
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษทัหลักทรพัย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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ผูวาฯธปท.ย้ําชัด ไมแทรกคาบาท กนง.เล็งนัดพิเศษ “เศรษฐพุฒิ” 
ยืนยันไมเขาแทรกแซงคาเงินบาท ปลอยตามกลไกตลาดฯ หวั่นซ้ํารอยตม
ยํากุง มั่นใจทุนสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง 2.4 แสนลานดอลลาร 
สวนเงินเฟอหากสูงกวาคาดการณ กนง.พรอมประชุมนัดพิเศษทันที( ขาว
หุน ) 
 
AOT ปหนาพลิกกําไรพันล. ลุนผูโดยสารพุง 110 ลานคนAOT เผยป
นี้ผูโดยสารปดที่ 46 ลานคน สูงกวาที่คาดไว 43 ลานคน ขณะที่ปหนา
ประเมินผูโดยสารพุง 110 ลานคน ดันงบพลิกกลับมีกําไรหลักพันลานบาท 
แตตองลุนจีนเปดประเทศตนป 66 มั่นใจผูโดยสารเขาสูภาวะปกติป 67 อยู
ที่ 142 ลานคนเทียบเทาป 62 กอนเกิดโควิด สวนลาสุดสง AOTTO บริษัท
ลูกลุยธุรกิจสงออกสินคาเกษตรเนาเสียงาย คาดปหนารายไดไมต่ํากวา 60 
ลานบาท( ขาวหุน ) 
 
SCB ปดจอบ ซื้อ 9 บริษัทลูก ธ.ไทยพาณิชย “เอสซีบี เอกซ”(SCB) 
ขนเงินท่ีไดรับจากการปนผลเขาซื้อหุน 9 บริษัทลูกของแบงกไทยพาณิชย 
(SCBB) สวน 3 ต.ค.นี้ มีประชุมบอรดธนาคารฯ เพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ต า ม ก น ง . ที่ ขึ้ น ด อ ก เ บี้ ย น โ ย บ า ย  0.25%( ข า ว หุ น  ) 
 
ศาลฯชี้ชะตา 'บิ๊กตู' วันนี้ ยันตลาดหุนกระทบนอย ศาลรัฐธรรมนูญ
ตัดสิน “พล.อ.ประยุทธ” วันนี้ ปมครบวาระ 8 ป โบรกฯ คาดหากพน
ตําแหนง กระทบตลาดหุน 1-2 วัน แตหากยุบสภาหุนรวง 1.55% ถึง 
3.33% นาน 1-2 สัปดาห แนะลงทุนระยะกลาง กลุมอุปโภคบริโภค 
CPALL MAKRO HMPRO แบงก-ประกัน BBL TLI กลุมรับประโยชนราคา
สินคาโภคภัณฑลดลง SCGP GPSC SCC GULF กลุมเติบโตสูง 
SINGER( ขาวหุน ) 
 
STP ยันรายไดปนี้โต 5% อานิสงสบรรจุภัณฑโต ลุยเพิ่มกําลังการ
ผลิต STP มั่นใจรายไดรวมปนี้โต 5% รับอานิสงสบรรจุภัณฑสําหรับกลุม
ผูผลิตอาหารคนและอาหารสัตวเติบโตตอเนื่อง-ราคาวัตถุดิบทรงตัว 
เดินหนาเพิ่มกําลังการผลิต 50% หนุนรายไดตามเปาหมายเติบโต 900 
ลานบาท ภายในป 70 ( ขาวหุน ) 
 
BJC คาดไตรมาส 4 โตรับไฮซีซั่น เปดหลักสูตร BASE รับสมัครต.ค.  
BJC แยมผลงานไตรมาส 4/65 เติบโต รับไฮซีซั่นธุรกิจ หนุนยอดขายพุง 
ขณะที่ลาสุดเปดหลักสูตร “BJC Big C Academy Of Smart 
Entrepreneur (BASE)” สรางจุดนัดพบ เพื่อการเรียนรูสําหรับพารตเนอร
ของ BJC และ Big C รวมสรางธุรกิจใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น เตรียมเปดรับสมัคร 
ต.ค.นี(้ ขาวหุน ) 
 
บลจ.บัวหลวงเปดผลดี-เสีย แกไขสัญญาซื้อ '3บีบี-แจสอีฟ' 
"ผูจัดการกองทุนแจสอีฟ" เปด แอดวานซ แกไขสัญญาใหม ซื้อทริปเปลที-
หนวยลงทุน มีขอดีมากกวาขอเสีย ยันผูถือหนวย จอรับเงินปนผลเพิ่มขึ้น
ในป 66-68 เตรียมแจงรายละเอียด วันที่ 7 ต.ค. กอนที่ประชุมผูถือหนวย 
18 ต.ค.นี(้กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
โบรกชี้ 'แบงก' จอแหขึ้นดอกเบี้ย หนุนรายได - กําไร โต ดันราคา
หุนบวกยกแผงบล.กสิกรไทย-ทรีนีตี้  แนะ "บีบีแอล-เอสซีบี "  เดน 
"หุนกลุมแบงก" ราคาบวก ยกแผง เก็งแหปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู ตามกนง. 
"บล.กสิกรไทย" คาดมีโอกาสธนาคารอื่นๆปรับข้ึนตาม มองเศรษฐกิจฟนดี 
หลังตัวเลขนักทองเที่ยวสูงกวาคาดไว สงผลปลายปนี้มีโอกาสทําประมาณ
การจีดีพีใหม "บล.ทรีนีตี้" ชี้ หนุนรายได-กําไรเพิ่ม (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

