
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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JMART กําไรกระฉูด 109% รายไดปง! ทุกกลุมธุรกิจ JK AMC รับ
โอนหนี้ KBANK อีก 2 หม่ืนล. กอนสิ้นปนี้ “เจ มารท” (JMART) ไตร
มาส 3/68 กําไรทะยาน 563.5 ลานบาท พุง 108.8% เหตุบริษัทลูกตาง
เติบโตยกกลุม ทั้ง JMT, SINGER, J, Jaymart Mobile จากพลัง Synergy 
Ecosystem มั่นใจกําไรทั้งปเติบโตเกินเปา 50% แน ดาน JMT หลังแจง
กําไรโต 30% ลาสุด JK AMC ที่รวมทุนกับ “แบงกกสิกรไทย” (KBANK) 
เตรียมรับโอนหนี้อีก 20,000 ลานบาท กอนสิ้นปนี้ ดันยอดรับโอนหนี้ปนี้
แตะ 5 หม่ืนลานบาท บล.บัวหลวง เผยดีลซื้อ “สุกี้ ตี๋นอย” ชวยดันกาํไร
ของเจ มารท พรอมเตรียมปรับประมาณการและราคาเปาหมายขึ้นอีก 
ยังคงแนะนํา “ซื้อ” 
 
PTT กําไร 8.8 พันลาน ปโตรฯโรงกลั่นกดดันPTT งบไตรมาส 3/65 
กําไรลด 62% เหลือ 8.8 พันลานบาท สาเหตุหลักจากธุรกิจปโตรเคมี และ
การกลั่นปรับตัวลดลง รวมถึงขาดทุนสตอกน้ํามันกอนใหญ 3.6 หม่ืนลาน
บาท ดาน “อรรถพล” เผยนําเงินสงรัฐกวา 6.4 หม่ืนลานบาท พรอม
ชวยเหลือตนทุนคาพลังงานตอเนื่อง(ขาวหุน) 
 
CPN-AWC เดน กําไร Q3 กระฉูดCPN ท็อปฟอรม! ไตรมาส 3/65 มี
กําไรสุทธิ 2,872 ลานบาท พุงกระฉูด 1,154% เหตุรายไดรวมโต 83% บุ
กสวนแบงเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ฟาก AWC เดนไตรมาส 3/65 มีกําไร 1,026 
ลานบาท โต 49.4% หนุน 9 เดือนปนี้พลิกมีกําไร 2,448 ลานบาท หลัง
ธุรกิจโรงแรมและบริการโต(ขาวหุน) 
 
MINT โชว Q3 ดีเกินคาด พลิกกําไรทะลุ 4.6 พันลานMINT ดีเกิน
คาด! งบไตรมาส 3/65 พลิกมีกําไรกระฉูด 4,607.94 ลานบาท หนุน 9 
เดือนแรกปนี้พลิกทํากําไร 2,375.70 ลานบาท อานิสงสธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจรานอาหารในทุกภูมิภาคเติบโต หลังคลายมาตรการปองกันโควดิ-19 
สงซิกการจองหองพักและรานอาหารลวงหนาแนน หนุนโตตอเนื่อง โชว
กระแสเงินสดลนมือ 2.7 หม่ืนลานบาท(ขาวหุน) 
 
JAS ลูกคาหดขาดทุนเรื้อรัง บัวหลวงช้ีชองขาย JASIF JAS ยังไมเห็น
กําไร Q3/65 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 726 ลานบาท คิดเปน 98% ยอด 9 เดอืน 
ขาดทุนลดลง 822 ลานบาท คิดเปน 46% สาเหตุจากจํานวนผูใชบรกิาร
และรายไดเฉลี่ยตอรายลด ผูบริหารม่ันใจดีลขาย JASIF จบ Q1/66 ดาน
บัวหลวงแนะ 3 ทางเลือกปลดล็อกดีลซื้อกองทุนจัสมิน(ขาวหุน) 
 
BH หรูไตรมาส 3 โต 407% กําไร 9 เดือน 3,392 ลานBH แจงงบไตร
มาส 3/65 โตเกินคาด! ฟนกาํไรสุทธิ 1,501 ลานบาท เพิ่มข้ึน 407.2% จาก
ชวงเดียวกันปกอน หนุน 9 เดือนแรกปนี้มีกําไรสุทธิ 3,392 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 462% รับแรงหนุนรายไดจากกจิการ รพ.เติบโต หลังรายไดผูปวย
ตางชาติขยายตัว(ขาวหุน) 
 
FPI เริ่ดไตรมาส 3 กําไรพุง 67% สงซิก Q4 โตตอ หนุนรายไดปนี้
ทะลัก 2.7 พันลานFPI ฟอรมเดน! แจงไตรมาส 3/65 อวดกําไร 116.52 
ลานบาท พุง 67% หนุน 9 เดือนแรกปนี้ฟาดกําไร 323.48 ลานบาท โต 
71.9% รับอานิสงสเงินบาทออนคา และคาระวางลดลง พรอมชี้ไตรมาส 
4/65 ดีตอเนื่อง หนุนรายไดปนี้โตทะลุเปา 2,700 ลานบาท ตุนแบ็กล็อก 
1,000 ลานบาท กินยาว 2 ป นอกจากนี้วางเปาป 66 รายไดพุง 3 พันลาน
บาท(ขาวหุน) 
 
