
 
 

 

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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สะพัด JMART เทกสุกี้ตี๋น้อย หวังเตรียมดันเข้าตลาดหุ้น ประกาศดี
ลกลางพ.ย.นี้ มั่นใจลงทุนคุ้มค่า “เจ มาร์ท”(JMART) ใชเ้งินเพิ่มทุนจาก
กลุ่มบีทีเอส เข้าซื้อหุ้น “สุกี้ตี๋น้อย” รอประกาศเป็นทางการในช่วง
กลางเดือน พ.ย. 65 พร้อมวางแผนระดมทุนเพิ่ม นำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 
วงในย้ำเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จับตานำสุกีต้ี๋น้อยเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศ
ธุรกิจ (Ecosystem) ทั้งกลุ่มเจ มาร์ทและบีทีเอส เปิดงบการเงิน “บ ี เอ็น 
เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป” เจ้าของสุกี้ตี๋น้อย พบ 3 ปีย้อนหลัง กำไรสุดสวย 
ส่วนปี 65 คาดกำไร 200-300 ล้านบาท โต 100% ล่าสดุวางแผนเปิดสาขา
ให้ครบ 60 แห่ง รายได้ขึ้นแตะ 3 พันล้านบาท( ข่าวหุ้น ) 
 
ยอดจอง TOP ล้น 14 เท่า โชว์เหนือราคาเพิ่มทุนTOP ราคาหุน้พุ่ง 
2.27% ปิดตลาด 56.25 บาท สูงกว่าเคาะราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นเพิ่ม
ทุน 53.50 บาท หลังผู้ถือหุน้เดิม นักลงทุนสถาบัน และรายย่อยตอบรับ
จองซื้อล้นหลามเกินกว่าจำนวนหุ้นท่ีจัดสรรมากกว่า 14 เท่า พร้อมเตรียม
นำเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 ก.ย.นี้( ข่าวหุ้น ) 
 
WGE ราคาพุ่ง 8% ข่าวดีคว้า 2 งานมูลค่า 1 พันล้าน WGE พุ่ง 
8.16% รับข่าวดีส่งท้ายไตรมาส 3/65 คว้างานใหม่ 2 โครงการ “แอทโมซ 
พอร์เทรต ศรีสมาน-แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช" จากบริษัทย่อย ASW มลูค่า 
1,000.40 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 3,125.96 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่ง
หลังปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชน
ต่อเนื่อง( ข่าวหุ้น ) 
 
เลขากสทช.กลับลำปฏิเสธ ไม่ได้ให ้ 'ข้อมลูกฤษฎีกา' “ไตรรัตน์” กลับ
ลำ! ปฏิเสธไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกฤษฎีกาว่ากสทช.ไร้อำนาจเคาะควบรวม 
TRUE-DTAC แต่ระบุแค่ได้รับหนังสือแล้วเท่านั้น ขณะที ่ “บอร์ดกสทช.” 
วานนี้ยังไร้พิจารณาวาระควบรวม เหตุหนังสือจากกฤษฎีกาส่งมาเย็นวนัที่ 
20 ก.ย. จึงบรรจุเข้าเป็นวาระประชุมบอร์ด 21 ก.ย.ไม่ทัน มั่นใจได้เสนอ
บอร์ดในเดือน ต.ค.นี้แน่นอน( ข่าวหุ้น ) 
 
RT เซ็นงานทางคู ่ 2.3 พันล. แบ็กล็อก 9 พันล.ทะลุเป้า RT มาตาม
นัด! คว้างานก่อสร้างอุโมงค์โครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชยีงราย-
เชียงของ สัญญา 2 ช่วงงาว-เชียงราย มูลค่า 2,307.99 ล้านบาท คาดเริ่ม
ก่อสร้างและรับรู้รายได้ไตรมาส 4/65 ดันแบ็กล็อกพุ่ง 9,375 ล้านบาท ทะลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 8,500 ล้านบาท( ข่าวหุ้น ) 
 
EPG บาทอ่อนหนุนปีน้ีโต ยอดขาย 1.3-1.5 หม่ืนล้าน EPG เฮ! รับ
อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า หนุนผลงานปีนี้แจ่ม! ย้ำเป้ายอดขายปีนี ้ (เม.ย. 
65-มี.ค. 66) 1.3-1.5 หม่ืนล้านบาท โต 12-15% หลังธุรกิจ Aeroklas และ 
Aeroflex เติบโตดี ชูมาร์จิ้นอยู่ในระดับสูง ส่วนโซลาร์รูฟท็อป 18 เมกะวัตต ์
เสร็จ พ.ย.นี้ คาดช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 80-100 ล้านบาท โบรกฯ 
เชียร ์“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท( ข่าวหุ้น ) 
 
เล็งลด E20 อีก 3 บาทหนุนเป็นน้ำมันหลักสกนช.ส่งสัญญาณใช ้E20 
เป็นเบนซินพื้นฐาน เล็งกำหนดกลไกราคาทำสว่นต่างจากแก๊สโซฮอล์ 95 ที ่
3 บาท พร้อมโละ E85 ออกจากระบบ ( ไทยโพสต์ ) 
 
