
 
 

 

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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3 หุ้นอิเล็กกลับมาผงาด! รับปลดล็อกซัพพลาย HANA บวกแรง 15 
วัน ราคาพุ่งแล้ว 45% หุ้นอิเล็กทรอนิกส์เทรดสนั่น DELTA ปรับข้ึนแรง 
13.79% KCE พุ่ง 22% รับปลดล็อกซัพพลายชิป ค่าบาทอ่อนหนุนผล
ประกอบการฟื้น งบ Q4 ดีต่อเนื่องจาก Q3 ด้านผู้บริหาร HANA ให้ข้อมูล
ใหม่ มั่นใจปีหน้าเศรษฐกิจฟื้น ออเดอร์เพิ่มต่อเนื่อง ปันผลระหว่างกาล 
0.50 บาท ขึ้น XD วันที ่ 29 พ.ย.นี้ ด้านกสิกรไทยเตรียมปรับเพิ่มเป้ากำไร
และราคาใหม่(ข่าวหุ้น) 
 
10 หุ้นธีมบอลโลก CRC-CENTEL เด่น บล.เอเซีย พลัส (ASPS) ส่อง
หุ้นรับ FIFA WORLD CUP PLAY เผยในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา พบตลาดหุ้น
ไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย 4.2% พร้อมแนะ 10 หุ้นเด่น BJC, 
CPALL, MAKRO, HMPRO, CRC, MINT, CENTEL, BEC, ONEE และ 
RS(ข่าวหุ้น) 
 
TLI ตามนัด! ติดดัชน ี FTSE เงินฝรั่งเข้าลุย 3 พันล้านFTSE All 
World Index นำหุ้น บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เข้าคำนวณดัชนีในกลุ่ม 
Mid Cap มีผลวันที ่ 16 ธ.ค. 65 จับตาเม็ดเงินกองทุนต่างชาติเข้าลงทนุ 
80.6 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 3.9 พันล้านบาท ด้านโบรกฯ เผย
แนวโน้มไตรมาส 4 นี้โตต่อเนื่อง ดันกำไรทั้งปีรับ 1.08 หม่ืนล้านบาท พุ่ง 
29%(ข่าวหุ้น) 
 
BA ไฮซีซั่น Q4 ทะยาน ยอดผู้โดยสารพุ่ง 9 แสน“การบินกรุงเทพ” 
มั่นใจงบ Q4 ดีกว่าปีก่อน เข้าไฮซีซั่นท่องเที่ยวฟื้นตัว ยอดผู้โดยสารทะลัก
เกิน 9 แสนคน พร้อมปรับฝูงบินใหม่ลดต้นทุน เดินหน้าสนามบินอู่ตะเภา-
เมืองการบินภาคตะวันออก Q1/66 โบรกฯ ให้เป้าหมาย 15.60 บาท รับ
เปิดเมือง(ข่าวหุ้น) 
 
CENTEL ลั่น Q4 เข้าไฮซีซั่น ดันโรงแรม-อาหารกระฉูดCENTEL ส่ง
ซิกไตรมาส 4/65 เข้าไฮซีซั่น หนุนรายได้ธุรกิจโรงแรมพีกสุดรอบปีนี้ คาด
อัตราเข้าพักพุ่ง 64% ลุ้นรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ยสูง 3,200 บาท/คืน ขณะที่
ธุรกิจอาหารฟื้นต่อเนื่อง โบรกฯ เชียร ์ “ซื้อ” เป้าราคา 54-56 บาท คาดปีนี้
พลิกมีกำไร 370-397 ล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
'ดาโอ' รับเกาหลีจ่อขายหุ้น อ้างทุนใหม่สนใจลุยไทย Bloomberg 
รายงาน DAOL Investment & Securities เกาหลีใต้ เตรียมขายหุ้น 70% 
ใน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ด้าน “ดร.วิน” แจงทุนเกาหลตี้องการขายหุ้น 
เหตุมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของเกาหลี 3-4 แห่ง สนใจซื้อหุ้นดาโอฯ 
เพื่อต้องการรุกธุรกิจในประเทศไทย(ข่าวหุ้น) 
 
PLANB รายได้ปีนี้เกิน 5.8 พันล้าน รับสื่อโฆษณานอกบ้านฟื้น-โกย
เงินถ่ายทอดมวย RWS “แพลนบ”ี คาดรายได้ปีนี้พุ่งเกินเป้าตั้งไว้ 5,800 
ล้านบาท หลังธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านสดใส คาดสิ้นปีอัตราใช้สื่อพุ่งแตะ 
60% พร้อมรับแรงหนุนถ่ายทอดแข่งขันมวยราชดำเนิน เวิลด ์ ซีรีส์ (RWS) 
สิ้นปีนี้โกยรายได้ 200 ล้านบาท บวกกับการแข่งขันไทยลีกฤดูกาลใหม่ 
1,500 แมตช ์ และกิจกรรมคอนเสิร์ต BNK48 เข้ามาเสริมปลายปีนี้ถึงปี
หน้า(ข่าวหุ้น) 
 
'หุ้นมอร์' ปัญหาลามไม่หยุด จับตาวันนี้ส่อปลด SP ดิ่งฟลอร์อีก
รอบสัญญาณเตือนฐานะโบรก หลายแห่งอาจต้องเพิ่มทุน  
หุ้น MORE ยังป่วนตลาดไม่เลิก จับตาวันนี้ อาจกลับมาเทรดได้ หลังไม่มี
เหตุให้ต้องขึ้น SP ต่อ ขณะราคาหุ้นส่อร่วงติดฟลอร์อีกรอบ กระทบฐานะ
การเงินโบรกเกอร์ ด้าน ซีอีโอ บล.เอเชีย เวลท์ ยื่นลาออกหลังถูกก.ล.ต.
เชือด "เฮียม้อ" วอนตลท.เป็นตัวกลางเจรจาโบรก นำหุ้นมาขายให้กลุ่มของ
ตน หวังหยุดความเสียหายโบรก-นักลงทุนรายย่อย (กรงุเทพธุรกิจ ) 
  

