
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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JAS โหวตเอกฉันท ์ 97% ขายหุ้น 3BB พ่วง JASIF ลุ้นด่านหิน 18 
ต.ค. ผู้ถือหน่วยอนุมัติแก้สัญญาตาม ADVANC ผู้ถือหุ้น JAS โหวต
เอกฉันท์ 97.2052% ไฟเขียวขาย TTTBB และ JASIF มูลค่ารวม 3.2 หมื่น
ล้านบาท ให ้ ADVANC ขณะที่ลุ้นด่านหินผู้ถือหน่วย JASIF ประชุมวันที่ 
18 ต.ค.นี้ อนุมัติแก้สัญญาตาม ADVANC โบรกฯ ชี้ผ่านฉลุย! ยีลด์ปันผล
ป ี66-68 มากขึ้น คาดราคา JASIF จะดีดกลับเกิน 9 บาท พร้อมคาด JAS 
อาจมีปันผลพิเศษ 0.22-1.12 บาทต่อหุ้น ยีลด์ปันผลสูง 8-42% หลังขาย 
TTTBB และ JASIF เสร็จ( ข่าวหุ้น ) 
 
วงษ์สยามเซ็นแล้วท่ออีอีซี สัปดาห์นี้ลุยเข้าพื้นที่ทันท ี “วงษ์สยาม” 
เซ็นสัญญาบริหารท่อออีีซี 2.5 หม่ืนล้านบาทสำเร็จ พร้อมเข้าบริหารแทน 
EASTW ดา้นผู้บริหารลั่นพร้อมเข้าพื้นที่ในฐานะคู่สัญญาธนารักษ์สัปดาห์
นี ้การันตีผู้ใช้น้ำภาคตะวันออกถูกกว่าเจ้าเดิม ตลอดสัญญา 30 ป ีโรงงาน
คิด 12.46 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่รายเดิม 22-26 บาท ยื่นไฟลิ่ง
เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดต้นปี 68( ข่าวหุ้น ) 
 
BE8 ปีหน้าสดใส รายได้ 2 พันล้าน! เป้าสูงลิ่ว 100 บ. BE8 ลั่นปีหน้า
โตก้าวกระโดดรายได้ทะลุ 2,000 ล้านบาท หลังรับรู้รายได้เต็มจากการ
ควบรวมกิจการ ทั้งในส่วน X10 และเบย์คอมฯ ดันฐานลูกค้าเพิ่มเป็น 475 
ราย บล.โนมูระ ประเมินราคาเป้าหมายปีหน้า 100 บาท( ข่าวหุ้น ) 
 
'บิ๊กป้อม' โชว์ฟอร์มนายกฯ เลิกพรก.ล้มศบค. 1 ต.ค.นี้“บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โชว์ฟอร์มนายกฯ รักษาการ พร้อมเคาะยกเลิก
พ.ร.ก.ฉุกเฉินและยุบศบค.วันพรุ่งนี้ มีผล 1 ต.ค. 65 ช่วยปลดล็อกเงื่อนไข
กองทุนต่างประเทศบางกองทุน รวมถึงเงื่อนไขของบริษัทประกัน จับตา
นักท่องเที่ยวยอดพุ่งแน่ กลุ่มโรงแรม ERW CENTEL และ VRANDA กลุ่ม
สายการบิน AOT AAV และ BA รับอานิสงส์ด้วย( ข่าวหุ้น ) 
 
FSMART ส่งซิกครึ่งหลังเด้ง ขยายตู้เต่าบินสิ้นปีนี ้ 6 พันตู้FSMART 
ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังดกีว่าครึ่งปีแรก รับอานิสงส์ 3 ธุรกิจหลักหนุนโต 
โดยตู้บุญเติมเตรียมเพิ่มบริการใหม ่ เล็งปิดดีลตัวแทนแบงก์เพิ่มอีก 1 แห่ง 
จากปัจจุบันม ี7 แห่ง บวกสิ้นปีนี้ขยายตู้เต่าบินแตะ 6,000 ตู้ รวมท้ังปิดดี
ลบริการเคาน์เตอร์แคชเชียร์อีก 1 แบรนด์ภายในเดือนนี ้ นอกจากนี้รุก
ปล่อยสินเชื่อ-ขยาย MINI ATM หวังก้าวสูก่ารเป็น “ธนาคารชุมชน” ( ข่าว
หุ้น ) 
 
ICN พุ่ง 8% รับข่าวดีได้งาน 315 ล้าน ดันแบ็กล็อกพุ่ง 1.5 พันล้าน 
บุ๊กปีนี้กว่า 70% แห่เก็งกำไร ICN ราคาพุ่งปรี๊ด 8.12% รับข่าวดคีว้างาน
จัดจ้างโครงการจัดหาระบบ และอุปกรณ ์ 5G Smart City พื้นที่พฒันา
ระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) มูลค่ากว่า 315 ล้านบาท 
ดันแบ็กล็อกพุ่งเกือบ 1,500 ล้านบาท จ่อรับรู้รายได้ปีนี้ 70% “มนชัย” ลั่น
แผนครึ่งปีหลังลุยประมูลงานเพิ่มกว่า 5,700 ล้านบาท คาดไดง้านกว่า 
1,500 ลา้นบาท( ข่าวหุ้น ) 
 
'อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา' ซื้อหุ้น JMT เพิ่มมูลค่ารวมกว่า 12 ล. ข้อมูลของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ
ว่าอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม 
ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รายงาน "ซื้อ" หุ้นจำนวน 
167,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 74.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวม 12.36 ล้าน
บาทนอกจากนี้ยังมีรายการ เอกชัย สุขุมวิทยาผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงาน 
"ซื้อ" หุ้นจำนวน 200,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 51.75 บาทคิดเป็นมูลค่ารายการ
รวม 10.35 ล้านบาท(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