เคาะลงทะเบียน คนละครึ่งเก็บตก 23 ก.ย.-1 ต.ค.65"คลัง" เคาะ 23 
ก.ย.-1 ต.ค.2565 เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก 3.09 ล้าน
สิทธ ิพร้อมแจงประชาชนลุยใช้จ่ายเงินสะพัดแล้ว 2.55 หม่ืนล้านบาท( 
ไทยโพสต์ ) 
 
 

คาร์บอนเครดิตฮิตเปดิเทรด FTIX สนั่นมาแล้ว! ศูนย์ซื้อขายคาร์บอน
เครดิต ส.อ.ท. จับมือ อบก. เปิดตัว FTIX แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน
สะอาดและคาร์บอนเครดิต รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ ประกาศดันสุดตัว 
หวังเป็นเครื่องมือลดโลกร้อน เข้มดันร่าง พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
เพิ่มกลไกคาร์บอนเครดติและการเงิน มั่นใจมูลค่าคาร์บอนแตะ 3.25 แสน
ล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
TLI แคมเปญไฮซีซัน ดอกเบ้ียขาข้ึนหนุนTLI เข้าไฮซีซันไตรมาส 4 
เตรียมอัดแคมเปญโปรโมชั่นสนับสนุนตัวแทนขาย ดันเบี้ยประกันภัยรับ
รวม และกำไรทั้งป ี 2565 โตสองหลัก เลง็เพิ่มตัวแทนขายระดับหัวหน้า
กลุ่มให้ครบ 3 หม่ืนราย ชูดอกเบี้ยสูงหนุนผลตอบแทนดี( ทนัหุ้น ) 
 
TOG เดินเครื่อง 100% ออเดอร์ล้นรับบาทอ่อนTOG ส่งซิกผลงานไตร
มาส 3/2565 โดดเด่น และจะพีคที่สุดในไตรมาส 4/2565 รับอานิสงส์จีน
คุมเข้มโควิด ลูกค้าหันหน้าส่งออเดอร์ใหม่ต่อเนื่อง พร้อมสยายปีกเจาะ
ตลาดใหม่ละตินอเมริกา แคนาดา เพิ่ม มองต้นทุนวัตถุดิบครึ่งปีหลังยังคุม
ได้ด ีเตรียมต่อรองราคาวตัถุดิบใหม่ป ี2566( ทนัหุ้น ) 
 
CRC แตกไลน์รุกสุขภาพดัน 'ท็อปส์วีต้า' โกยยอดCRC แตกไลน์ธุรกิจ
สุขภาพ เปิดตัวธุรกิจร้าน "ท็อปส์วีต้า" จำหน่ายอาหารเสริมครบวงจร เจาะ
กลุ่มวัยทำงาน พร้อมทุ่มงบ 200 ล้านบาท ขยายสาขา 150 สาขาในปี 
2567 พร้อมวางหมากโกยยอดขายทะลุ 1.5 พันล้านบาท ในป ี 2570( ทนั
หุน้ ) 
 
GSC ปรับองค์กรครั้งใหญ่ งบพลิกกำไร-บุกต่างแดน"ปณุฑรีก์ อิศราง
กูร ณ อยุธยา" แม่ทัพหญิง GSC ปักเป้าผู้นำด้านสื่อสารบริการครบวงจร 
พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ พร้อมลุยสยายปีกต่างแดน เชื่อหลังปรับโครงสร้าง
ดันผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ เร่งสางภายในบริหารจัดการต้นทุนรัดกุม โชว์ 
6 เดือนแรกโกยกำไรแล้ว 2.15 ล้านบาท( ทนัหุ้น ) 
 
ประกันวินาศภัยเร่งติวเข้ม IFRS17 พร้อมใช้จริงป ี 68สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ติวเข้มบริษัทสมาชิก รับมือมาตรฐานบัญช ี IFRS17 ที่บังคับ
ใช้ในปี 2568 เผยกวา่ 80% พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับการรายงานทางการเงินให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้( 
ทนัหุ้น ) 
 
ลงทุนทางเลือกยุคเงินเฟ้อ กองไพรเวทเรียลเอสเตทบลจ.เกียรติ
นาคินภัทร แนะทางเลือกตลาดผันผวน ลงทุน Private Real Estate หรื
ออสังหานอกตลาด และยังเหมาะกับยุคเงินเฟ้อ ชูกองทุน KKP PREIT-UI 
FUND ปดิยอดจองซื้อไอพีโอกว่า 600 ล้านบาท สร้างโอกาสรับกระแสเงิน
สดในระยะยาว ( ทนัหุ้น ) 
 
คปภ.พร้อมให้กองทุนฯ ยืมเงินจ่ายเคลมโควิด คปภ.ขานรับปลัดคลัง 
พร้อมให้กองทุนประกันวินาศภัย ยืมเงินเสริมสภาพคล่อง-จ่ายเคลม
ประกันโควิดสั่งตั้งทีมตรวจสอบทรัพย์สิน(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'กสิกรไทย' ทุ่ม 2 แสนล้าน ปรับธุรกิจแบงก์สู่เน็ตซีโร ่ "กสิกรไทย" 
เตรียมงบลงทุน 2 แสนล้าน รองรับภาคธุรกิจเดินหน้า สู่เน็ตซีโร่ ป ี 73 
ยอมรับหนี้เสียขยับเพิ่ม หลังลูกค้าตกชั้น ปรับโครงสร้างหนี้ซ้ำซาก มั่นใจ
ยังอยู่ในกรอบบริหารจัดการได้ (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 
 


