
 
 

 

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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ปรับวาระประชุมฯ JASIF เพิม่ความมั่นใจผู้ถือหน่วย หวังไฟเขียว
โหวต ADVANC เข้าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน JASIF ซื้อใจผู้ถือหน่วยอีก 
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมวิสามัญฯ วันท่ี 18 
ต.ค.น้ี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยออกเสียงได้ในแต่ละเรื่องอย่างเต็มที ่ เพื่อช่วย
สร้างความมั่นใจต่อการอนุมัติเข้าทำรายการของบมจ.แอดวานซ์ฯ 
(ADVANC) ที่จะเข้ามาซื้อหน่วยลงทุนใน JASIF( ข่าวหุ้น ) 
 
SABUY ลุยแปลง AIT-W2 พร้อมรวมงบไตรมาส 4 SABUY พร้อมใช้สิทธิ
แปลงสภาพ AIT-W2 หนุนถือหุ้น AIT รวมเป็นกว่า 200 ล้านหุ้น คิดเป็น
สัดส่วนกว่า 20% จ่อขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ AIT คาดจะรวมงบทั้ง
รายไดแ้ละกำไรเข้ามาตั้งแต่พ.ย.น้ี พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 6.25%( ข่าวหุ้น ) 
 
ศาลยกฟ้อง KTB คด ี AQ ร้องแก้งบ บุ๊กหนี ้ 3.9 พันล้านศาลยกฟ้อง 
KTB คดีแพ่ง กรณ ี AQ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องขอให้ธนาคารกรุงไทยแก้ไขงบ
การเงิน Q1/62 เพื่อนำเงิน 3,898 ล้านบาท จาการขายสินทรัพย์ทอดตลาด
ที่ดิน 4,300 ไร่ของ “โกลเด้น เทคโนโลยี่ฯ” ไปบันทึกเป็นค่าความเสียหาย คดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง( ข่าวหุ้น ) 
 
STARK ทุม่งบ 2 หมื่นล้าน ซื้อบริษัทสายไฟเยอรมันSTARK บริษัท
รายได้เฉียด 3 หมื่นล้านบาท คิดการใหญ่! หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุ่มกว่า 2 
หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc 
ผู้ผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และ EV charging solutions อันดับ 1 ของ
โลกสัญชาติเยอรมันในสัดส่วน 100% ต่อยอดสู ่ Automotive และ EV คาด
ธุรกรรมเสร็จไตรมาส 4/65 จ่อรับรู้รายได้และกำไรส่วนเพิ่มทันที( ข่าวหุ้น ) 
 
EGCO ทุ่ม 200 ล. ซื้อวินด์ฟาร์ม หนุนถือหุ้นเต็มร้อย 87.5 MWEGCO 
ทุ่มอีก 200 ล้านบาท ซื้อหุ้น 10% ในโรงไฟฟ้า “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม” และ “เทพ
พนา วินด์ฟาร์ม” กำลังผลิตรวม 87.5 เมกะวัตต์ ส่งผลถือหุ้นเต็ม 100% 
พร้อมรับรู้รายได้ทันท ีขยายพอร์ตธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม
เป้า 30% ภายในปี 73( ข่าวหุ้น ) 
 
เก็งหุ้นรับดอกเบี้ยขาขึ้น แบงก-์ประกัน-ไฟฟ้าเด่น นักเศรษฐศาสตร ์ 13 
คนจาก 17 คนมั่นใจ กนง.ขึ้นดอกวันพรุ่งนี้ไม่เกิน 0.25% ดันตลาดหุ้นรีบาวด์ 
โบรกฯ มองเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นเพิ่มเติม เน้นกลุ่มรับผลบวกดอกเบี้ย
ขาขึ้น BBL KBANK SCB BLA และ TLI โดดเด่น กลุ่มที่จะไดร้ับประโยชน์
จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ที่ลดลง GPSC BGRIM และกลุ่มรับเศรษฐกจิใน
ประเทศฟื้นตัว ERW AOT BEM PLANB และ OR กรอบดัชนีสัปดาห์น้ี 
1,600-1,640 จดุ( ข่าวหุ้น ) 
 
บอร์ด IRPC ตั้ง 'กฤษณ'์ นั่งซีอีโอ สานต่อภารกิจขับเคลื่อนองค์กรมี
ผล 1 ต.ค.น้ี บอร์ด IRPC ตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” นั่งซีอีโอคนใหม่ นับเป็นคนท่ี 
7 แทน “ชวลิต ทิพพาวนิช” ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 สานต่อ
ภารกิจขับเคลื่อนองค์กรเพิ่มขีดความสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้าน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ( ข่าวหุ้น ) 
 
กำไรบจ.กลุ่ม 'เจ้าสัวเจริญ' โตต่อ ยก 'บีเจซี - เอดับบลิวซ'ี เด่น ต้นทุน
ลด เปิดประเทศหลังครึ่งปีแรก 10 บริษัท กวาดกำไรรวม 8.57 พันล้าน 
"บล.หยวนต้า" คาดแนวโน้ม กำไรบริษัทกลุ่มเจ้าสัวเจริญปีนี้เติบโตต่อเนื่อง 
หลังจากครึ่งปีแรก 10 บจ.กวาดกำไรรวม 8.57 พันล้าน โต 184.80% จาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 3.01 พันล้าน พร้อมชู "บีเจซี-เอดับบลิวซ"ี เด่น 
เหตุต้นทุนลด หลังราคาพลังงานลง-กำลังซื้อผู้บริโภคฟื้นตัว (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 

