
 
 

 

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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DITTO ปิดบิ๊กดีล 2.5 หม่ืนล. ควง TEAMG ลงทุนท่ออีอีซี 'วงษ์
สยาม' แกนนำหลักถือหุ้น 60% เริ่มบุ๊กทันทีป'ี66 “ดิทโต”้ จับมือ “วงษ์
สยาม”-TEAMG ลุยท่ออีอีซี 2.5 หม่ืนล้านบาท ตั้งบริษัทร่วมทุนใหม ่“วงษ์
สยาม” ถือหุ้นมากสุด 60% ประเดิมโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง 
ระยะที ่ 2 รับรู้รายได้ทันทีป ี 66 พรอ้มลุยประมูลงานทั่วประเทศ เน้นภูเก็ต 
ภาคตะวันออก หาดใหญ่ และสมุย ล่าสุดงบ DITTO ไตรมาส 3 กำไรพุ่ง 
44% ขณะที่ TEAMG กำไรเพิ่มขึ้น 25.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน(ข่าว
หุ้น) 
 
SSP กำไรโต 60% เอ็กโกปิดดีลมะกันSSP ลุยซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่ม วางเป้า
ผลิตไฟฟ้าโตเท่าตัว แตะ 500 เมกะวัตต์ โชว์งบ 9 เดือน โต 58.9% ทำออล
ไทม์ไฮ บุ๊กกำไรพิเศษขายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮดิากะในญีปุ่่น 
ด้าน EGCO ปดิดีลใหญ่ ซื้อหุ้น 49% ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
สหรัฐฯ กำลังผลิต 609 เมกะวัตต์ ซื้อขายหุ้นเสร็จภายในไตรมาส 1/66(
ข่าวหุ้น) 
 
CPF พลิก Q3 กำไร 5.1 พันล. หนุน 9 เดือนโตสนั่น 93%“ซีพีเอฟ” 
มาตามนัด แจ้งงบไตรมาส 3/65 พลิกมีกำไรสุทธ ิ5,108 ล้านบาท หนุน 9 
เดือนแรกฟันกำไรสุทธิ 12,158 ล้านบาท โตสนั่น 93% อานิสงส์ธุรกิจ
เนื้อสัตว์ในประเทศไทยและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น โชว์ 9 
เดือนแรกโกยยอดขายรวม 455,149 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 21%(ข่าวหุ้น) 
 
เบ้ียวหนี้ซื้อ MORE ตามนัด คิงส์ฟอร์ด-ดาโออ่วมสุด“ปป.” ไม่
จ่ายเงินให้โบรกฯ ตามคาด ส่งผล “ดีฟอลต”์ (Default) ส่วน 9 โบรกฯ ฝั่งที่
มีรายการซื้อสุทธิ ต้องชำระราคาไปยังสำนักหักบัญช ี พบ “เกียรตินาคิน
ภัทร” 765 ล้านบาท “ดาโอ” 315 ล้านบาท, คิงส์ฟอร์ด 430 ล้านบาท, กรุง
ศรี 898 ล้านบาท ด้านตลท.-ก.ล.ต. ยำ้อยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรม ยัน
เงินกองทุนโบรกฯ เพียงพอ ด้าน ดาโอ ย้ำไร้ปัญหา ขณะที ่ “พาย” แจงให้
ใช้บัญชีเงินสดเท่านั้นกับหุ้น MORE สว่น รมว.คลัง ชี้อาจต้องปรับเกณฑ์
ให้เข้มขึ้น(ข่าวหุ้น) 
 
ลุ้นกองหุ้นเวียดนามไปต่อ ปมสถานะ 'ดับเบิลยูเอฟอี' สืบเนื่องจาก
เมื่อวันที ่ 11 พ.ย.ที่ผ่านมานี ้ ทางตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ออกหนังสือ
ชี้แจงเป็นทางการกรณีไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมาชิกของสมาพันธ์ตลาด
หลักทรัพย์นานาชาติ (WFE) ว่าไม่ได้ถูกถอดออกจากการเป็นสมาชิก แต่
อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างใหม่เพื่อถ่ายโอน การเป็นสมาชิกให้กับตลาดหุ้น
เวียดนาม ซึ่งเป็นโฮลดิ้งส์ ที่ถือหุ้นท้ังตลาดหลกัทรัพย์ โฮจิมินห์และตลาด
หลักทรัพย์ ฮานอย โดยโครงสร้างใหม่นี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนบูรณาการ 
Vietnam Exchange เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาด(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'ดิทโต'้ ผนึก 'วงษ์สยาม-ทีมจี' ตั้งบริษัทบริหารจัดการน้ำ "ดิทโต-้วงษ์
สยาม-ทีมจี" ผนึกกำลังจดัตั้งบริษัทใหม่ ทุนจดทะเบียน 2 พันล้าน ลุย
พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ พร้อมผุด "บริษัท ดีทีเอ็กซ"์ ถือหุ้นระหว่าง 
"ดิทโต-้ทีมจี" ลุยโครงการนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'เนช่ัน' เพิ่มทุน 732 ล้าน ขยายธุรกิจขับเคลื่อน One Nation  
ชงผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ 29 ธ.ค.นีN้ATION ขยับครั้งใหญ่ ประกาศเพิ่มทุน 
10,847 ลา้นหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 2 ราคา 0.09 บาท พ่วงแจกวอร์
แรนท ์ NATION-W4 ฟรีอีกกว่า 2,711 ล้านหน่วย คาดระดมทุนได้ไม่ต่ำ
กว่า 730 ล้านบาท รองรับขยายธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน ชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
29 ธ.ค.2565 (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
  

