
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วจิารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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หุนกลุมแบงกใหญตีปก KBANK-SCB จอขึ้นดอก 'ผยง' ย้ําลาสุด
กรุงไทยเงินกองทุนแกรงมาก โบรกฯ เสียงเอกฉันทแบงกขึ้นดอก
สัปดาหหนาแน หลังกนง.ประชุมวันที่ 28 ก.ย.นี ้ ประเมินขึ้นดอกเบี้ยทุก 
0.25% สงผลดีตอกําไร และ NIM ของแตละแบงก BBL รับผลบวกมากสุด 
ประมาณการกําไรเพิ่มขึ้น 5.7%, TTB 5.4%, KTB 5.0%, KBANK และ 
SCB เพิ่ม 3.7% ดาน “ผยง” ย้ําสถานะงบการเงินลาสุดของกรุงไทย
แข็งแกรงและมีเสถียรภาพมาก( ขาวหุน ) 
 
ธนารักษเซ็นทอฯ เร็ววันนี ้ ศาลถอนคุมครอง EASTW ศาลปกครอง
สูงสุดเพิกถอนคําสั่งคุมครองชั่วคราว EASTW แลว ดานธนารักษเตรียมลง
นามสัญญาทออีอีซี 2.5 หม่ืนลานบาท กับบริษัท วงษสยามฯ เร็วๆ นี้ หลัง
เลื่อนมา 2 ครั้ง พรอมสงมอบพื้นที่โครงการทอสงน้ําหนองปลาไหล-หนอง
คอ และหนองคอ-แหลมฉบัง ระยะท่ี 2 รับเงินเขาคลังทันที 1.5 พันลาน
บาท ดานราคาหุน EASTW รวงตอเนื่อง( ขาวหุน ) 
 
HL ครึ่งหลังรุง ลุยขยายสาขา หนุนรายไดโต “เฮลทลีด” แยมผลงาน
ครึ่งปหลังสดใส รับอานิสงสโควิด-19 คลี่คลาย มีโรคตามฤดูกาล และการ
ขยายรานขายยาเพิ่ม ตั้งเปาสิ้นปครบ 36 สาขา รวมท้ังออกผลิตภัณฑ
สินคาสารสกัด CBD จากกัญชง-กัญชา หนุนยอดขายโต พรอมลุนปดดีล
ซื้อกิจการ 1 ดีลสิ้นปนี้ สวนปหนารุกหนักเปดอีก 20 สาขา เพิ่มเปน 50 
สาขา ดันรายไดพุง( ขาวหุน ) 
 
'วิรัตน' สงไมตอซีอีโอใหม จอโกยกําไร CFP เสร็จป 68 “วิรัตน” สงไม
ตอ “ซีอีโอ” TOP คนใหม สานตอภารกิจทรานสฟอรมโรงกลั่นฯ ลั่น
ภายหลังโครงการ CFP เดินเครื่องป 68 เปนชวงโกยกําไร “Golden 
Period” โรงกลั่นฯ ขณะที่โครงการ CAP2 ในอินโดนีเซีย กําลังผลิต 8 ลาน
ตันตอป จอ ตดัสินใจลงทุนขั้นสุดทายไตรมาส 4 ปนี้ พรอมการันตีผลงาน
ปนี้คากลั่นทรงตัว 7-8 เหรียญสหรัฐตอบารเรล( ขาวหุน ) 
 
KTC กําไร 2 พันล.โต 47% Q3 ยอดรูดปรื๊ดกระฉูดบมจ.บัตรกรุงไทย 
(KTC) จอโชวงบไตรมาส 3/2565 ทําสถิติสูงสดุใหมที่ 1.94 พันลานบาท 
เพิ่มข้ึน 47% เหตุสินเชื่อขยายตัวด ียอดรูดบัตรเครดิตพุง 16% ดันปนี้กําไร
โดดเดนเพิ่ม 27% ทองเที่ยวเริ่มกลับมาดีขึ้น ความตองการสินเชื่อสวน
บุคคลสูง ราคาเปาหมาย 68 บาท( ขาวหุน ) 
 
TKS ครึ่งปหลังโตตัวเลข 2 หลัก ลั่นไตรมาส 4 มีโปรเจกตพิเศษ
หนุนรายได“ทีเคเอส” มั่นใจผลงานครึ่งปหลังเติบโตเปนตัวเลข 2 หลัก สูง
กวาครึ่งปแรก แยมแบ็กล็อกไตรมาส 3 สูงกวาไตรมาสกอน แถมชวงไตร
มาส 4 มีโปรเจกตพิเศษเขามาหนุนรายได ชู SYNEX ยังเปนตัวหลักสราง
สวนแบงกําไรไดสูง( ขาวหุน ) 
 
IVL ยันโรงงานที่นครปฐม มีสารเคมีรั่วไหลเล็กนอย คุมไดใน 10 
นาที ไรคนเจ็บ “ไอวีแอล” ยืนยันการรั่วไหลของสารเคมีจํานวนเล็กนอย
ของโรงงานในจ.นครปฐม ควบคุมไดภายใน 10 นาที พรอมระบุไมพบ
ผูไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือไดรับผลกระทบอื่นๆ ย้ําไมมีการหยุดชะงักใน
การดําเนินงานของโรงงาน( ขาวหุน ) 
 
คลังหนุน SME ปกหมุดเวียดนาม"คลัง" หนุนผูประกอบการไทยปกหมุด
ลงทุนเวียดนาม เข็นทองเที่ยว-โรงแรม-ซอฟตเพาเวอรเปดตวัตลาดนอก 
สรางรายไดเขาประเทศ เอ็กซิมแบงกโชวยอดสินเชื่อคงคางตลาดเวียดนาม 
8 เดือนพุงเฉียด 1.5 หม่ืนลานบาท( ไทยโพสต ) 
 