รัฐปั้นไฟฟ้าสะอาด ACE ลั่น 5 พันแค่เริม่กกพ.เห็นชอบระเบียบซื้อไฟฟ้า
สะอาด 5.2 พันเมกะวัตต์ รอประกาศราชกิจจานุเบกษา เริ่มขบวนการรับซื้อ 
ต.ค.น้ี แย้มจะนำไฟฟ้าที่ผลิต ได้ไปขายรวมเป็น "ไฟฟ้าสีเขียว" รองรับ
อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องลดคาร์บอน ด้าน ACE ลุยคว้าชูเครือข่ายทั่ว
ประเทศ แถมเป็นผู้ชนะโรงไฟฟ้าชุมชนมากสุด ชี้เป็นเมกะเทรนด ์ 5 พันเมกะ
วัตต์ แค่เริ่มต้นโอกาสแสนเมกะวัตต์( ทันหุ้น ) 
 
STARK ฉลุยยักษ์สายไฟอีวี ลั่นไตรมาส 4 รวมงบ LEONIผู้ถือหุ้น 
STARK อนุมัติทุ่มงบ 20,572.89 ล้านบาท ซื้อหุ้น LEONI Kabel GmbH และ 
LEONIsche Holding Inc ยักษ์สายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และ EV Charging 
Solutions อันดับ 1 ของโลกสัญชาติเยอรมนี 100% ชูยอดขาย 5 หมื่นล้าน บิ๊
กบอส "ชนินทร์" คาดธุรกรรมเสร็จไตรมาส 4/2565 รับรู้รายไดแ้ละกำไรส่วน
เพิ่มทันที( ทันหุ้น ) 
 
TTCL ชนะงานใหญ่อื้อ มีลุ้นคว้าปิโตร 2 แห่งอีกTTCL ได้งานก่อสร้าง
โรงงานผลิตผงคาร์บอน จากญี่ปุ่น มูลค่าราว 6.5 พันล้านบาท หนุนแบ็กล็อก
พุ่ง 22,500 ล้านบาท ทำนิวไฮรอบ 6 ปี ผู้บริหารลั่นปีนี้รายได้ทะลุเป้าท่ีวางไว้ 
1 หมื่นล้านบาท ช่วงที่เหลือปีนี้ยังมีลุ้นงานใหม่เพ่ิมอีก 2 โครงการ 3.5-4.0 
พันล้านบาท ส่วนโครงการในเมียนมายังดำเนินการหลังสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ได้รับการต่ออายุสัญญาแล้ว( ทันหุ้น ) 
 
SHR ไทย-เทศเที่ยวสน่ัน อังกฤษมีแผนช่วยค่าไฟSHR มองเพนต์อัพดี
มานด์พุ่ง ยิ้มรับท่องเท่ียวไทยและต่างประเทศคึกคัก ยอดจองในอังกฤษพุ่ง 
ด้านค่าสาธารณูปโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดรัฐบาลอังกฤษอาจวางมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่ภาพรวมฟิจิ-มอริเชียส อัตราเข้าพักยืน
เหนือ 80% จับตาไตรมาส 4/65 เข้าไฮซีซันท่องเที่ยวมัลดีฟส์ กูรูลงความเห็น 
"ซื้อ"( ทันหุ้น ) 
 
TGE ขายไฟฟ้าพุ่ง Q3 ร่วมวงคาร์บอนเครดิตTGE เก็บเกี่ยวขายไฟ-ไอน้ำ
พุ่ง หนุนไตรมาส 3 ฟอร์มแจม่ ปักเป้าปีน้ีรายได้โต 15% จากปีก่อน อานิสงส์
ดีมานด์ขยายตัว ลุยโรงไฟฟ้าขยะ แถมศึกษาแนวทางส่งเสริมคาร์บอนเครดิต 
ชี้เป็นโอกาสหนุนธุรกิจระยะยาว( ทันหุน้ ) 
 
mai ฮอตปีหน้าแห่เข้าเพียบ จัดมหกรรมใหญ่พบบจ."ประพันธ์ เจริญ
ประวัติ" หัวเรือใหญ่ mai ชี้ปีหน้าบริษัทน้องใหม่แห่เข้าพรึ่บ หลังเกณฑ์ใหม่ส่ง
งบย้อนหลัง 3 ปี เริ่มใช้ในป ี 2567 ส่วนปีนี้คาดเข้าเทรดได้ไม่ต่ำกว่า 15 
บริษัท มาร์เก็ตแคป 1.8-2 หมื่นล้านบาท ยื่นไฟลิ่งจ่อเทรด 12 บริษัท ล่าสุด
สมาคม maiA ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai จัดงาน mai FORUM 2022 ( ทัน
หุน้ ) 
 
'เอ็กโก' ซื้อหุ้นไฟฟ้าลมนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผย ว่า เอ็กโกได้ซื้อหุ้น
เพิ่มในสัด ส่วน 10% ของบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท เทพพนา 
วินด์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
"ชัยภูม ิวินด์ฟาร์ม" และ "เทพพนา วินด์ฟาร์ม" จ.ชัยภูมิ ตามลำดับ ซึ่งเป็นการ
ซื้อหุ้นท้ังหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการซื้อและโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมได้
เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 22 ก.ย.2565 เป็นผลให้เอ็กโกถือหุ้นท้ังหมดใน
โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง"( ไทยโพสต์ ) 
 
'ศักดิ์สยาม' ร่วมถกไจกา ช ูPPP บางซื่อ"ศักดิ์สยาม" หารือ "ไจกา" พัฒนา
พื้นท่ีโครงการบางซื่อ ลุยเปิด PPP พร้อมจัดตั้ง Smart Service Company 
ดันเป็นต้นแบบ สมาร์ทซิตี้ พ่วงพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ของไทย ( ไทยโพสต์ ) 
  