ลั่นปีหน้าค่าไฟข้ึนแน่กกพ.เปิด 3 ทางเลือกคาดแตะ 5 บาท 
กกพ.ลั่นปีหน้าค่าไฟขึ้น เปิด 3 ทางเลือกเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้ไฟฟ้า
ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกพ.ตั้งแต่วันที่ 14-27 พ.ย.65 งวด ม.ค.-เม.ย.66 
คาดแตะ 5.37-6.03 บาท/หน่วย(ไทยโพสต์ ) 
 
ธ.ก.ส.รับฝากสลากผ่านแอป หน่วยละ 50 บ./วงเงิน 3 หม่ืนล.นาย
ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดิเผยวา่ ธนาคารเปิดรับฝากสลากดจิิทัล ธ.ก.ส.
ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus เพื่อสนับสนนุการออมเงินและอำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงผลติภัณฑ์เงินฝากและสลากออมทรัพย ์ ธ.ก.ส.
แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม 30,000 
ล้านบาท พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมายสูงสุด 5 ล้านบาท 
 
ธุรกิจอสังหาฯไตรมาส 3 อู้ฟู่ยอดขายพุ่ง-โกยกำไรทะลัก จ่อผุดโครงการ
โค้งสุดท้าย 
อสังหาฯ แห่โกยรายได้พุ่ง "พฤกษา" โชว์กำไรสุทธิเติบโต 87% ด้าน SC 
เผยผลประกอบการ 9 เดือนเติบโตทุกด้าน ขณะที ่ BRI โชวก์ำไรโตแรง 
134% และไรมอน แลนด์ ชี้ขาดทุนลดลง 75%(ไทยโพสต์ ) 
 
BEM ฟื้นทะยาน ทึ่งกำไรเพิ่มเป้าบิ๊ก BEM มั่นใจบริษัทจะฟื้นอย่างเร็ว
เป็นรูป V Shape หลังโชว์กำไรไตรมาส 3 สูงสดุรอบ 12 ไตรมาส พร้อมเซ็น
สัญญาสายสีส้ม และจ้าง CK เข้าดำเนินงาน มั่นใจเปิดสายสีส้มไดเ้ร็ว 
ด้านโบรกแห่ปรับเป้าหลังกำไรสูงกว่าคาด วางเป้า 11.60 บาท(ทันหุ้น ) 
 
IVL สู้เศรษฐกิจโลกทรุด ลั่นรับความเสี่ยงไดบ้ิ๊ก IVL รับไตรมาส 
4/2565 เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายสูง เดินหน้าปรับกลยุทธ์ยืดหยุ่น ลั่น
รับมือความเสี่ยงได้ ชี้ยุโรปยังเหนื่อย รุก C-PET ในเอเชีย-อเมริกา มั่นใจ
ธุรกิจ IOD มีความต้องการแข็งแกร่ง ด้านนักวิเคราะห์คงมุมมองบวกต่อ
ผลการดำเนินงานโค้งสุดท้าย EBITDA เติบโตต่อเนื่อง คาดทั้งปี 2565 
กำไรโต 76.5% เป้า 58 บาท(ทันหุ้น ) 
 
EA รับเต็มแบต-อีวี ฟันรายได้โต 125%EA ไตรมาส 3/2565 บุก๊รายได้
ธุรกิจแบตเตอรีและยานยนต์ไฟฟ้ากว่า 2,658.59 ล้านบาท โตกระโดด 
125.59% รวมถึงรายได้การให้บริการของสถานีอัดประจุไฟฟ้า การ
ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า การให้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางเพิ่มขึ้น 
741.08% ที ่ 205.56 ลา้นบาท ดันรายได้รวมอยู่ที่ 7,606.79 ล้านบาท โต 
46.89% ขณะที่มีกำไรสุทธิไตรมาส 3/2565 อยู่ที ่ 2,970.30 ล้านบาท โต 
89.78% เดินหน้าสถานีชาร์จอีวี โรงแบตเตอรี ส่งมอบรถ-เรอื ต่อเนื่อง 
 
JWD ชูโลจิสติกส์ ขนส่งรถอีวีหนุน ควบรวมดันแกร่งJWD มั่นใจ
รายได้ป ี2565 โตเข้าเป้า 15% ยืนเหนือ 6 พันล้านบาท ได้ตามเป้า จับตา 
Q4/2565 เด่น เข้าไฮซีซันธุรกิจโลจิสตกิส์ มองยานยนต์ฟื้นตัว จีนลงทุน 
EV Car ในไทยหนุน เดินหน้าควบรวมกิจการ SCGL ปักธงป ี2570 ดันมาร์
เก็ตแคปแตะ 100,000 ลา้นบาท(ทันหุ้น ) 
 
NRF บุกอาหารสัตว ์Q4 Q3 กำไรเพิ่ม 55%NRF เดินหน้าโรงงานผลิต
อาหารสัตว์เลี้ยง คาดว่าเริ่มส่งออกได้ในไตรมาส 4/2565 โอกาสต่อยอด 
OEM พร้อมลุยขยาย alt.Eatery ร้านค้า Flagship เพื่อนำร่องในสถานี
บริการน้ำมันของ OR แห่งแรกที่สาขาวิภาวดีรังสิต ภายในปี 2566 ส่วน
ผลงานไตรมาส 3/2565 กำไร 178 ล้านบาท โต 55.5% กวาดรายได้ 
579.3 ลา้นบาท (ทันหุ้น ) 
 