 
  

รัฐปนดีมานดแบต สั่งหนุนครบทุกอีวรีองนายกนั่งหัวโตะประชุมบอรด
อีว ี เรงสงเสริมใหครบทุกยานยนตอีวี รวมถึง เรือ ตุกตุก รถเพื่อการ
พาณิชย พรอมพิจารณารายละเอียดกอนประกาศมาตรการใหเงินผูผลิต
แบต 600 ลานบาทตอ 1 กิกะวัตต นายกสมาคมยานยนตไฟฟาไทยชี้
อุตสาหกรรมรถอีวีจุดติดแลว มั่นใจไทยเปนฐานการผลิตได ขณะที่ดีมานด
พุงตอเนื่อง( ทนัหุน ) 
 
ตางชาติมาไทยงาย AOT การบินจองอ้ือรมว.สาธารณสุข ชง ศบค. 
ยกเลิกการตรวจเอกสารโควิด-19 กอนเขาไทยวันนี้ ทําเขาไทยงายขึ้น ดาน 
AOT รับสายการบินจองสล็อตสูง 85% แลวทยอยเปดเคานเตอรเช็กอิน
เพิ่มข้ึน ชูแอปพลิเคชันเช็กอินอัตโนมัติชวยลดระยะเวลา-ขั้นตอน สวนซัพ
พลายเชนภายในสนามบินพรอมใหบริการทั้ง กราวดเซอรวิส, รานคา, 
รานอาหาร( ทนัหุน ) 
 
BBL-KKP-TISCO แกรง จับตากําไรครึ่งหลังแรงเจาะกลุมแบงกหลัง
สินเชื่อสิงหาคมเติบโตเพิ่มข้ึน จากสินเชื่อรายใหญที่เพิ่มขึ้น BBL-KKP-
TISCO แข็งแกรง พรอมคาดแบงกทุกแหงจะรายงานกําไรฟนตัวตอเนื่องใน
ครึ่งปหลัง 2565 หนุนจากการตั้งสํารองลดลงและ NIM ที่ดีขึ้น มองกําไร
รวมท้ังปเติบโตราว 13% ชู KBANK-BBL-KTB เดน มีแนวโนมไดรับ
ประโยชนจากแนวโนมดอกเบี้ยขาขึ้น และ Valution นาสนใจ( ทนัหุน ) 
 
อสังหาดีไมแครดอกเบ้ีย ANAN-SIRI ถึงรอบขึ้นนักวิเคราะหฉายภา
พอสังหาครึ่งหลังป 2565 สดใสแมมีปจจัยกดดันจากเงินเฟอและดอกเบี้ย
ขาขึ้น มั่นใจธนาคารพาณิชยยังคงมีผลิตภัณฑอัตราดอกเบีย้พิเศษ
สนับสนุน ชูเปนกลุมเติบโตสูงและมีปนผลงาม ชี้เปา ANAN, SIRI เล็กพริก
ขี้หนูปจจัยหนุนโต 3 ปตอเนื่อง( ทนัหุน ) 
 
TOP คากลั่น Q4 แววดี สตารทอัพตอยอดโตTOP มองคาการกลั่นไตร
มาส 4/2565 ที่ 7-8 ดอลลาร สวนราคาน้ํามัน 90-100 ดอลลารตอบารเรล 
มองดีมานดน้ํามัน-น้ํามันสายการบินฟนตอเนื่อง เดินหนาแผนลงทุน
โครงการ CFP สวนโครงการขยายกําลังการผลิต CAP2 จะมีการตัดสินใจ
ลงทุนขั้นสุดทายภายในไตรมาส 4/2565 พรอมเปาหมายลงทุนสตารทอัพ
ผาน CVC เพิ่มเติมอีกประมาณ 3 บริษัท( ทันหุน ) 
 
ECL ไฮซีซันธุรกิจจับมือพันธมิตรเรงปลอยสินเช่ือECL จับมือ
พันธมิตร ลุยสินเชื่อ Car For Cash และรถยนต EV ตั้งเปาพอรตสินเชื่อ 1-
2 ปขางหนา แตะ 10,000 ลานบาท โบรกคาดกาํไรมองบวกครึ่งปหลัง
เขาไฮซีซันธุรกิจ( ทนัหุน ) 
 
'DRx' ประเดิมหุนเทสลา-แอปเปล ตลท.จับมือแบงกกรุงไทย เปดตัว
ผลิตภัณฑใหม "ดีอารเอ็กซ" สรางโอกาสลงทุนหุนระดับโลก ในราคาหลัก
รอย ซื้อขายดวยเงินบาท ประเดิม 2 ตัวแรก อางอิงหุนแอปเปล-เทสลา 
เขาทรด 29 ก.ย. 65 กรุงไทย เผยปหนาออกเพิ่ม 5-10 ตัว(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'โบรก-บลจ.' เช่ือหุนไทยเดน แมระยะสั้นผันผวน รอประชุม กนง. - 
เงินเฟอสหรัฐแนะตลาดยอเปนจังหวะ เขาซื้อ-คงเปาดัชนีสิ้นปนี้ 
"หุนไทย" บวกแรง สวนตลาดหุนโลก แมเฟดสงซิกขึ้นดอกเบี้ยแรง บล.
เอเซียพลัส คาดดัชนีผันผวนระยะสั้น บล.กสิกรไทย คาดกนง. ขึ้นดอกเบี้ย
คอยเปนคอยไป คงเปาดชันี สิ้นป 1,740 จุด "บลจ.ยูโอบ-ีบลจ.ไทย
พาณิชย" คาดกอนประชุมเฟดเดือนพ.ย. กดตลาด แนะเปนจังหวะเก็บหุน
เดน (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 


