
 
 

 

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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AIS ทุบโตะซื้อ 3BB-JASIF บรอดแบนดพุง 4.4 ลานราย จับตา JAS 
ทะลุ 3 บาท JASIF วิ่งยาว 9 บาทบอรด ADVANC เคาะ “ซื้อ” 3BB 
และ JASIF มูลคารวม 3.2 หม่ืนลานบาท แบบไมมีสวนลดคาเชา แลกกับ
ครองสวนแบงตลาดบรอดแบนดโตกาวกระโดดเปน 4.4 ลานราย จากเดิม 
2 ลานราย วงในเผย BBL จอลดดอก-ยืดหนี้ใหสปอนเซอรรายใหม ดีลจบ
ภายใน Q1/66 ดานโบรกฯ มองระยะสั้นราคา JAS วิ่งเขาหา 3 บาท สวน 
JASIF ทะลุ 9 บาท(ขาวหุน) 
 
THCOM ลั่นควาดาวเทียม รวมพันธมิตร 'สตารลิงค'“ปฐมภพ” 
ประกาศควาดาวเทียมอยางนอย 1 ดวง เล็งวงโคจรชุดที่ 2 และ 3 จาก
ทั้งหมด 5 ชุด ตอยอดธุรกิจ GULF ในฐานะผูถือหุนใหญ หลังจับมือ
พันธมิตรสตารลิงคของอีลอน มัสก กาวเขาสูธุรกิจอวกาศ ขณะที่ EA, 
TRUE และ NT มีโอกาสเขาทาชิง หลังกสทช.เคาะ 8 ม.ค. 66 เปดประมูล
สิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมแบบจัดชุด รับเอกสารการคัดเลือก
ตั้งแตวันที่ 4-30 พ.ย.นี(้ขาวหุน) 
 
MORE เอฟเฟกตฟาดหุนเล็ก โบรกฯ อั้นปลอยมารจิ้นผลกระทบจาก
หุน “มอร รีเทิรน”(MORE) โบรกฯ ตองลดวงเงินปลอยมารจิ้นหุนขนาดเล็ก
เหลือ 30-40% ของมูลคาหุน ทําใหวอลุมหาย ราคาหยุดความรอนแรง 
ดานตลาดหลักทรัพย สั่งหยุดพกัการซื้อขายหุน MORE ตั้งแต 15-18 พ.ย. 
65 เพื่อรวบรวมขอเท็จจริง หลังพบธุรกรรมการซื้อหลักทรัพยผิดปกติเมื่อ
สัปดาหที่ผานมา(ขาวหุน) 
 
JMART ตั้งงบลงทุน 3 พันล. ซื้อกิจการป 66 อีก 3-4 แหงผูบริหาร 
“เจ มารท” (JMART) ย้ําไตรมาส 4 และทั้งป 65 ผลการดําเนินงานรวมโต
เกิน 50% ชูป 66 วางงบลงทุนอีก 3 พันลานบาท ซื้อกิจการอีก 3-4 แหง 
“อดิศักดิ”์ ย้ํายังมี PASSION ตอการทําธุรกิจ สวน “สุกี้ ตี๋นอย” ปนี้กําไรจะ
เพิ่ม 1 เทาตัว ดาน JMT เตรียมบันทึกกําไรจาก JK AMC ใน Q4 นี้เพิ่มอีก 
หลังไตรมาส 3/65 มีกําไรแลว 71 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
SIRI ท็อปฟอรม กําไร Q3 โต 102% ปนี้นิวไฮรอบ 38 ป“แสนสิร”ิ ท็
อปฟอรม! ไตรมาส 3/65 โชวกําไรสุทธิ 1,268.25 ลานบาท โตสนั่น 102% 
หนุน 9 เดือนปนี้กําไรสุทธิพุง 49% แตะ 2,488.42 ลานบาท หลังรายไดทุก
หนวยธุรกิจโต จอโอนคอนโดฯ 3 แหง มูลคากวา 12,320 ลานบาท ปลาย
พ.ย.นี้ ลั่นกําไรปน้ีนิวไฮรอบ 38 ปนับตั้งแตกอตั้งบริษัท(ขาวหุน) 
 