ดัชนีเชื่อม่ันทองพ.ย.รวง กังวลเฟดข้ึนดบ.-เฟอสูง"ศูนยวิจัยทองคํา" 
เผยดัชนีเชื่อมั่นราคาทองคําเดือน พ.ย.65 ลดลง 6.50% รับกังวลเฟดขยับ
ดอกเบี้ย แรงขายเก็งกําไรกองทุนและเศรษฐกิจโลกสงสัญญาณฟนตัว 
พรอมคาดราคาทองคําในประเทศเคลื่อนไหว บาทละ 29,100-30,500 
บาท (ไทยโพสต ) 
 

ASW รอโอนงานใหญ ยอดขายรายไดนิวไฮASW สงสัญญาณไตรมาส 
4/2565 พีคสุด มั่นใจยอดขาย-รายไดปนี้ทุบสถิติ เตรียมโอน 3 โครงการ
ใหญ มูลคารวมกวา 4,290 ลานบาท เผย 9 เดือนแรกป 2565 กําไร 689 
ลานบาท ตุนแบ็กล็อก 1.29 หม่ืนลานบาท พรอมเปดตัวโครงการใหม 
"KAVE Uni.Verse" รับธุรกิจอสังหาฟนตัว(ทันหุน ) 
 
BCH เคลียรจบพนจดุต่ํา ผูปวยเพียบ Q4 พลิกบวกBCH มั่นใจไตร
มาส 4/2565 พลิกกําไร คนไขฟนตัวชัดเจน ผูปวยตางชาติเพิ่มขึ้น ลุยขยาย
ฐานลูกคาสรางการรับรูแบรนดในโรงพยาบาลแหงใหม ปหนารายไดโตเลข
สองหลัก โบรกมองรายไดจะกลับสูระดับ Pre-COVID แตการคุมคาใชจาย
และเพิ่มศูนยการแพทย จะดันรายไดและกําไรเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
เปา 23.60 บาท(ทันหุน ) 
 
VL เที่ยววิ่งแนนงบฟู 206% จองซื้อเรือใหมเสริมกําลังVL อวดกําไร
ไตรมาส 3/2565 สุดหรู พุงขึ้น 206.1% แตะ 25.1 ลานบาท รับปจจัยหนุน
เที่ยววิ่งใน-ตางประเทศเพิ่ม หลังสถานการณโควิดคลี่คลาย ดานแมทัพ
ใหญ "ชุติภา กลิ่นสุวรรณ" สงซิกผลงานป 2566 สดใส วางงบลงทุน 500 
ลานบาท ซื้อเรือใหมหนุนการใหบริการเพิ่ม (ทันหุน ) 
 
CPN โคงสามกําไร 1,153% ชูโรงแรม-ศูนยอาหารฟนCPN โชวกําไร
ไตรมาส 3/2565 ที่ 2,872 ลานบาท พุงกระฉูด 1,153% มีรายไดรวม 
9,349 ลานบาท เพิ่มข้ึน 83% หลังธุรกิจหลักฟนตัวดีขึ้น ชูธุรกิจโรงแรม-
ศูนยอาหารโตเดน คุมตนทุนคาใชจายไดดี ใสเกียรเดินหนาขยาย
ศูนยการคาตอเนื่องในป 2566-2567 ฟากโบรกคาดกําไรไตรมาส 4/2565 
เปนจุดสูงสุดของปนี้ เขา Peak Season เคาะเปา 80 บาท(ทันหุน ) 
 
SAPPE ติดสปดชองทางตลาดดันยอดขายพีคSAPPE เปดผลงานไตร
มาส 3/2565 มีรายไดรวม 1,356.6 ลานบาท เติบโต 25.2% และกําไรสุทธิ 
178.1 ลานบาท เติบโต 25.5% ทํา All Time High ทําสถิติสูงสุดใหม
ติดตอกัน 3 ไตรมาส สวนงวด 9 เดือนแรกของป 2565 มีรายไดรวม 
3,832.3 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 498.8 ลานบาท มั่นใจรายไดปนี้เติบโต 
30-35% เตรียมติดสปดขยายตลาดตางประเทศ โฟกัสฝรั่งเศส ตอยอด
ความสําเร็จผลิตภัณฑ Mogu Mogu(ทันหุน ) 
 
TKN ขยายฐานตางแดน ชูดีมานดตอบรับเพียบTKN ผลงานไตรมาส 
3/2565 ทํากําไรสุทธิ 180 ลานบาท กลับมาเติบโตเทาชวงกอนโควดิ-19 
และมีรายไดจากการขาย 1,208.7 ลานบาท เรงเครื่องขยายกลุม
ผลิตภัณฑสาหรายครอบคลุมท้ังในและตางประเทศ ดีมานดตอบรับเพียบ 
ปกธงเปาหมายรายไดปนี้โตตามแผน(ทันหุน ) 
 
กลุมปตท. 'กําไร' ไตรมาส 4 ฟน โบรกคาดไมขาดทุนสต็อก-คาการ
กลั่นดีขึ้นไตรมาส 3/65 ลดลง 62% เหตุกังวลศก.โลกถดถอย กดราคา-ดี
มานดหดตัว 
"กลุมปตท." ไตรมาส 3/65 กําไรรวง 62% เหตุ "ราคาน้ํามันลง-ขาดทุน 
สต็อก-ดีมานด" หด กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย บล.กสิกรไทยจอหั่น "กําไร" 
จากเดิมคาด 2 แสนลาน เชื่อไตรมาส 4/65 ฟน จากไมขาดทุนสต็อก-คา
การกลั่นดีขึ้น ยกเวน "ธุรกิจ ปโตรเคม"ี สเปรดยังแย หลังจีนยังไมเปด
ประเทศ "บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ"ี ชี้ผลดําเนินงาน โคงสุดทายฟนตัวเทียบกับ
ไตรมาสกอน(กรงุเทพธุรกิจ ) 
 
 


