
 
 

 

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 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EA ขนผลิตภัณฑ์บุกมาเลย์ ประเดิมบัสไฟฟ้า 200 คัน ผนึก
พันธมิตรเฟสแรกลุยทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่ม EA เตรียมขน
ผลิตภัณฑ์บุกตลาดมาเลเซีย ส่ง EA Mobility Holding ร่วมทุนพันธมิตร
มาเลเซีย “Computer Forms (Malaysia) Berhad หรือ CFM” ผู้ดำเนิน
ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบชาร์จไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น
มาเลเซีย เพื่อลุยธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในมาเลเซีย เฟสแรกร่วมทำตลาด
ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัดประจุไฟฟ้าในมาเลเซีย ประเดิมเซ็นขายรถ
โดยสารไฟฟ้าของกลุ่ม EA จำนวน 200 คัน( ข่าวหุ้น ) 
 
ศาลยกฟ้องคดีบีทีเอส ปมรฟม.แก้เกณฑ์สีส้ม ศาลอาญาคดีทจุริตฯ 
พิพากษายกฟ้อง “คด ีBTS” ฟ้องผู้ว่าการรฟม.และคณะกรรมการคัดเลือก
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ประพฤติทุจริตกรณีแก้ไขหลักเกณฑ์ประเมินสายสีส้ม
หลังเปิดขายซองประมูล ระบุไต่สวนมูลฟ้องแล้ว รฟม.ได้สงวนสิทธิแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้แล้ว แถมยังไม่ถึงกำหนดยื่นซอง จึงยังไม่เกิดความ
เสียหายแก่รายใด( ข่าวหุ้น ) 
 
GPSC ปดิดีล ซื้อลมไต้หวัน บันทึก Q1 ป ี67GPSC ปิดดีลซื้อหุ้น 25% 
โครงการวินด์ฟาร์มไต้หวัน กำลังผลติรวม 595 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเตม็ปี
ไตรมาส 1/67 โบรกฯ คาดครึ่งปีหลังมีแรงหนุนจากเงินประกัน Glow 
Energy เฟส 5 และไฮซีซั่นโรงไฟฟ้าไซยะบุรี แนะซื้อ เป้าราคา 90 บาท
( ข่าวหุ้น ) 
 
ตั้ง 'จำเริญ' อธิบดีธนารักษ์ สั่ง EASTW คืนท่อใน 60 วัน “จำเรญิ” 
ผงาดอธิบดีธนารักษ์คนใหม่ สานงานต่อ “ประภาศ” วันนี ้ “สันติ” ควง 
“วงษ์สยาม” เข้าพื้นที่โครงการท่อน้ำอีอีซีตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านกรมธนา
รักษ์ทำหนังสือแจ้งไปยัง EASTW 30 ก.ย.นี้ ให้ส่งมอบเฟสแรกท่อส่งน้ำ
หนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง ระยะ
ที ่ 2 ภายใน 60 วัน ด้านเครือข่ายกลุ่มธรรมาภิบาลฯ ยื่นก.ล.ต.วันนี้เร่ง
สอบ EASTW ส่อทุจริต( ข่าวหุ้น ) 
 
JWD ครึ่งปีหลังโตแกร่ง ดันรายได้ปีนี้สูง 6 พันล. JWD มั่นใจผลงาน
ครึ่งปีหลังโตแกร่ง! หลังภาพรวมทุกธุรกิจสดใส ต้นไตรมาส 3/65 แนวโน้ม
ดี ส่งซกิธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ฟื้นชัดเจนหลังได้รับงานจาก
ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจท่าเทียบเรือชายฝั่งขนส่งสินค้าปริมาณงาน
เพิ่ม โชว์แผน 5 ยุทธศาสตร์ดันรายได้พุ่ง 1 หม่ืนล้านบาทในปี 68 จากปีนี้
โต 15% แตะ 6 พันล้านบาท ( ข่าวหุ้น ) 
 
'หุ้นแบงก์-ประกัน' เทรดคึก รับอานิสงส์ กนง.จ่อขึ้นดอกเบ้ีย-บอนด์
ยีลด์ 10 ปี พุ่งโบรกคาดขึ้นอีก 0.25% ช่วยประคองดัชนีหุ้นไทย 
"บล.โนมูระ พัฒนสิน" ชี้ "หุ้นกลุ่มแบงก์-ประกัน" คึกคัก คาดกนง. ขึ้น
ดอกเบี้ยอีก 0.25%-ช่วยประคองดัชนีเผย แม้วานนี้จะปรับตัวลง แต่ถือว่า
น้อยกว่าตลาดรวม แนะทยอยสะสมระยะกลางถึงยาวได้ "บล.เอเซีย พลัส" 
ชี้ หุ้นแบงก์ขนาดใหญ่ รับเซนติเมนต์เชิงบวก(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
กลต.ส่งฟ้องสร้างปริมาณเทียม 'บิทคับ-สตางค์' ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง 
ผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีสร้าง ปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์
ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และบริษัท 
สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทสตางค์) (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 
  
 
 

TEAMG ตรวจคาร์บอน BRR เครดิต 8.7 ล้านตันTEAMG เห็นช่องเล็ง
ธุรกิจสำรวจและขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอน
เครดิตให้กับองค์กร ชูมีวิศวกรทำงานเพียบ พร้อมเดินหน้าร่วม DITTO เข้า
ประมูลงานใหญ่ บริหารจัดการด้าน น้ำ, ขยะ และการบำบัดน้ำเสีย สรุป
ปลายป ีด้าน BRR ชี้คาร์บอนเครดิตจะมาแรงขายกันตันละ 60-100 ดอลลาร์ 
ชูมีคาร์บอนเครดิตตอนน้ีสูง 8.7 ล้านตัน( ทันหุน้ ) 
 