CENTEL ทุ่ม 6 พันล.ลงทุน เล็งซื้อธุรกิจ-ท่องเที่ยวบูมCENTEL เล็ง
ทุ่มงบ 6 พันล้านบาท รีโนเวตธุรกิจ-M&A ปูทางโกยระยะยาว แถมรับ
ทรัพย์ท่องเที่ยวฟื้นเต็มพิกัด หนุนปี 2566 รายได้ทะยานต่อเนื่องจากป ี
2565 ส่วนไตรมาส 4/2565 เชื่อฟอร์มแจ่ม อานิสงส์ไฮซีซันท่องเที่ยวหนุน
ธุรกิจโรงแรม-อาหารบูม(ทันหุ้น ) 
 
KTB ส่งผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงชูคุ้มครองเงินต้นKTB เปิดขายหุ้น
กู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม ่ "กรุงไทย Step-up Callable Note" ดอกเบีย้สูงสุด 
4.4% การันตีคุ้มครองเงินต้น 100% ดีเดย์ 23-25 พ.ย.นี้เดินหน้าตอบ
โจทย์ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่(ทันหุ้น ) 
 
RBF รับออเดอร์ใหญ่ตปท. ดันรายได้โตตามเป้า 20%RBF ลั่นผลงาน
ไตรมาส 4/2565 ดีต่อเนื่อง มีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ทยอยเข้า มั่นใจรายได้โต 
15-20% โตตามเป้า จากปีก่อนอยู่ที่ 3,391.06 ลา้นบาท เดินหน้าวิจัยและ
พัฒนา วัตถุแต่งกลิ่น รสและสีผสมอาหาร เพิ่มต่อเนื่อง และขยายกลุ่ม
รสชาติสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ปัจจุบันการเติบโตสูง แย้มวางงบลงทนุปี 
2566 ที ่200-300 ล้านบาท เพื่อลงทุนในประเทศอินเดีย(ทันหุ้น ) 
 
UAC โค้งสี่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้น งบปี 65 แตะ 2 พันลบ.ตามเป้าUAC 
ส่งซิกไตรมาส 4/2565 ทิศทางสดใสรับรู้รายได้ใหม่เพิ่มจากแหล่งผลิต
ปิโตรเลียม L10/43, L11/43 เริ่มขายน้ำมันดิบเป็นที่เรียบร้อย มั่นใจรายได้
ปีนี้แตะ 2,000 ล้านบาท เตรียมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging 
Station) เพิ่มอีก 2 สถานีในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งเป้าขยายให้บริการอีก 50 สถาน ี รวม 150 หัวชาร์จครอบคลมุท่ัว
ประเทศ พร้อมวางเป้าปี 2567 คาดรายไดจ้ะเติบโตไม่ต่ำกวา่ 15% และ 
ROE จะเติบโตมากกว่า 20% EBITDA มากกว่า 20% ของรายได้(ทันหุ้น ) 
 
AURA เคาะ IPO 10.90 บ. เตรียมพรีเซล 21-23 พ.ย.นีA้URA ไฟเขียว
ระดมทุน SET เคาะราคา IPO 10.90 บาท เตรียมเปิดจองซื้อในวันที ่ 21-
23 พฤศจิกายน 2565 คาดจะสามารถเข้าซื้อขายวันแรกใน SET วันที ่ 29 
พฤศจิกายนนี้ อวดรายได ้9 เดือน แตะ 2.1 หม่ืนล้านบาท กำไรสุทธ ิ495.5 
ล้านบาท ระดมทุนสานฝัน ปักธงป ี2567 ขยายสาขาเพิ่มเป็น 409 แห่งทั่ว
ประเทศ(ทันหุ้น ) 
 
TU อัพลงทุน 'อีเจียร์ ซีฟู้ด' ถือหุ้น 50%-ต่อยอดธุรกิจTU อัพสัดส่วน
การเข้าถือหุ้นเพิ่มเป็น 50% ใน อีเจียร ์ ซีฟู้ด ผู้ผลิตตับปลาคอต จาก
ประเทศไอซ์แลนด์ หวังเสริมแกร่ง-ต่อยอดธุรกิจในระยะยาว (ทันหุ้น ) 
 
ไทยลงนามผนึกกำลังซาอุฯพัฒนานวัตกรรมพลังงานชูปิโตรเลียม-
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
'สุพัฒนพงษ์' ลุยลงนามร่วมกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย หนุนความ
ร่วมมือพลังงาน ด้านปิโตรเลียม เชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือเทคโนโลยีการดัก
จับและกักเก็บคาร์บอน(ไทยโพสต์ ) 
 
ยันไม่ล็อกสเปก! คลังโยนสรรหา คัดเลือกบิ๊กธกส.นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกผูเ้ข้า
ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม ่แทนนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ที่จะ
เกษียณอายุในเดือน มี.ค.2566 ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
สรรหาที่จะต้องพิจารณาตามเกณฑ์การเปิดรับสมัคร ซึ่งขั้นตอนการสรรหา
เป็นไปตามกระบวนการทั้งหมด(ไทยโพสต์ ) 
 
 


