
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อา่น ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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BANPU ดันบริษัทลูก เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก ฟุตซี่เพิ่มน้ำหนักบ้านปู-
PLUS เข้าคำนวณหุ้นจิ๋ว BANPU ดันบริษัทลูก BKV ทำธรุกิจผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ เข้าเทรดตลาดหุ้นนิวยอร์ก ภายในปี 66 ปลดล็อกราคาหุ้นแม ่ เพิ่ม
มูลค่าขึ้น 3-5 บาทต่อหุ้น ด้าน FTSE เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยมากสุดในเอเชีย เป้า
เม็ดเงินลงทุนบ้านปู 26 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ PLUS เข้าคำนวณ Micro Cap 
ครั้งแรก โบรกฯ คาดกำไรบ้านปูปีนี ้ 4.99 หมื่นล้านบาท โต 407% ราคา
เป้าหมาย 17.50 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
KJL เทรดวันแรกไฟแลบ 4 โบรกให้เป้า 16.4 บาท ลุ้น KJL เหนือจอง 4 
โบรกฯ ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 16.40 บาท อัพไซด์ 21.48% จากราคาไอพีโอ 
13.50 บาท มองหุ้นมีน้อย 30 ล้านหุ้นเทรดคึกคัก ด้านผู้บริหารกิจเจริญ เอ็นจิ
เนียริ่งฯ มั่นใจตลาดตอบรับดี ไตรมาส 3/65 กำไรดีโต 63.6% ขยายงาน
ต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น) 
 
ปปง.อายัดทรัพย์ 'อภิมุข' และพวก ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สินประมาณ 5.3 
พันล้านบาท ที่เกี่ยวกับการทำผิดของ “อภิมุข บำรุงวงศ”์ กับพรรคพวก เป็น
เวลา 90 วัน หลังตำรวจสอบสวนกลางชี้อาจเข้าข่ายฉ้อโกง ด้าน ตลท. ยัน
เงินกองทุนฯ โบรกเกอร์ไร้ปัญหา หลังปลด SP ส่วน AWS ยังคืนเงินลูกค้าไม่
ครบตามคำสั่ง ก.ล.ต. ส่วนหุ้น MORE ฟลอร์ตามคาด(ข่าวหุ้น) 
 
PTTEP ปิดคดีมอนทารา จ่าย 4.5 พันล้าน ยุติฟ้องร้อง PTTEP ยอมจ่าย 
4.5 พันล้านบาท จบคดีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายอินโดฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณี
น้ำมันรั่วจากแหล่งมอนทารา รอแค่ศาลออสเตรเลียเคาะเคลียร์ปิดคดีความ 
โบรกฯ คาดบันทึกรายจ่ายไตรมาส 4/65 กระทบกำไรปีนี้เล็กน้อย แนะนำ 
“ซื้อ” เป้าหมาย 200 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
แสนสิริกำไรนิวไฮรอบ 38 ป ีORI ชี้งบไตรมาส 4 กระฉูด SIRI ราคาพุ่ง 
3% คาดไตรมาส 4/65 กำไรกระฉูด 2 พันล้านบาท หนุนท้ังป ี65 กำไรทะลุ 4 
พันล้านบาท ทำนิวไฮรอบ 38 ปี โบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” อัพเป้าใหม่ 1.75 บาท 
ฟาก ORI ส่งซิกไตรมาส 4/65 โตนิวไฮ ตุนแบ็กล็อก 41,200 ล้านบาท จ่อเปิด 
8 โครงการ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท มั่นใจยอดโอน-กำไร-ยอดขาย-มูลค่า
เปิดตัวโครงการใหม่ปีนี้นิวไฮ(ข่าวหุ้น) 
 
