
 
 

 

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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ชิงเค้กไฟทดแทน 5,000 MW กัลฟ์-กันกุล EA มาแรง! ราชกิจจาฯ 
ประกาศแล้ว เริ่มเคาะประมูลปลายปีนี ้GUNKUL-GULF-EA นำทีมชิง
เค้กโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 5,203 เมกะวัตต์ “กัลกุล” ส่งซิกร่วม “กัลฟ์” 
ชิงวินด์ฟาร์ม-โซลาร์ฟาร์ม 1,000 เมกะวัตต์ ส่วน EA ลุ้นโซลาร์ฟาร์มร่วม
แบต 1,000 เมกะวัตต์ ผู้บริหารรับสนใจร่วมประมูลแน่ ฟาก SCN ตั้งเป้า
คว้าโซลาร์ฟาร์ม 30-40 เมกะวัตต์ จับตากกพ.ประกาศเปิดรับซื้อโรงไฟฟ้า
และประกาศเริ่มเคาะประมูลปลายปีนี้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว( ข่าวหุ้น ) 
 
บาทอ่อนสุดรอบ 16 ป ีTU นำหุ้นส่งออกพุ่ง “กลุ่มส่งออก” ตีปีกรับเงิน
บาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ 16 ปี TU นำทีมวิ่งราคาพุ่ง 6.86% โบรกฯ คาด
ไตรมาส 3/65 เบ่งกำไรสุทธิ 2,382 ล้านบาท โต 23% พร้อมยอดขาย 
42,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  20% ขณ ะที่  ASIAN ราคาพุ่ ง 4.52% ส่วน 
PLUS วิ่ งแรง 3.55% รับเต็มสูบบาทอ่อนเหตุส่งออกถึง 99.8% ฟาก 
SAPPE บ วก 0.57% ผู้บริหารคาดรายได้พุ่ งรับ บาทอ่อน( ข่าวหุ้น  ) 
 
ITEL ข่าวดี BS คว้างานกฟผ.มูลค่า 317 ล้าน ITEL โชว์ข่าวดี! บริษัท
ลูก BS คว้างานติดตั้ งอุปกรณ์ เครือข่ายสายสัญญ าณและอุปกรณ์
ประกอบ Access Network System จากกฟผ. โซนภาคใต้และภาคกลาง 
มูลค่ารวม 317 ล้านบาท หนุนมูลค่างานของ BS พุ่ง 582 ล้านบาท “ณัฐ
นัย” คาด BS หนุน ITEL มีรายได้ เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท/ปี( ข่าวหุ้น ) 
 
JASIF กำไร Q3 แตะ 1.4 พันล. ปีนี้ปันผล 0.91 บาทยีลด์  11% 
JASIF จ่อกำไรจากการลงทุนสุทธิไตรมาส 3/65 กว่า 1.4 พันล้านบาท 
เตรียมปันผล 0.23 บาท Q4 อีก 0.22 บาทต่อหน่วย ทั้งปี 0.91 บาท ดิวิ
เดนด์ยีลด์ 11% ลุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วย 18 ตุลาคมนี้ โหวตขายหุ้นให้ 
AIS ผ่านฉลุยดันผลประกอบการเพิ่ม ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท( ข่าวหุ้น ) 
 
BBL ขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.40% ประเดิมรายแรกตามกนง. แบงก์กรุงเทพ
อั้นไม่อยู่ ขึ้นดอกเบี้ยกู้พรวดเดียว 0.40% ประเดิมเจ้าแรก หลังกนง.เสียง
เอกฉันท์ปรับขึ้น 0.25% วานนี้ โบรกฯ มองแบงก์ใหญ่กำไรสุทธิพุ่งหลัง
ขยับดอกเบี้ย ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม นำโดย BBL KTB กำไร
เพิ่มขึ้น 10% ส่วน KBANK และ SCB เพิ่ม  7-8% ด้านกลุ่มไฟแนนซ์
เหนื่อยต้นทุนพุ่ง( ข่าวหุ้น ) 
 
