
 
 

 

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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ชาติศิริ' รับสปอนเซอรใหม ลดดอกเบี้ยยืดหนี้ JASIF ADVANC ผู
ถือหนวยเฮ! ลุนเงินปนผลเพิ่มอีก แบงกกรุงเทพฯ แจกขาวดีตอนรับ 
AIS ในฐานะสปอนเซอรใหม JASIF “ชาติศิร”ิ เคาะลดดอกกูเหลือ MLR-
0.5% จากเดิม MLR พรอมยืดหนี้ใหปหนาจายแค 50 ลานบาท จากปละ 1 
พันลานบาท ดานกสิกรไทยมองสงผลดีตอ ADVANC และผูถือหนวย มีลุน
รับเงินปนผลเพิ่ม หลังตนทุนทางการเงินลด สวน JAS รับปนผลพิเศษ 2 
บาท ป 66 ADVANC เปา 252 บาท และ JASIF 9.2 บาท(ขาวหุน) 
 
11 โบรกฯ เรียงคิวรองปอศ. คิงสฟอรด-ดาโอโรแจงตัวเลข 11 โบรกฯ 
แจงความเอาผิดผูเกีย่วของซื้อขายหุน MORE ตอ ปอศ. หลังเสียหาย
รวมกันกวา 4 พันลานบาท ตลาดหลักทรัพยฯ อายัดรายการตองสงสัย
มากกวา 10 บัญชี เตรียมร้ือเกณฑหวังไมใหเกิดปญหาอีก สวน “บล.คิงส
ฟอรด” เผยตัวเลขชําระคาหุนกวา 300 ลานบาท ดาน บล.ดาโอ ย้ํามี
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NC) กวา 1 พันลานบาท และเงินกองทุนฯ 
(NCR) มากกวา 40% สูงกวาเกณฑสํานักงาน ก.ล.ต.คอนขางมาก(ขาว
หุน) 
 
KTB ลั่น! ปลอยกูไมอั้น สินเชื่อกองทุนน้ํามัน“ผยง ศรีวณิช” ย้ําแบงก
กรุงไทย (KTB) พรอมเขารวมประมูลสินเชื่อของกองทุนน้ํามัน วงเงิน 1.5 
แสนลานบาท แบบไมอั้น หลังรอบแรกวงเงิน 5 พันลานบาท สวนแนวโนม
ไตรมาส 4/65 มั่นใจดีตอเนื่องจากไตรมาส 3 ดานโบรกฯ ฟนธง! กําไร
กรุงไทยโคงทายจะเพิ่มข้ึนเทาตัว จากตั้งสาํรองลดลง สวนทั้งปรับ 3.4 
หม่ืนลานบาท เพิ่ม 56%(ขาวหุน) 
 
HUMAN ปนี้โต 20% มุงโฮลดิ้งคัมปานี WICE ชี้ปหนาแจมHUMAN 
การันตีรายไดปนี้โต 15-20% พรอมลุยปรับโครงสรางกาวสู “บริษัทโฮลดิ้ง” 
ย้ําแผน 5 ปปมรายไดโตเฉลี่ยปละ 20% ชูแพลตฟอรม workplaze เรือธง
บริการลูกคาระดับนานาชาติ ฟาก WICE ปกธงปหนารายไดโต 15-20% 
คาดคาระวางเรือปรับขึ้น เล็งจับมือพันธมิตรพัฒนาตลาดอ-ีคอมเมิรซ(ขาว
หุน) 
 
WHA การันตีกําไรปนี้นิวไฮ ช้ี Q4 พีกสุดโอนท่ีดิน 300 ไร WHA ย้ําป
นี้กําไรนิวไฮ หลังคาดรายไดโตทะลุ 20% สงซิกไตรมาส 4/65 รายได-กาํไร
พีกสุดของปนี ้หลังบุกโอนที่ดินให BYD ผูผลิตรถยนตไฟฟาจากจีน 300 ไร 
ตุนแบ็กล็อกที่ดินรอโอน 1,300 ไร หนุนยอดขายที่ดินปนี้ทะลุ 1,650 ไร 
พรอมรวมออกบูธในงานประชุมเอเปค 2022 ชูนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกจิหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ขยาย
ธุรกิจสูระดับภูมิภาคอาเซียนอยางยั่งยืน(ขาวหุน) 
 
BRR-เจมารทวินทั้งคู ปลอยสินเชื่อชาวไรออย “น้ําตาลบุรีรัมย” จับมือ 
“เจ มารท” ปอนลูกคาชาวไรออย 2 หม่ืนครัวเรือน จํานําทะเบียนรถอีก 2.5 
พันคัน ให JMART เริ่มทยอยออกมาตนป 66 ดาน “อนันต” รับคาบริหาร
จัดการ ขณะที่ “อดิศักดิ”์ ไดขยายฐานลกูคาผานซิงเกอรและ KBJ หนุนเจ 
มารท กําไรโตตามเปา 50%(ขาวหุน) 
 
หุนไทย'ดิ่งสารพัดปจจัยลบ ผวาขาว ขีปนาวุธ - ตรึงเอฟที - กังวล
หุนมอรตางชาติเริ่มขายสุทธิ โบรกเชื่อกลับซื้อปหนา 
"หุนไทย" ปดตลาดรวง 9.40 จุด บล.กสิกรไทย คาดผวาขาวขีปนาวุธตกใน
โปแลนด หวั่นนาโตตอบโต-หุนโรงไฟฟารวงหนัก จากขาวรัฐตรึงคาเอฟที 
ไมข้ึนตามแผนเดิม ขณะขาว "หุนมอร" กดดันบรรยากาศลงทุนหุนกลาง
เล็ก เชื่อปหนา ฟนดโฟลวไหลเขา(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
  
 
  
 

 ตลท.ลั่นพิรุธ MORE อื้อ ใครกลับใจกันเปนพยานตลท. ชี้สอบความ
ผิดปกติหุน MORE แลว 50% พบบัญชีตองสงสัยเปนสิบๆ ผูซื้อ 1 ราย 
ผานโบรกเกอรเปน 10 ราย สวนผูขายกระจุกผานโบรกเกอรไมถึง 10 ราย 
เรงเก็บขอมูลโยงใหโอกาสผูกระทําผิดกลับใจกันเปนพยาน โตเฮยีมอ บิ๊ก 
MORE มั่ว คุยกับตลท.-บล. ลั่นเปนหน่ึงในผูตองตรวจ พรอมคุมเขมหุน
เล็ก อาจกําหนดเกณฑหุนค้ําประกัน ไมกําหนดปลด SP(ทันหุน ) 
 
SSP ถึงรอบพลังลม หนุนโคงทายมาแรงSSP แยมไตรมาส 4/2565 
เขาไฮซีซันโรงไฟฟาพลังงานลม ทั้งในไทย-เวียดนาม บุกรายได LEO 1 
เต็มป มั่นใจผลงานป 2565 โตทะลุเปา 30% หลัง 9 เดือนแรกทําผลงานได
สูงกวาป 2564 ทั้งป พรอมกางแผนเดินหนาลงทุนทั้งธุรกิจโรงไฟฟา ทั้งใน
และตางประเทศ และธุรกิจที่เปน ESG คาดไดขอสรุปไมเกินกลางป 
2566(ทันหุน ) 
 
ERW ฟนจริง Q4 ชัด อัตราเขาพัก 90% 'ฮ็อป อินน' บุกตอERW 
คาดวาอตัราการเขาพักเฉลี่ยทั้ง Q4/2565 จะอยูที่ราว 80-90% และมั่นใจ
วารายไดรวมท้ังป 2565 จะเติบโต 150% และมีอีบิทดาเปนบวก พรอม
เดินหนาเปดโรงแรม ฮ็อป อินน ตอเนื่อง ทั้งลงทุนเองและผานแฟรนไชส 
เล็งขยายในภูมิภาคเอเชีย(ทันหุน ) 
 
โผหุนรับโชคบาทแข็ง AAV-BGRIM นาจับตาเปดโผหุนรับอานิสงสหลัง
บาทแข็งคารวดเร็ว 7.8% ในรอบ 1 เดือน กลุมการบิน-โรงไฟฟา-พลังงาน-
นําเขาไอที เดน ชู AAV-BGRIM นาจับตา สวนกลุมอิเล็ก-อาหาร-เกษตร 
เสียประโยชน ขณะที่มองคาเงินบาทมีโอกาสแข็งคามากกวากรอบที่เคย
ประเมินไวที่ 35.87-39.00 บาทตอดอลลาร ในชวงไตรมาส 4/2565 (ทัน
หุน ) 
 
TFG กําไรทํานิวไฮ 756.11% ราคาไกพุง-คุมตนทุนไดดีTFG เปดกําไร
งวด 9 เดือนแรกป 2565 แตะ 3,590.83 ลานบาท เพิ่มข้ึน 756.11% 
ขณะที่อัตรากําไรสุทธิอยูที่ 11.7% ทําสถิติสูงสุดใหม ดานบิ๊กบอส "วนิัย 
เตียวสมบูรณกิจ" เผยภาพรวมธุรกิจสดใสตอเนื่อง ประเมินโคงสุดทายดี
มานดไกและสุกรยังเพิ่มข้ึนตอเนื่อง พอใจการบริหารจัดการตนทุนทําไดดี
มาก และมั่นใจวาสรางความยั่งยืนใหกับบริษัท(ทันหุน ) 
 
IVL ลงนามรวมพันธมิตร หนุนวงเงินสินเช่ือย่ังยืนIVL ลงนามวงเงิน
สินเชื่อหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน ESG มูลคา 275 ลานยูโร 
หนุนการจัดหาเงินทุนเพือ่ความยั่งยืน(ทันหุน ) 
 
RS เปดดีลใหมธุรกิจสัตวเลี้ยง จับตางบ Q4 เดนRS รุกธุรกิจรานคา
ปลีกสินคาเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง หวังสราง Ecosystems ใหกับธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับสัตวเลี้ยง ปกธงป 2566 ขยายอีก 30-40 สาขา จากปจจบุัน 
17 สาขา สรางรายไดกวา 700-800 ลานบาท จับตาไตรมาส 4/65 ผลงาน
เดน(ทันหุน ) 
 
ธปท.ยันศก.ไทยเริ่มฟน'ขุนคลัง' มั่นใจโตสวนโลก ฟุงเนื้อหอมตปท.ปก
หมุดคึก 
"แบงกชาติ" ยันเศรษฐกจิไทยเริ่มฟนตัว Q 3/65 จีดีพีโตไมต่ํากวา 3% ดาน 
"ขุนคลัง" มั่นใจโตสวนกระแสโลกถดถอย แจงยังเนื้อหอมตางชาติทยอย
หอบเงินลงทุนคึกคัก ฟุงทองเที่ยวบูม สิ้นปยอดทะลุ 10 ลานคน ระบุบาท
แข็งชวยหนุนสงออก(ไทยโพสต ) 
 
 
  