AGE ดักทางงบแรงชูถานหินทรงตัวสูงAGE ไดดีราคาถานหินพุงขึ้น โล
จิสติกสไปไดสวย หนุนผลงานไตรมาส 3/2565 แจม แยมแผนปลอยสินเชื่อ
ลิสซิ่งพนักงาน กระแสตอบรับทวมทน เล็งปลอยเพิ่มอีกไมต่ํากวา 200 
ลานบาทปหนา เตรียมเปดกระเปารับทรัพยครบวงจรทั้งดอกเบี้ย น้ํามัน
เชื้อเพลิง คาซอมบํารุง พรอมเดินหนาสงออกสินคาเกษตรเต็มที่หวังโกย
พันลานบาท( ทันหุน ) 
 
TEGH เกษตรคารบอนต่ํา 5 ปพุงเทาตัว 2.2 หมื่นล.TEGH ลั่นระฆัง
เทรดวันนี้  ชูจุดเดนธุรกิจคารบอนต่ํา-หวงโซธุรกิจยั่ งยืน-ผูนําดาน 
Sustainable Material เดินหนาขยายกําลังการผลิตยางแทง-พลังงาน
ทดแทน บริหารจัดการกากอินทรีย และปรับปรุงประสิทธิภาพปาลมน้ํามัน 
ปกธง 5 ป รายไดโตเทาตัวแตะ 2.2 หมื่นลานบาท โบรกวางเปา 8 บาท( 
ทันหุน ) 
 
SABUY โตแรงฝามรสุม ฐานทุนหม่ืนล.ยุติเพิ่มทุนบิ๊ก SABUY เปดใจ
จะเติบโตผานมรสุมได เหตุฐานทุนแกรงนับหม่ืนลาน เพียงพอขยายกิจการ 
ประกาศยุติการเพิ่มทุน 12 เดือน ชี้ธุรกิจคอมเมิรซ แพลตฟอรม ดาวเดน 
ขณะที่เซอรวิสคอลเซ็นเตอรมียักษฟาสตฟูดโยกใชบริการ เดินหนากวาด
ตอ เตรียมรวมงบดันกาวสูไตรมาสละ 5 พันลานบาทไมยาก แยมดีลขาม
แดน Q4 กองทุนชี้จุดแกรง( ทันหุน ) 
 
เล็งกลอมผูถือ JASIF ADVANC เขามั่นคงผูบริหาร JASIF เผย 7 ขอดี 
หากได ADVANC เขามาเปนผูถือหนวยรายใหม ทั้งมีรายไดมั่นคง, มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงขึ้น อีกทั้ง ADVANC มีโอกาสขายสินทรัพยเขามาเพิ่ม ย้ํา
ชัดคํานวณรายไดไวพรอมชี้แจง 7 ตุลาคม 2565 ทั้งยังฉายภาพอนาคต
ธุรกิจโทรคมนาคมการแขงขันสูงผูเลนที่มีทั้งธุรกิจโมบาย และไฟเบอร
สามารถชิงสวนแบงตลาดเพิ่มข้ึนทุกป( ทันหุน ) 
 
NER พี/อี 5 เทา ปนผล 8% กําไรขาขึ้นปหนาโต 14%NER แนวโนม
สดใส โบรกเกอรประเมินกําไรป 2565 และ 2566 มีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง จากปริมาณขายยางพาราที่เพิ่มขึ้น กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในป
หนา รวมถึงยังมีธุรกิจแผนปูนอนวัว สรางรายไดเพิ่ม ขณะที่ราคาหุนมี 
Valuation ที่นาสนใจ คาพี/อี เรโช เพียง 5.0 เทา แถมยังมีอัตราการ
จายเงินปนผลถึง 8% ปหนาโตอีก 14% แนะนํา "ซื้อ" เปา 9 บาทตอหุน( 
ทันหุน ) 
 
แบงกขึ้นดอกเบี้ยดันกําไร BBL-SCB สินเช่ือโต-หนี้ดีธนาคารพาณิชย
จอปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ หลัง BBL นํารองปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้ง 2 ขา 
คาดหนุนกําไรกลุมธนาคารพาณิชยป 2566 ขึ้นประมาณ 0.3% แม
คาใชจายเรงตัวขึ้นตาม ย้ําลูกหนี้มีความสามารถผอนชําระมากขึ้น สงผล
ใหตั้งสํารองที่ลดลงหนุนกําไรไตรมาส 3/2565 กลุมธนาคารพาณิชยยังโต
ตอ ชู BBL, SCB เดนสุด( ทันหุน ) 
 
บางจากลุยขายหุน 3 พันล.ผาน 'เปาตัง' TOP จอเทรดเงินกูบางจาก
ผนึกกรุงไทยขายหุนกูดิจิทัลบนแอป "เปาตัง" วงเงินรวม 3,000 ลานบาท ชู 
ดอกเบี้ย 3.60% ลงทุนขั้นต่ํา 5,000 บาท/TOP เตรียมนําหุนเพิ่มทุน 1.1 
ห มื่ น  ล . เ ข า เ ท ร ด ใ น  ต ล ท .  วั น ที่  30 ก . ย . นี้ (  ไ ท ย โ พ ส ต  ) 
 
'คลัง' ฟุงเศรษฐกิจส.ค.65 ยังแจม"คลัง" ฟุงเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค.
2565 ยังแจม บริโภคภาคเอกชน-ทองเที่ยว-สงออกชวยหนุน แจงยังกังวล
ราคาน้ํามันพุง ดันคาครองชีพ-ตนทุนการผลิตทะยาน( ไทยโพสต ) 
  
 
 