STA จ่อออกหุ้นกู้ดิจิทัล คาดเสนอขายพ.ย.นี้ ทริสให้อันดับเครดิต 
ASTA เตรียมออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ทั้ง 2 ชุดอายุ 4 ปี ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก คาดเสนอขายเดือน พ.ย.นี้ ด้าน “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือระดับ “A” แนวโน้ม “คงที”่ ( ข่าวหุ้น ) 
 
ต่างชาติ' ถือหุ้นไทยนิวไฮรอบ 4 ป ีตลท.เผย ต่างชาติถือครอง หุ้นไทย 
5.11 ล้านล้าน สูงสดุรอบ 4 ปี ถือหุ้น กลุ่มพลังงานสูงสุด รองมาแบงก์ พบ
นักลงทุน อังกฤษลงทุนหุ้นไทยอันดับ 1 รองมา สิงคโปร ์ตามด้วย
สวิตเซอร์แลนด์(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'โออาร์' ผนึก 'เอ็นอาร์พีท'ี ขายแพลนต์เบสในป๊ัม "โออาร"์ จับมือ 
"เอ็นอาร์พีท"ี บริษัทร่วมทุนระหว่าง "อินโนบิก" และ "เอ็นอาร์เอฟ" ลุยเปิด
ร้านขายอาหารแพลนต์เบส-อาหารอนาคต ในสถานีเติมน้ำมัน หวังเป็น
ทางเลือกบริโภคที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตที่
โปรตีน จากพืชขนาด 3,000 ตันต่อปีในไทย (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 
  

AIE เฮ!สูตรน้ำมันไบโอดีเซลเร่งตัวAIE รับอานิสงส์ ปรับสัดส่วนสูตร
น้ำมันใหม่ จากบี5 เพิ่มเป็น บี7 บี10 บี20 ถึงธันวาคมนี้ ผู้บริหารชี้จะมีดี
มานด์เพิ่มขึ้น 40% หนุนผลการดำเนินงานช่วงที่เหลือของปี ชูไตรมาสที่ 
4/2565 เข้าสู่ไฮซีซัน ด้าน AI มีงานประมูลใหม่ทยอยเข้าพอร์ตต่อเนื่อง( 
ทันหุน้ ) 
 
CH บาทอ่อนยอดพุ่ง บุกปารีสขยายตลาดCH เฮ! บาทอ่อนทะลุ 38 
บาทต่อดอลลาร ์กำไรมากขึ้น รับยังไม่ลดราคาสินค้าออเดอร์ยังกระหน่ำ
เข้า ไม่ห่วงเศรษฐกิจโลกเหตุสินค้าเป็นอาหาร ผลไม้อบแห้งยังแน่น ออเด
อร์ปลากระป๋องเร่งตัว เดินหน้าขยายตลาดต่อเนื่อง ขนทีมบุกมหกรรม
อาหารโลกฝรั่งเศส นำแพลนต์เบส อาหารสุขภาพโชว์ จับตาออเดอร์เข้า
ผ ลิ ต โรง ง า น กั ม พู ช า ม า ร์ จิ้ น สู ง  รา ย ได้ จ่ อ ท ะ ลุ เป้ า ( ทั น หุ้ น  ) 
 
NRF ร้านโปรตีนพืชเข้า OR ขนมปังหมูแดงที่อเมซอนOR จับมือ 
NRF รุกหนักพัฒนาธุรกิจโปรตีนพืช เซ็นเอ็มโอยูนำผลิตภัณฑ์และร้านค้า
ปลีกอาหาร เข้าพีทีที สเตชั่น ด้านบิ๊ก OR ชูดึงทราฟฟิกเข้ามามากขึ้น 
เดินหน้าเปิดร้าน alt.Eatery ในปั๊ม ด้ าน NRF ชี้ แพลนต์ เบสช่ วยลด
ค า ร์บ อ น  เต รีย ม ข า ย ข น ม ปั ง ไส้ ห มู แด ง เข้ า อ เม ซ อ น ( ทั น หุ้ น  ) 
 
PTG ไตรมาส 4 จะทำสถิติ นอนออยล์แรง-B100 ดันPTG รับไตรมาส 
4 จะโดดเด่น ทำสถิติดีสุดของปีนี้ หลังกลับมาจัดกิจกรรมได้ส่งผลการใช้
น้ำมันคึกคัก นอนออยล์จะโดดเด่น ตั้งเป้าเพิ่มมาร์จิ้นสูง ส่วนภาครัฐปรับ
สูตรไบโอดีเซลทั้ง บี7 บี10 และบี20 จะหนุนธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ PPP 
โดยเฉพาะช่ วงเข้าระดมทุน คงเป้ารายได้ปีนี้ เติบโต  15%( ทันหุ้น ) 
 
WPH ชูท่องเที่ยวต่างชาติแห่ เข้าเล็งพีคปลายปีWPH ยิ้มรับเปิด
ประเทศหนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติไหลกลับเข้าไทย จับตาเข้าสู่ช่วงพีค
พฤศจิกายน-ธันวาคมนี ้ดันสัดส่วนรายได้สิ้นป ี2565 แตะระดับ 10% และ
คาดในปีหน้าทะลุ 150 ล้านบาท มองผลงานไตรมาส 3/2565 เด่น แม้
รายได้โควิด-19 คลายตัว แต่รายได้ Non-Covid เข้ามาชดเชยและทำได้
ดีกว่าส่วนที่หายไป ต้นปีหน้าวัฒนแพทย์สมุยเปิด แย้มมีข่าวดีอีก( ทันหุ้น ) 
 
BJC ลั่นเข้าช่วงไฮซีซัน พัฒนาแอปรุกออนไลน์แม่ทัพใหญ่ BJC 
"อัศวิน" ชี้เข้าไตรมาส 4 ช่วงไฮซีซัน มั่นใจผลงานดีต่อเนื่องทุกธุรกิจ พร้อม
จ่อเปิดแอปใหม่ "ซี พลัส" รุกทำตลาดออนไลน์-อัพฐานเพิ่ม คาดชัดเจน
พฤศจิกายนนี้ พร้อมวางหมากยอดดาวน์โหลดแตะ 5 ล้านรายในสิ้นปี 
2566( ทันหุน้ ) 
 
CRD ลุ้นบิ๊กโปรเจ็กต์ 800 ล.ใส่เกียร์ปั๊มงบเทิร์นอะราวด์CRD ยิ้มรับ
ก่อสร้างพรึ่บ โรงแรมขยายตัวรับท่องเที่ยว เกาะติดโปรเจ็กต์ใหญ่ภาครัฐ
มูลค่ารวม 800 ล้านบาท บิ๊กบอส "ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์" เผยมีลุ้นคว้างาน 
400-500 ล้านบาท ตั้งเป้าแบ็กล็อกชน 1.3 พันล้านบาท เร่งดันงบเทิร์นอะ
ราวด์( ทันหุน้ ) 
 
พาณิชย์ช้ีศก.ฟื้นดันยอดบริษัทตั้งใหม่คึกคัก"พาณิชย์" กางยอด บริษัท
ตั้งใหม่เดือน ส.ค.65 ฟื้นตัวแรง พุ่ง 33% จากชว่งเดียวกัน ปีก่อน หลังเปิด
ประเทศหนุน เศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้นตัว ชูธุรกิจ อสังหาริมทรัพย-์
ภัตตาคาร-ร้านอาหาร คว้าท็อป 3 คาดทั้งปีบริษัทตั้งใหม่แตะ 7.2 หม่ืน
ราย( ไทยโพสต์ ) 
  
 
 
 
 


