Stock News

โซลารทบ.สอขัดที่ราชพัสดุ พบไมปรากฏในแผนพีดีพี ธนารักษ
แจงเขาขายเชิงพาณิชย ตองขออนุญาต
อธิบดีกรมธนารักษ
ยัน โซลารฟารม กองทัพบก เขาขายใชที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย ตองขอ
อนุญาตจากกรมฯ กอนเปดประมูลโครงการ และตองเสียคาธรรมเนียมเปน
รายปตลอดอายุสัญญา สวนรายไดจากการขายไฟฟาไมนํามาคํานวณ
ดานกองทัพเซ็นสัญญากฟผ. ลุยสรางโซลารฟารมพื้นที่ 6 แสนไร ผลิต
กระแสไฟฟาได 3 หมื่นเมกะวัตต ใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุน ขณะที่
RATCH-GUNKUL-EGCO จอรวมลงทุน(ขาวหุน)
OR กองทุนมาตามนัด ไมสุดทาย 1.35 พันลาน
กองทุน เขามาเก็บหุน OR ตามนัด! ไมสุดทายชอนซื้อ 41.32
ลานหุน ณ ราคาปด 32.75 บาท มูลคารวม 1,353 ลานบาท จากกรณี OR
เริ่มเขาคํานวณดัชนี SET50 เปนวันแรกในวันนี้ (17 ก.พ. 64) พรอมจับตา
แจงงบป 63 วันนี้ ลุนกําไร 8,469 ลานบาท ขณะที่แนวโนมรายไดโตทั้ง
ธุรกิจน้ํามันและนอนออยล โบรกฯ ชี้ป 64-66 กําไรโตเฉลี่ยปละ 11%(ขาว
หุน)
BTS ผลงาน Q3 ฟน กําไร 1.68 พันลาน VGI โตกระฉูด 78% BTS
ปดงบไตรมาส 3 ฟน! มีกําไรสุทธิ 1,686 ลานบาท เพิ่มขึ้น 120% จากไตร
มาสกอน เหตุบุกกําไรขายที่ดินธนาซิตี้ 1,979 ลานบาท ฟาก VGI แจงไตร
มาส 3 มีกําไร 713 ลานบาท โตแรง 78% หลังบันทึกกําไรพิเศษจากการ
ขายไอพีโอ KEX ชดเชยขาดทุนสะสมครึ่งปแรก พรอมไฟเขียวจายเงินปน
ผลระหวางกาล 0.02 บาท ขึ้น XD วันที่ 25 ก.พ.นี(้ ขาวหุน)
'TQR' หุนนอยไรหนี้ ลุนเหนือจองเทาตัว
บมจ.ที คิว อาร
(TQR) นายหนาประกันภัยตอเริ่มเทรดใน mai วันนี้ (17 ก.พ.) ไอพีโอ 60
ลานหุน ราคา 5.10 บาท โชว 9 เดือน กําไร 68.61 ลานบาท เพิ่ม 79.54%
ย้ํางบการเงินแกรง แทบไมมีหนี้ เล็งรวมมือทางธุรกิจกับ TQM จากที่มีผูถือ
หุนกลุมเดียวกัน ดานคนวงการตลาดทุนจับตา ราคาอาจพุงเหนือจอง
เกือบเทาตัว(ขาวหุน)
PTTEP เริ่มผลิตกาซ แปลงเอชที่มาเลเซีย
ปตท.สผ. เดินหนาเริ่ม
ผลิตกาซธรรมชาติจากแปลงเอช นอกชายฝงมาเลเซีย ตั้งเปาผลิตในอัตรา
270 ลานลูกบาศกฟตุ ตอวัน คาดชวยเสริมสรางการลงทุนใหแข็งแกรง(ขาว
หุน)
มอเตอรเวยสองสายลื่น BGSR เซ็นมี.ค.-เม.ย.นี้
กลุม
BGSR นําทีมโดย BTS รอรับขาวดี! หลัง อธิบดีทางหลวง เผยมี.ค.นี้ ได
เซ็นงาน O&M มอเตอรเวยสายบางใหญ-กาญจนบุรี มูลคา 1.7 หมื่นลาน
บาท ตอดวยเม.ย. 64 เซ็นสายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลคา 2.1 หมื่น
ลานบาท พรอมย้ํากําหนดเปดบริการป 66 (ขาวหุน)
ประธานบอรด 'ซัสโก' ซื้อหุนชวงขาขึ้น
ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา
มงคล สิมะโรจน ประธานกรรมการ บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) หรือ
SUSCO รายงานซื้อหุน SUSCO จํานวน 150,000 หุน ที่ราคาหุนละ 2.96
บาท คิดเปนมูลคารวม 444,000 บาท ( กรุงเทพธุรกิจ)

RATCH เดินหนาปดดีล M&A ป 64 กําลังผลิตเพิ่ม 700 MWRATCH
ตั้งเปาเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้งปนี้ 700 เมกะวัตต จาก 4 โครงการที่อยู
ระหวางกอสราง 537.04 เมกะวัตต และ M&A อีก 350 เมกะวัตต คาด