SISB กําไร Q3 กระฉูด 115% นักเรียนทะลัก 3,044 คน“เอสไอเอสบ”ี 
ฟอรมเดน! ไตรมาส 3/65 อวดกําไรสุทธิ 99 ลานบาท โตกระฉูด 115.21% 
ดัน 9 เดือนแรกเบงกําไรสุทธิ 240 ลานบาท เพิ่มข้ึน 31.86% หลังเปดเรียน
ปกติเต็มรูปแบบ และจํานวนนักเรียนพุง 3,044 คน ขณะที่ประเมินไตรมาส 
4/65 แนวโนมขยายตัวตอเนื่อง คาดสิ้นปนี้นักเรียนแตะ 3,100 คน 
 (ขาวหุน) 
 
'สินเช่ือบาน' ทายปโตกระฉูดแหซื้อกอนเริ่ม 'แอลทีวี' ปหนา จับตา
สินเชื่อบานทายปโตกระฉูด หลังผูซื้อเรงตัดสินใจกอนมาตรการผอนปรน 
LTV หมดอายุ ขณะดอกเบี้ยปหนายังเปนขาขึ้นชัดเจน "กรุงศร"ี คาดไตร
มาส 4 ยอดปลอยกูอาจมีสัดสวนสูงถึง 30% ของทั้งป(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'เอสจีซี' จอเทรด 13 ธ.ค.นี้ลุนติดเซ็ท 50 "เอสจี แคปปตอล" เดินหนา 
ขยายพอรตสินเชื่อแตะ 5 หม่ืนลาน ในป 69 โตปละ 35% เตรียมเขาเทรด 
SET วันที่ 13 ธ.ค.นี้ ลุนติด SET 50 (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
  
 
  

 ACE คารบอนทําเงิน ควาพอรตไฟฟาเพิ่มACE ปหนาเริ่มโกยรายไดขาย
คารบอนเครดิต จากพอรตพลังงานทดแทน โฟกัสประมูลโครงการพลังงาน
ทดแทนภาครัฐเนนโซลาร เขารวมโรงไฟฟาขยะอุตสาหกรรม เดินหนาขาย
ไฟฟาใหภาคเอกชนโดยตรง พรอมพัฒนาโรงไฟฟาขยะชุมชน มั่นใจผลงาน
เติบโตเพิ่มจากปนี(้ทันหุน ) 
 
POLY ชิ้นสวนผงาด จัดปนผล 8 สตางคPOLY ประกาศจายปนผลทันที
หลังเขาตลาด ในอัตรา 0.08 บาทตอหุน สะทอนความเชื่อมั่นในการเติบโต 
มั่นใจผลงานปนี้ทํานิวไฮตอเนื่องโชว 9 เดือนมีกําไร 122.5 ลานบาท โต 
60.1% แยมปจจุบันอยูระหวางเจรจาลูกคารายใหมๆ ตอยอดสราง New S-
Curve ทางธุรกิจได ขณะที่โบรกใหมูลคาพื้นฐานป 2566 ที่ 8.00-8.50 บาท
ตอหุน(ทันหุน ) 
 
STARK ลั่นนิวไฮไมหยุด งานอ้ือดันแบ็กล็อกSTARK ประกาศนวิไฮ
ตอเนื่อง หลังโชวผลงานทุบสถิติอีกใน Q3 กําไรแตะ 956 ลานบาท มั่นใจ
รายไดปน้ีโตตามเปา 3 หมื่นลานบาท กอนทะยานสู 8 หมื่นลานบาทปหนา ชู
แบ็กล็อกหมื่นลานเตรียมรับงานเพิ่มเขามาเติมพอรตอีก ธุรกิจขาขึ้น แถมเนน
สินคาไฮมารจิ้น เตรียมรับรูสายไฟอีวี LEONI ธันวาคมนี(้ทันหุน ) 
 