VGI คงเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 7 พันล้าน ลุ้นปิดดีลบริหารป้ายโฆษณา
รถไฟฟ้าสีเหลือง-ชมพูจบปีหน้า “วีจีไอ” คงเป้ารายได้รวมในปี 65/66 พุ่ง
แตะ 6,500-7,000 ล้านาท หลังสื่อโฆษณานอกบ้านฟื้นตัวแรง หนุนไตรมาส 
3 ป ี 65/66 โตไม่หยุด พร้อมลุ้นเจรจา BTS เข้าไปบริหารป้ายโฆษณาใน
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูปิดป ี 66 เตรียมอัดงบ 200 ล้านบาทลงทุนป้าย
โฆษณา หวังรับรู้รายได้เข้ามาป ี 66/67 และมีอีบิทด้า 20%(ข่าวหุ้น) 
 
KTMS จ่อขายไอพีโอ 76.64 ล้านหุ้น เร็วๆ นี ้ เทรดใน mai ปลายปี  
“เคที เมดิคอล เซอร์วิส” หรือ KTMS ชูความเป็นผู้นำด้านการให้บริการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร เตรยีมขายไอพีโอ 76.64 ล้านหุ้น เร็วๆ 
นี้ คาดเข้าจดทะเบียนใน mai ได้ปลายปีน้ี (ข่าวหุ้น) 
 
'กูรู' แนะจัดพอร์ตรับศก.ฟ้ืน บล.กสิกรไทย ยกหุ้น 'ไทย-จีน' เด่นสดุ 6 
เดือนแรกป ี 66"กรุงไทย" ชูการลงทุน ปีหน้าเป็นปีทอง ของ "บอนด์ทั่วโลก" 
ขานรับยิลด์ระดับ 10% 
"4 กูร"ู แนะจัดพอร์ตลงทุนป ี 2566 "เอสซีบี ซีไอโอ" ยกธีมลงทุน "พอร์ตที่จะ
สร้างกระแสเงินสด" ด้าน "บล.กสิกรไทย" ให้หุ้นไทย-จีน ผลตอบแทนเด่นสุด
ใน 6 เดือนแรกปีหน้า "กองทุนยูโอบี" ส่งสัญญาณมองลงทุนในภาพเศรษฐกิจ
ฟื้น "กรุงไทย" ชูการลงทุนปีหน้าเป็นปี ของ "บอนด์ทั่วโลก"(กรุงเทพธุรกิจ ) 
  
 

PTTGC ชูลดคาร์บอน ชี้จะปั๊มกำไรได้ดีกว่าPTTGC เดินเกมลดก๊าซ
เรือนกระจก 3 แนวทาง มุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิต-ปรับโครงสร้างธุรกิจ
และเทคโนโลยี ลั่นป ี 2573 จะต้องเห็นรูปร่างลดก๊าซเรือนกระจก 20% 
ก่อนก้าวสู่ Net Zero ในป ี 2593 ชี้ธุรกิจลดคาร์บอนมีมาร์จิ้นสูง และทำ
ให้ผลประกอบการไม่ผันผวน(ทันหุ้น ) 
 
อายัดทรัพย์ก๊วน MORE จัดระเบียบปล่อยมาร์จิ้นตลท. เผย ปปง. สั่ง
อายัดทรัพย์สินกรณีความผิดหุ้น MORE จำนวน 34 ราย 90 วันเพื่อ
ตรวจสอบ ปลด SP วันแรก ราคาหุ้นติดฟลอร์แตะระดับ 0.96 บาท แรง
ขายแห่เพียบ 600 ล้านหุ้น แต่แมตช์แค่ 8.8 ล้านหุ้น ฟากนายกสมาคมบล.
เล็ง ตั้งศูนย์ข้อมูลปล่อยมาร์จิ้นช่วยโบรกเกอร์พิจารณาเครดิตลกูค้า(ทัน
หุ้น ) 
 