ชัดเจนในชวงครึ่งแรกของป 2 โครงการจาก 4 โครงการ เล็งออกหุนกู 1.5
หมื่นลานบาท รองรับลงทุน
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กรุงศรีคอนซูมเมอรฝาโควิด แพลตฟอรมออนไลนหนุนโตกรุงศรี
คอนซูมเมอร เผยธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลบัตรเครดิต ยังคงไดรับผลกระทบ
จากโควิด-19 อีกป มีโอกาสที่ NPL จะเปน 4% จากที่คาด 3.4% แนะ
ผูบริโภครักษาสภาพคลอง และไมควรกอหนี้เพิ่ม พรอมเดินหนาชวยลูกคา
ที่ไดรับผลกระทบเต็มที่ ตั้งเปายอดใชจายผานบัตรที่ 305,000 ลานบาท
THCOM ป 64 รายไดทรงตัว เปดทางพันธมิตรรวมธุรกิจ THCOM ป
2564 รายไดทรงตัว หลังสัมปทานดาวเทียมไทยคม 4-6 สิ้นสุดสัญญา
กันยายนนี้ เดินหนาหาดาวเทียมดวงใหมเขามาทดแทน สนใจโครงการ
LEO หวังรวมมือพันธมิตรดันโปรเจ็กตเกิด
PTTEP กดปุมผลิตกาซในมาเลย ตอยอดปริมาณขาย-รายไดโต
PTTEP ไดฤกษเริ่มการผลิตกาซธรรมชาติจากโครงการมาเลเซีย - แปลง
เอช ซึ่งตั้งอยูบริเวณน้ําลึก นอกชายฝงรัฐซาบาห ประเทศมาเลเซีย นับเปน
การเพิ่มปริมาณการขายใหกับบริษัทตามแผนงาน ( ทันหุน )
รถเมล EV เขาครม.มี.ค. ขสมก.ทํา TOR คูขนาน
ขสมก.เผย
เสนอแผนฟนฟู ใหบอรดควบคุมขนสงทางบกพิจารณา เขาคมนาคมเดือน
นี้ กอนเสนอสภาพัฒนและนําเขาครม.ภายในมีนาคม พรอมทําราง TOR
เชารถเมล EV คูขนาน รออนุมัติลงนามทันที ย้ําเอกชนลงทุนเองทั้ง 2,500
คัน รับรถล็อตแรก 300 คันตนป 2565 ดานสภาพัฒนพรอมเรงรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเบิกจาย แตตองโปรงใส รัดกุม( ทันหุน )
อินทัชลุยลงทุน 'เฮลธเทค' กํา 2 พันลานซื้อสตารทอัพ-ชี้ 'กัลฟ' ถือ
หุนชวยพยุงราคา คาดรายไดปนี้โต หนุนผลตอบแทนกวา 2%
"อินทัช" คาดรายไดปนี้สูงกวาปกอนเหตุธุรกิจ "แอดวานซ"
เติบโต เผยมีเงินสด 2 พันลาน เดินหนาลงทุนธุรกิจใหม แยมอยูระหวาง
เจรจาบริษัทสตารทอัพกวา 20 ราย เนนธุรกิจ 5จี-เฮลธเทค-มีเดีย พรอมตั้ง
เปา 5 ป "เอ็นเอวี" ทะลุ 3 แสนลาน จากปจจุบันที่ 2.2 แสนลาน แจง
"กัลฟ" เขาถือหุนชวยพยุงราคา หนุนดิสเคาทเอ็นเอวี แคบลงเหลือ 17%
จากตนป 63 อยูที่ 30%( กรุงเทพธุรกิจ)
'กรุงศรีฯ' หันเปารุกออนไลน คาดปนี้ฐานลูกคาใหมพุง 19%"กรุงศรี
คอนซูมเมอร" เปดแผนป 64 รุกออนไลนเต็มสูบ หวังหาฐานลูกคาใหมที่มี
คุณภาพเพิ่มลดผลกระทบจากโควิด-19 เรงเพิ่มฐานคุณภาพ จากลูกคา
ใหมผานชองทางออนไลน กางแผน 3 ปมีลูกคาใหมผานออนไลนพุงเปน
50% ตั้งเปาป 64 ยอดใชจา ยบัตรโต 9% ขณะที่ลูกคาใหมคาดโตแตะ
19% พรอมชูแผน 64 รุกดิจิทัล-ออนไลนเสริมแกรงธุรกิจ ( กรุงเทพธุรกิจ)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากั ด (มหาชน)ไม สามารถที่จะยืนยันหรือรับ รองความถูก ตองของข อมู ลเหลานี้ได ไม วาประการใด ๆ บทวิเคราะหใ นเอกสารนี้ จัดทําขึ้ นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลัก ทรัพ ยใ ด ๆ ของผูอาน ไม วาจะเกิ ดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไม ก็ ตาม ลวนเป นผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด

