
 
 

 

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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ADVANC เตรียมตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน “AISIF” ของ
ตัวเองเร็วๆ นี ้ ดันโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท 
เข้ากองทุนฯ รองรับการขยายตัวในระยะยาว หลังผู้ถือหน่วย JASIF 
ปฏิเสธลดค่าเช่าฯ ด้านกสกิรไทยให้จับตา 3 แนวทางชีช้ะตาอนาคต 
JASIF ก่อนหมดอายุป ี75 แนวทางแรกใช้ราคาเช่าเท่า DIF ที ่350 บาทต่อ
คอร์กม.ต่อเดือน แนวทางที่สอง AIS กำหนดราคาเอง 169 บาท แนวทาง
สุดท้ายหาผู้เช่ารายใหม่ และเสี่ยงต่อการปิดกองทุนมูลค่าเป็นศูนย์(ข่าว
หุ้น) 
 
PROUD ลั่น Q4 พุ่ง ล้างขาดทุนฯ ปีนี“้พราว เรียล เอสเตท” ส่ง
สัญญาณไตรมาส 4/65 โตนิวไฮ! บุ๊กโอนโครงการ อินเตอร์คอนติเนนตัล 
เรสซิเดนเซส หัวหิน มากขึ้นกวา่ 2 พันล้านบาท พร้อมเตรียมนำกำไรล้าง
ขาดทุนสะสม 248.44 ล้านบาทหมดปีนี้ เล็งจ่ายปันผลทันทีปีหน้า ส่วน
รายได้ปีนี้เข้าเป้าพุ่ง 3,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
MINT ส่งซิกไตรมาส 4 สวย โรงแรม-ร้านอาหารโตสูงMINT แย้ม
แนวโน้มไตรมาส 4/65 โตต่อเนื่องจากไตรมาส 3/65 และงวดปีก่อน หลัง
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ทั่วโลกฟื้นกลับมีกำไร โชว์อัตราเข้า
พักและรายได้ต่อห้องพุ่งสูง ด้านธุรกิจอาหารโตแข็งแกร่ง เตรียมเปิด
โรงแรมใหม ่2 แห่งท่ีฝรั่งเศส-อิตาล ีรวม 252 เตยีง ในชว่งธ.ค.นี้ สว่นปี 66 
ลุยเปิดโรงแรมใหม ่6 แห่ง รวมกว่า 1,000 เตียง(ข่าวหุ้น) 
 
'ม้อ' พร้อมซื้อ MORE ป้องกันถูกฟอร์ซเซล “เฮียม้อ-อมฤทธิ”์ เปิดใจ
ไม่ได้ปั่นหุ้น MORE พร้อมชี้เป้า “ปิงปองกับพวก” เป็นผู้ดำเนินการคยี์ออ
เดอร์ผิด ยันพร้อมซื้อหุ้น MORE เพื่อป้องกันการฟอร์ซเซล ฟาก ก.ล.ต.แจ้ง
บอร์ด MORE ชี้แจงข้อมูลเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให ้“อมฤทธ์ิ” (ข่าวหุ้น) 
 
MORE เอฟเฟกต์ไฟลามทุ่ง กลต.สั่งปิดบล.เอเชียเวลท“์บล.เอเชีย 
เวลท์” เปิดฉากรายแรก! เจอพิษสงหุ้น MORE มหาประลัย! ก.ล.ต.สั่ง
ระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว เหตุตรวจสอบพบยักเงินลูกค้า โป๊ะบัญชี
หุ้น MORE จำนวน 158 ล้านบาท พร้อมสั่งต้องคืนเงินภายใน 20 พ.ย. 65 
เปิดทางลูกค้าถอนเงินได้ จับตา “ไฟลามทุ่ง” ไปสู่โบรกเกอร์รายอื่นๆ เพิ่ม
อีก.!? (ข่าวหุ้น) 
 
GPSC-PTTGC กำไร Q4 ฟื้น รับ FT พุ่ง-ขาดทุนสต๊อกลดGPSC ควง 
PTTGC กำไรไตรมาส 4/65 ฟื้นตัว GPSC รับผลดีอตัรากำไรค่าไฟฟา้พุ่ง 
ขณะที่ต้นทุนพลังงานลด หลังราคา LNG ร่วง เป้าหมาย 84.0 บาท ด้าน 
PTTGC สต๊อกลอส และขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนลดฮวบ ขณะทีโ่รงไฟฟ้า 
SSP ของ Glow Energy Phase 2 เริ่มทยอย COD ในไตรมาส 4 ราคา
เป้าหมาย 68.0 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
สัญญาณกัญชา 2 ขั้ว 'ส่อคว่ำ' ลุ้น 'ก้าวไกล-พปชร.-พรรคเล็ก' ตัว
แปร -'อนุทิน' ทวงมารยาทปชป.ลุ้น "อภิสิทธิ"์ คัมแบ็ค "สาธิต" เผย 
"อนุทิน" ชวนเข้า ภท.แต่ปฏิเสธ 
เช็คสัญญาณโหวต ร่างกฎหมายกัญชา ส.ส.ทั้งขัว้รัฐบาล ฝา่ยค้าน ส่อคว่ำ 
ลุ้น "ก้าวไกล-พปชร.-พรรคเล็ก" ตัวแปร "อนุทิน" แจงออกประกาศคมุช่อ
ดอก รอบคอบ ทวงมารยาทพรรคร่วมรัฐบาล เคลียร์ปมดูด รมช. "สาธิต" 
รองหัวหน้า ปชป. ยันไม่เคยทาบ ขณะที่เจ้าตัวรับหัวหน้าพรรค ภท.เคย
ชวนร่วมงานแต่ปฏิเสธ แย้มลุ้น "อภิสิทธิ"์ คัมแบ็ค(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
พลังประชารัฐ เนเวอร์ดาย ทีม 'ตท.20' ขุนศึกบิ๊กป้อม "บิ๊กป้อม" 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แสดงให้
เห็นแล้วว่า พปชร. จะไม่เป็นเพียงองค์กรเฉพาะกิจ ที่ก่อตั้งเพื่อต่อ(กรุงเทพ
ธุรกิจ ) 
  
 

 SIRI โชว ์ 10 เดือนแนวราบพุ่ง 130% เดินหน้าอัพฐานSIRI โกย
ยอดขายแนวราบ 10 เดือน 28,500 ล้านบาท โต 130% ลยุต่อ จ่อคิวเปิด 
3 โครงการใหม่ "สิริ เพลส ราชพฤกษ์ - นครอินทร"์ "อณาสิริ สรงประภา" 
และ "อณาสิริ ติวานนท์ - ศรีสมาน" พรีเซลพร้อมกัน 26-27 พ.ย. 2565(ทัน
หุ้น ) 
 
BRI เล็งเป้าขาย 1.1 หม่ืนล. เปิดโครงการใหม่ต่อยอดBRI กางแผน
ไตรมาส 4/2565 เปิดโครงการใหม่ 3 แห่ง มูลค่ารวมกว่า 4.25 พันล้าน
บาท หนุนยอดขายไตรมาสสุดท้ายปีนี้โดดเด่น มั่นใจยอดขายรวมปี 2565 
แตะระดับ 1.1 หม่ืนล้านบาท ได้ตามเป้า อวดแบ็กล็อก 2.19 พันล้านบาท 
กว่า 50% รับรู้เป็นรายได้เข้าโค้งท้ายปีนี้ มองการผ่อนปรน LTV ที่จะสิ้นสุด
ช่วยหนุนการตัดสินใจซื้อบ้าน(ทันหุ้น ) 
 
MICRO เร่งโค้งท้ายไฮซีซัน ปั๊มพอร์ตรายได-้กำไรโตMICRO แย้มโค้ง
สุดท้ายของป ี 2565 รับไฮซีซันธุรกิจ เร่งเดินเครื่องสินเชื่อเชา่ซื้อ
รถจักรยานยนต์ วางเป้าพอร์ตคงค้างแตะ 400-600 ล้านบาท ในปีแรก 
และเตรียมกดปุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทมีทะเบียนรถและไม่มีทะเบียน
รถเป็นประกัน เสริมพอร์ตรายได้ให้แข็งแกร่งในอนาคต สิ้นปีนี้คาดพอร์ต
สินเชื่อคงค้างรวมแตะ 5,000 ล้านบาท เน้นคุมเข้ม NPL(ทันหุ้น ) 
 
BBL ชูอาเซียนเด่น แนะลูกค้าต่อยอด ปั้นธุรกิจโกอินเตอร์BBL ขาน
รับโอกาส "อาเซียน" ภูมิภาคแห่งการเติบโต ใช้จุดแข็งด้านเครือข่ายสาขา
ในภูมิภาค หนุนลูกค้าให้เติบโตในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ทันหุ้น ) 
 
SENA แม่ยกดันบ.ลูกสุดตัว ปักธง SENAJ โตก้าวกระโดดSENA ขึ้น
แท่น "แม่ยก" ดันบริษัทในเครือโตแกร่ง ล่าสุดทุ่มทุน 485 ล้านบาท ซื้อหุ้น 
SENAJ เพิ่มขับเคลื่อนธุรกิจ รุกแนวราบระดับ High End ปีละ 1-2 
โครงการ ปั้นธุรกิจขยายโอกาสในอนาคตตามเมกะเทรนด์ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอาย(ุทันหุ้น ) 
 
KBANK ตั้งงบ 2.2 หม่ืนล้านบ. พัฒนาเทคเจาะฐานรายย่อยKBANK 
9 เดือนแรก อนุมัติสินเชื่อขนาดเล็กวงเงินรวมกว่า 23,000 ล้านบาท ให้คน
จำนวน 5 แสนราย และมีเป้าหมาย 2 ล้านราย ในอีก 24 เดือนข้างหน้า 
พร้อมตั้งงบลงทุนเทคโนโลยี 2.2 หม่ืนล้านบาท สำหรับ 2 ปีข้างหน้า(ทัน
หุ้น ) 
 
SAM ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้SAM บริษัท
บริหารสินทรัพย์ของคนไทย สนองนโยบายปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน 
นำทีมปรับโครงสร้างหนี้ NPL และ "โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM" ร่วม
ออกบูธงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี ้ "มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" 
ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่น(ทันหุ้น ) 
 
ออมสิน-ธอส.ลุยแก้หนี้ยกสอง"ออมสิน-ธอส." ปักธงขอนแก่นลุยแก้หนี้
ยกสอง ชูลด เงินต้นให ้20% พร้อมปล่อยกู้หาบ เร่รายละ 2 หม่ืนบาท ให้
ผ่อนยาว 2 ปี เสริมสภาพคล่อง(ไทยโพสต์ ) 
 
PTG สุดปลื้ม Q3/65 แกร่ง รายได้ทะลักนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG เปิดเผยว่า บรษิัท
มีกำไรสุทธิงวดไตรมาส 3 ป ี2565 จำนวน 181 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 179.6% 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 65 ล้านบาท มี
รายได้จากการขายและบริการ 45,171 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 47.7% เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได ้30,585 ล้านบาท (ไทยโพสต์ ) 
 