AAV เสริมทัพเครื่องบิน ลุ้นทะล ุ 30 ล้านคนปี 66AAV ลุ้นจีนเปิด
ประเทศปี 2566 หนุนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทะลุ 30 ล้านคน เดินหน้า
หาเครื่องบินสำรองฝูงบิน อีก 10 ลำ รองรับเป็น 53 เตรียมเล็งเก็บ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 200 บาทต่อเที่ยว ควบคู่ขายสินค้าในเครื่อง
หนุนรายได้ ย้ำมีส่วนแบ่งตลาด-เครื่องบินสูงสุดในอุตสาหกรรมสายการ
บินต้นทุนต่ำ พร้อมปรับกลยุทธ์รับทุกสถานการณ์(ทันหุ้น ) 
 
TOP ลั่นปีหน้าจะดีขึ้น โอเปคจ่อผลิตเพิ่มTOP ประเมินผลงานปีหน้า
ทิศทางดีขึ้น จากกำลังการผลิตที่เพิ่มไม่มีการปิดซ่อมบำรุง ขณะท่ีความ
ต้องการใช้น้ำมันในประเทศมีมากขึ้น เดินหน้าลงทุนโครงการพลังงาน
สะอาด หรือ CPF และโครงการ CAP ในอินโดนีเซีย ส่วนราคาน้ำมันปหีน้า
จะอ่อนตัวจากปีนี้ที่ 90 ดอลลาร ์มองโอเปคอาจเพิ่มกำลังการผลิต มีภาวะ
เศรษฐกิจโลกกดดันราคาน้ำมัน(ทันหุ้น ) 
 
ORI ลุยโครงการ 7 หม่ืนล. เล็งโตทุกไตรมาสORI สบช่องกำลังซื้อฟื้น 
ลุยเปิดโครงการใหม่ปีหน้ากว่า 7.14 หม่ืนล้านบาท มั่นใจผลงานเติบโตทุก
ไตรมาส ควบคู่เดินหน้าเปิดโรงแรม 10 แห่ง ต่อเนื่อง 3-5 ป ี ตั้งเป้าเพิ่ม
กำไรกลุ่มธุรกิจบริการ-โรงแรมข้ึนเป็น 30% ของกำไรรวมทั้งปีของกลุ่ม
บริษัทในป ี2567 สว่นปีนี้ส่งท้าย 8 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1.5 หม่ืนล้าน
บาท (ทันหุ้น ) 
 
BAY ทำยอดตามเป้าตราสารเงินกองทุนแห่จองซื้อล้นหลามBAY 
สรุปมูลค่าขาย "ตราสารเงินกองทุน" รวม 16,540 ลา้นบาท เผยยอดจอง
ล้นหลามสะท้อนความเชื่อม่ันของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำ
นวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเงินเพื่อความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง(ทันหุ้น ) 
 
Q3 แบงก์กำไรพุ่ง 6 หม่ืนล้านธปท.คุยสินเชื่อโต/ห่วงเอ็นพีแอลขยับ 
"แบงก์ชาติ" กางผลงานไตรมาส 3/65 แบงก์พาณิชย์ปล่อยสินเชื่อโต 5.3% 
กวาดกำไร 6 หม่ืนล้านบาท รับเห็นสัญญาณหนี้เสียเพิ่มหลังเศรษฐกิจฟื้น
ไม่ท่ัวถึง ห่วงกลุ่มเปราะบางอ่วมเงินเฟ้อพุ่ง(ไทยโพสต์ ) 
 
คลังอวดผลงานแก้หนี้ยก 2แห ่'ปรึกษาการเงิน-อาชีพ' ฟุ้งปักหมุดลุย
เชียงใหม่ต่อ! 
"คลัง" อวดผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ยก 2 ประชาชนขอรับบริการ
มากกว่า 6 พันรายการ แห่ขอรับคำปรึกษาทางการเงิน-แนวทางประกอบ
อาชีพมากสุด พร้อมโหมโรงสัญจรแก้หนี้ยก 3 ต่อ ปักหมุดบุกเชียงใหม่ 
16-18 ธ.ค.65 (ไทยโพสต์ ) 
 
 