ASW เปาปหนาดีด 20% มีงานยักษ 1.6 หมื่นลานASW กางแผนธุรกิจป 
2566 ลุยเปดโครงการกวา 1.6 หมื่นลานบาท ปกธงรายไดที่ 7.2 พันลานบาท 
เติบโต 20% หลังมีโครงการรอโอนกวา 2 หมื่นลานบาท มองตลาด
อสังหาริมทรัพยยังเติบโตไดด ี ดีมานดทีอ่ยูอาศัยเพิ่มขึ้น สวนผลงานไตรมาส 
4/2565 คาดวารายไดจะทําไดมากกวาไตรมาส 3/2565 มั่นใจรายไดป 2565 
ตามนัดที่ 6 พันลานบาท(ทันหุน ) 
 
CHAYO รุกหนักสินเชื่อ เดือนนี้ชัดซื้อหนี้CHAYO มองเศรษฐกิจฟนตัว
เปนจังหวะดีปลอยสินเชื่อใหม วางงบ 200-300 ลานบาท เนนภาคธุรกิจ
ทองเที่ยวที่กลับมาเดน วางเปาป 2566 ปลอยสินเชื่อใหมอีก 1 พันลานบาท 
ดานธุรกิจซื้อหน้ีเขาไฮซีซันกําเงิน 1.5 พันลานบาท ลุยซื้อหนี้ใหมเติมพอรตไม
นอยกวา 3-7 พันลานบาท หลังเห็น TOR เหลือประกาศอีกกวา 5 หมื่นลาน
บาท แยมมีสรุปดีลพฤศจิกายนนี(้ทันหุน ) 
 
ORI ไตรมาส 4 โตตอ โอน 2 โครงการใหญORI จอโอน 2 โครงการใหญ
มูลคา 7.6 พันลานบาท ใน Q4/2565 แถมตุนแบ็กล็อก แนนกวา 4.1 หมื่น
ลานบาท ทยอยโอนถึงป 2568 คาดภาครัฐไมตอมาตรการ LTV หนุนผูซื้อเรง
ซื้อ และโอนโครงการกอน 31 ธันวาคมนี ้โบรกคาดไตรมาส 4/2565 จะเติบโต
โดดเดน จากโครงการใหมที่เริ่มโอนมากขึ้น รวมถึงการขยายฐานลกูคา
แนวราบ และธุรกิจใหมๆ ที่เริ่มรับรูกําไรมากขึ้น เคาะเปาหมาย 15 บาท(ทัน
หุน ) 
 
HARN บุกงานพรึ่บโต 193% บิ๊กโปรเจ็กตปลายปเพียบHARN อวดกําไร
ไตรมาส 3/2565 ทะยาน 193.79% บุกงานเขาพอรตเพียบ สวนรายไดเพิ่มขึ้น
เปน 331.92 ลานบาท บอสใหญ "วิรัฐ สุขชัย" คาดรายไดปหนาโตตอจากปน้ี 
มั่นใจยอดเขาเปา 1.24 พันลานบาท เกาะติดบิ๊กโปรเจ็กตปลายปอื้อ โชวงาน
แนน 500 ลานบาท(ทันหุน ) 
 
คลังลุยจัดแกหนี้รอบ 2ขนทัพแบงกรัฐบุกขอนแกนดีเดย 18-20 พ.ย.65 
"คลัง" ตีปบเดินหนามหกรรมรวมใจแกหนี้ ครั้งท่ี 2 ยกทัพแบงกรัฐบุกขอนแกน 
ดีเดย 18-20 พ.ย.นี้ ดาน ธปท.ขยายเวลาลงทะเบียนแกหนี้ตออีก 2 เดือน 
พรอมเพิ่มหน้ีบาน-ธุรกิจไมเกิน 10 ลาน ผอนไมไหวเกิน 1 เดือนรวมได(ไทย
โพสต ) 
 
 