สีส้มโล่งศาลยกฟ้อง BEM เซ็นสัญญาปีนีศ้าลอาญาคดีทุจริตยกฟ้อง ดัน
สายสีส้มเดินหน้าฉลุย ด้าน รฟม. เผยกำลังเจรจากับ BEM คาดสรปุผล
กลางเดือนตุลาคมนี้ เตรียมบรรจุ ครม. มั่นใจลงนามสัญญาได้ภายในปี 2565 
ด้าน BEM ย้ำฐานะการเงินแกร่ง พร้อมลงทุน 3 หมื่นล้านบาท นักวิเคราะห์ชู 
BEM ขาขึ้นผู้โดยสารกลับ ได้สายสีส้มที่สำคัญสุดอันดับ 3 หนุนอัพไซด์อีก 
1.40-1.60 บาท( ทันหุ้น ) 
 
แบงก์แกร่งสู้ต่างชาติผวา BBL รับสูงสุดขึ้นดอกเบี้ยถอดปริศนาหุ้นแบงก์
ถูกถล่มชี้ต่างชาติผวาบาทอ่อนเทขายแรง แต่มองพื้นฐานแข็งแกร่ง คาดไตร
มาส 3/2565 กำไรรวมโต 24% พอร์ตสินเชื่อโตได้ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ
รายย่อย มั่นใจคุม NPL ไม่พุ่งกดดันศักยภาพทำกำไร ชี้เป้า BBL รับอานิสงส์
ดอกเบ้ียขาขึ้น เศรษฐกิจโตต่อ ให้เป้า 170 บาท( ทันหุ้น ) 
 
PLANB โค้งสี่สื่อพีค อานิสงส์เปิดประเทศPLANB มองเปิดประเทศส่ง
อานิสงส์บวก ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม คาดไตรมาสสุดท้ายของปียอด
ใช้พื้นที่สื่อพีคสุด หลังเข้าไฮซีซันของธุรกิจสื่อ OOH ลูกค้าเริ่มวางแผนใช้เงิน 
คงเป้ารายได้สิ้นป ี 2565 ยืนเหนือระดับ 5.8 พันล้านบาท( ทันหุ้น ) 
 
OR ขึ้นค่าอเมซอนต.ค.ดันกำไรปรับตัวเพิ่ม 2%OR ย้ำปรับขึ้นราคา
เครื่องดื่ม "คาเฟ่ อเมซอน" 1 ต.ค.น้ี สอดคล้องต้นทุน ย้ำชัดสัดส่วนอีบิทดา
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ยังอยู่ที ่ 21% เดินหน้าตามแผน 5 ปีเพิ่มสัดส่วนแตะ 39% 
ด้านนักวิเคราะห์คาดปรับราคาเครื่องดื่ม 5 บาทต่อแก้ว หนุนกำไรเพิ่มขึ้น 2% 
มั่นใจกลยุทธ์ "ผู้นำด้านราคา" ดันปีนี้โตกว่า 47.18% เป้า 30.70 บาท( ทัน
หุน้ ) 
 
MTC สินเชื่อ Q4 จะแรง ชูต้นทุนการเงินต่ำกว่าMTC ค่าแรงใหม่-
ท่องเที่ยวคึกคักหนุนผลงานไตรมาส 4 เด่น มั่นใจปีน้ีสินเชื่อโต 35% จากปี
ก่อน ไม่ห่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเหตุบริหารจัดการได้ ชูต้นทุนการเงินเฉลี่ยต่ำกว่า
อุตสาหกรรม ด้านผู้บริหาร "ปริทัศน์ เพชรอำไพ" แจงเก็บหุ้นเข้าพอร์ต เหตุ
พื้นฐานแกร่งไม่เปลี่ยน เห็นธุรกิจสดใส( ทันหุ้น ) 
 
ADB ผนึกพันธมติรไต้หวัน ลุยขยายตลาดกาวพียูไทยADB จรดปากกา
เซ็น MOU พาร์ตเนอร์ไต้หวัน ขยายตลาดกาว PU ในประเทศไทย แม่ทัพใหญ่ 
"พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย" เร่งปั้นมาร์จิ้นสู่ระดับปกติที่ 80 ล้านบาท พร้อม
ขยายไลน์ผลิตกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ปักเป้ายอดขายทะล ุ 2 พันล้านบาท( ทัน
หุน้ ) 
 
CPANEL แจ่มอัพกำลังผลิตครึ่งหลังโตต่อCPANEL เดินหน้าอัพกำลังการ
ผลิตเพิ่ม 10% แย้มออเดอร์เพียบ ตุนแบ็กล็อก 1.1 พันล้านบาท ฉาย
ภาพรวมอสังหา แนวโน้มดี Long Term Visa หนุนต่างชาติลงทุน ( ทันหุน้ ) 
 
เวิลด์แบงก์ขยับจีดีพีไทยโต 3.1%อานิสงส์ 'ท่องเที่ยว-ส่งออก' หนุน/เอกชน
ผวาบาทอ่อน 
"เวิลด์แบงก"์ ขยับจีดีพีไทยปีน้ีโตเพิ่มเป็น 3.1% รับอานิสงส์บริโภค
ภายในประเทศ-ท่องเท่ียว-ส่งออกฟื้น ส่วนปี 66 พุ่งแตะ 4.1% ด้านเอกชนลุ้น 
กนง.ขยับดอกเบี้ย ผวาบาทอ่อนทะลุ 39 บาทต่อดอลลาร์ ( ไทยโพสต์ ) 
  