ยุบศบค.จุดพลุเที่ยว ASAP เช่ารถมาแรงASAP รับธุรกิจจะแรง หลัง
ยุบศบค.ปลดล็อกโควิด-ลดตัว๋เครื่องบินทั่วไทย หนุนยอดเช่ารถพุ่งทะยาน 
ลั่นไตรมาส 3 ผลงานจะกระโดด อานิสงส์ฐานต่ำ ยูสคาร์ฟื้นแรง-รถเช่า
คึกคกั คอนเฟิร์มปีนี้รายได้ตามเป้า 4 พันล้านบาท รับธุรกิจทุกไลน์สดใส 
จ่อขายรถมือสองเพิ่มอีกพันคัน เปิดช่องรับทรัพย์เพิ่มไตรมาส 4 นี(้ ทัน
หุ้น ) 
 
UAC ผลิตน้ำมันต.ค.รุกตั้งสถานีชาร์จอีวUีAC บ่อน้ำมันใกล้ทำเงิน 
ผู้บริหารประกาศเดินเครื่องผลิตปิโตรเลียม ภายใน 5 ตุลาคม 2565 ปั๊ม
รายได้ปีละ 250 ล้านบาท มองราคาน้ำมันสูงเกิน 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ยาว 1-2 ปี เดินหน้าธุรกิจตดิตั้งสถานีชาร์จอีว ี50 แห่งปีหน้า ลั่น
ทุกธุรกิจเติบโตแรง ปีนี้รายได้ทะลุเป้า 2 พันล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
ผถห. JAS ฉลุยขาย 3BB ADVANC อัพไซด์ 2.7 บ.ผู้ถือหุ้น JAS ไฟ
เขียวการขายบริษัทย่อย TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ให้กับบริษัทย่อย
ของ ADVANC ด้านโบรกเกอร์ประเมิน JAS มีโอกาสจ่ายเงินปันผลพิเศษ 
ขณะที ่ ADVANC มีเฮ! หากดีลซื้อสำเร็จจะช่วยเพิ่ม Upside ให้กับราคา
หุ้นอีก 2.7 บาทต่อหุ้น แต่ต้องจับตาการประชุมผู้ถือหน่วย JASIF 18 ต.ค.
นี ้รวมถึงท่าทีของ กสทช.ต่อดีลนี(้ ทันหุ้น ) 
 
APURE เร่งผลิตเพิ่ม บาทอ่อน-เข้าไฮซีซันAPURE ถูกใจยุโรป-
อเมริกาสั่งซื้อข้าวโพดหวานล้น เร่งปรับกลยุทธ์เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพด
หวานกว่า 30% รองรับความต้องการของลูกค้า ข้ามปี รับยอดขายทั้งปี 
2565 ทรงตัว แต่บาทอ่อนจะหนุนกำไรอย่างมีนัยสำคัญ เป้ายอดขาย
รวมท้ังป ี2566 โต 30-35%( ทันหุ้น ) 
 
เครดิตสวิสชูโรงแรมเพ่ิมเป้า AWC-CENTELเครดิตสวสิชอบกลุ่ม
โรงแรมและท่องเที่ยว นำโดย CENTEL เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 58 บาท 
ส่วน AWC ปรับข้ึน 6.50 บาท, ERW เป็น 5 บาท และ AOT เป็น 84.50 
บาท ด้านบัวหลวงชอบ AWC ที่สุดเติบโตแกร่ง คาดพลกิเป็นกำไรในไตร
มาส 4/2565 ป ี 2566 กำไรโดดแตะ 1.4 พันล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
CI เตรียมรับต่างชาติ อัตราพักจะสูง 60%CI คาดอัตราการเข้าพัก
ปลายปีแตะ 60% จากนักท่องเที่ยวยุโรปที่จะทยอยเข้ามาท่องเที่ยว และ
ตลาดอินเดีย-ตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดในประเทศยังเติบโตดี ปัจจบุัน
อัตราการเข้าพักเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นในระดับ 40-45% มั่นใจปี 2566 
ธุรกิจโรงแรมฟื้นตัว ด้านธุรกิจอสังหายอดโอนปลายปีสูงเดินหน้าเปิด
โครงการใหม่( ทันหุ้น ) 
 
 รัฐบาลเดินหน้า ปูพรมฉีดวัคซีน ไทยการ์ดเริ่มตกไทยยังพบผู้ติดเชื้อ
โควิดรายใหม่ 655 ราย เสียชีวิต 12 คน "ไตรศุลี" ยันรัฐบาลยังเดินหน้า
แผนฉีดวัคซีนตามปกติแม้ลดชั้นโควิด-19 แล้ว กรมอนามัยโพลเผยการ์ด
คนไทยเริ่มตก "อนุชา" ตีปี๊บคุมฝีดาษลิงอยู่( ไทยโพสต ์) 
 
เตือน 52 จว.รับพายุโนรู เฝ้าระวัง 13 อ่างเก็บน้ำ!กรมอุตุฯ ออก
ประกาศเตือนพายุโนรูฉบับท่ี 3 ให้ระวังฝนกระหน่ำช่วง วันที ่28 ก.ย.-1 
ต.ค.นี ้"บิ๊กป้อม" ลงเพชรบูรณ์ กำชับเร่งดูแลเรื่องอุทกภัย กรมชลฯ ยัน
เตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อนแล้ว ปภ.เตือน 52 จังหวัดเตรียมอ่วม 
จับตา 13 อ่างเก็บน้ำใกล้ชดิ( ไทยโพสต ์) 
  
 
 
 


