BJJ) มูลค่า 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือเกือบ 2 พันล้านบาท ผ่าน WeLab Sky Limited หวังต่อยอดธรุกิจ
เทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค( ข่าวหุ้น ) 
 
SSP เป้า 3 ป ี500 เมกะวัตต ์ทริสฯยกชั้นเครดิต BBB+SSP เตรียมร่วม
ชิงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทย-เวียดนาม คาดเปิดประมูลปลายปีนี้ หนุน
เปา้ 5 ปี กำลังการผลิตพุ่ง 500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 232 เมกะวัตต์ 
พร้อมศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ คาดชัดเจนปีน้ี ล่าสุดทริสฯ ปรับเพิ่มอันดับ
เครดิตองค์กรจาก BBB เป็น BBB+ แนวโน้ม "คงที่" ชี้โครงสร้างการเงินแกร่ง-
กระแสเงินสดแน่นอน( ข่าวหุ้น ) 
 
JASIF หยั่งเชิงก่อนโหวต ศุกร์นี้ประชุม JAS จ่อฉลุย JASIF นัดประชุม
ล่วงหน้า 7 ต.ค.นี้ จำกัดสิทธิผู้ถือหน่วย 1 พันรายแรกที่ลงทะเบียนก่อน หวัง
หยั่งเชิงก่อนประชุมจริง แจงข้อดีหลัง ADVANC เข้าถือหุ้นใหญ่ JASIF ได้
ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดิม ฐานะมั่นคงขึ้นหลัง BBL ดันดีลสุดตัว ด้าน บล.
กสิกรไทย ชี้ผลตอบแทน JASIF พุ่ง 10% ใน 3 ปีแรก ส่วนประชุม JAS วนัท่ี 
23 ก.ย.นี้ แนวโน้มโหวตผ่านฉลุย( ข่าวหุ้น ) 
 
THAI คาดปีนี้ผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน ศาลฯ นัดไต่สวนแก้ไขแผนฟื้นฟู 
21-22 ก.ย.น้ี“การบินไทย” มั่นใจปีนี้ผลประกอบการเข้าเป้า มีผู้โดยสาร 4.5 
ล้านคน อัตราการบรรทุกเฉลี่ย 80-82% หลังครึ่งปีแรกผลงานดีกว่าคาด แถม
ครึ่งปีหลังน้ีราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ญี่ปุ่นเปิดประเทศมากขึ้น 
ส่วนความคืบหน้าแก้ไขแผนฟื้นฟู รอศาลฯ นัดไต่สวน 21-22 ก.ย.นี้ คาด
เห็นชอบแก้ไขแผนภายในต้นต.ค. 65 ( ข่าวหุ้น ) 
 
ปตท.ลุยระดมเงิน ร่วมบริษัทสิงคโปร์ ผลิตโปรตีนแมลงปตท.ร่วมเพิ่ม
ทุนบริษัท Nutrition Technologies สญัชาติสิงคโปร์ ขยายความร่วมมือ
ต่างประเทศ ระดมทุน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ พัฒนาเทคโนโลยีผลิตโปรตีน
คุณภาพสูงจากแมลง( ไทยโพสต์ ) 
 
อนุมัติ 8,320 ล.หนุนตัดอ้อยสดลด PM 2.5ครม.อนุมัติงบ 8,320 ล้าน
บาทช่วยเกษตรกรตัดอ้อยสดส่งโรงงานในฤดูการผลติ 64/65 อัตรา 120 บาท
ต่อตัน หวังลดปัญหาฝุ่น PM 2.5( ไทยโพสต์ ) 
 
เลื่อนเก็บภาษีความหวานครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นอัตราภาษีความ
หวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที ่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่า
ครองชีพของประชาชน ช่วยอุตฯ เครื่องดื่ม ( ไทยโพสต์ ) 
 

UBE ผนึก PTT เอทานอล นวัตกรรมยีสต์เพิ่มค่าPTT จับมือ UBE ชู
เทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ทนร้อนท่ีผ่านการวิจัย ด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง คาดลดต้นทุนการผลิตเอทานอล 7 ล้านบาทต่อปี 
ครึ่งปีหลังปริมาณเอทานอลฟื้น ทั้งปีปริมาณขาย 143 ลา้นลิตร คาดปีหน้า
แตะ 150 ล้านลิตร( ทนัหุ้น ) 
 
รัฐเลื่อนภาษีน้ำตาล TIPCO-HTC รับโชคTIPCO-HTC รับอานิสงส์ครม.
เคาะขยายเวลาปรับขึ้นภาษีความหวานระยะที ่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 
(ต.ค.65-มี.ค.66) ด้านนักวิเคราะห์ระบ ุ SAPPE-CBG-ICHI ปรับสูตร
เครื่องดื่มให้มีน้ำตาลน้อยกว่า 8 กรัมต่อ 100 ml อยู่แล้ว ขณะที่น้ำผลไม้ และ
น้ำอัดลมที่ไม่สามารถปรับสูตรได้ พร้อมชู SNNP เด่นกลุ่มเครื่องดื่ม คาด
รายได้-กำไรโตต่อเนื่องทั้ง 2 ไตรมาสที่เหลือ เคาะเป้า 20.20 บาท( ทันหุน้ ) 
 
PIMO บาทอ่อนหนุนส่งออก ออเดอร์ยาวชนสิ้นปี 110 ล้านPIMO บาท
อ่อนดันยอดส่งออกโต หนุนมาร์จิ้นฟู บอสใหญ่ "วสันต์ อิทธิโรจนกุล" รับออ
เดอร์ยาวไปยันสิ้นปีกว่า 110 ล้านบาท ปั๊มกำลังผลิตเต็มแม็กซ์ 9 หมื่นลูกต่อ
เดือน เดินหน้าลุยมอเตอร ์EV ดันยอดขายชนเป้าแตะ 1.4 ล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
YGG สู่ตลาดโลกทีวีซีรีส์ แบ็กล็อกแน่น 120 ล้านYGG อวดแบ็กล็อกเต็ม
มือ 120 ล้านบาท พร้อมเผยความคืบหน้าจัดตั้งบริษัทร่วมทุน MYGG ฉลุย 
ปักธงนั่งแท่นเป็นผู้พัฒนา นำเข้าเกมจากต่างประเทศ คาดชัดเจนในไตรมาส 
4 นี้ ฟากบิ๊กบอส "ธนัช จุวิวัฒน์" ลั่นใกล้ปิดดีลพาร์ตเนอร์ลุยธุรกิจตน้น้ำ 
เตรียมก้าวเข้าสู่ตลาดโลกด้านทีวีซีรีส์( ทนัหุน้ ) 
 
'BBIK' จับมือ 'OR' พัฒนาระบบ CRM ร้านคาเฟ่อเมซอนBBIK จบัมือ 
OR ร่วมพัฒนาระบบ CRM เชื่อมต่อระบบข้อมูลภายในระหว่าง OR กับแฟ
รนไชส์ ยกระดับการบริหารจัดการระบบแฟรนไชส์ Cafe Amazon เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจในอนาคต คาดเห็นผลไตรมาส 2/2566( ทนัหุ้น ) 
 
PROS ฮุบงานใหญ่รับทรัพย์ 581 ล้านPROS มือขึ้นคว้างาน 10 โครงการ 
มูลค่ารวม 581.35 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกแตะ 2.34 พันล้านบาท พร้อมฉาย
ภาพทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังแจ่ม พุ่งเป้ารับงานโครงการระยะสั้น เน้นเก็บเงิน
เร็ว แรงงานพร้อม เดินหน้ายื่นประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง( ทันหุ้น ) 
 
DPAINT ฟื้นคืนชีพรุกสยายปีก CLMVDPAINT ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปี
หลังสดใส ลุยขยายส่วนแบ่งการตลาดสี วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ พร้อมอัพ
ราคา รักษามาร์จิ้น ส่งซิกเปิดโรงงานใหม่ หนุนกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 50% เร่ง
คลอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ใส่เกียร์ขยายตลาด CLMV ( ทนัหุน้ ) 
 
'แรบบิท แคร'์ รุกแพลตฟอร์มออนไลน์ เขย่าตลาด 'ประกันภัย-บัตร
เครดิต'แม้จะเจอความท้าทายจากวิกฤติโควิด แต่ธุรกิจนายหน้าประกันภัย
และบริการทางการเงิน ที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้อานิสงส์ท่ีดี จากการ
ที่ลูกค้าเริ่มเห็นความสำคัญในการซื้อประกันมากขึ้น และต้องการเข้าถึง
บริการทางการเงินด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
ส่องเทรนด ์'สังคมไร้เงินสด-ชำระเงินดิจิทัล' ผ่านมุมมองผู้จัดการ 'วซี่า' 
ประจำประเทศไทยเมื่อไม่นานนี้ "วีซ่า" ผู้นำการให้บริการการชำระเงิน
ดิจิทัลระดับโลก ไดต้้อนรับผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย คนใหม่ คือ "พื่ภา
วิน สดประเสริฐ" ซึ่งจะต้องรับภารกิจขับเคลื่อนการให้บริการด้านเพย์เมนท์ 
ท่ามกลางความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน และพิภาวินก็
ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจผ่าน บทสัมภาษณ์พิเศษนี(้กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 
 


