
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ 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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ล้มโต๊ะเทนเดอร์ทรู-ดีแทค ส่อลากยาวไม่ทันรัฐบาลนี้ แห่ขายหวั่น
ราคาไม่เท่าเดิม แม้ยังควบรวมแน่นักลงทุนเทขายหุ้น TRUE-DTAC 
หลังล้มโต๊ะทำเทนเดอร์ออฟเฟอร ์ หวั่นราคาใหม่-สัดส่วนแลกหุ้นไม่
เหมือนเดิม อาจทำไม่ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ หากกระบวนการควบรวม
สะดุด ดา้นกสิกรไทยเผยทรูคยุ “กสทช.” จบแล้ว มั่นใจไม่มีเทนเดอร์ฯ อีก 
รอแปลงหุ้นสัดส่วนและราคาเดิม 1 หุ้น TRUE แลกหุ้นบริษัทใหม่ 0.60018 
หุ้น และ 1 หุ้น DTAC แลก 6.13444 หุ้น ภายใน Q1/66 แนะเป็นจังหวะ
เข้า “ซื้อ” TRUE เป้าหมาย 6.8 บาท และ DTAC เป้า 58.24 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
BTS รอเหงือกแห้ง 4 หม่ืนล. กทม.พาวนอ่างหาครม.BTS รออีกยาว 
กทม.โต้ไม่คิดเบี้ยวหนี ้ 4 หม่ืนล้าน แต่ติดปัญหาครม. ถ้าเคาะต่อหรือไม่
ต่อสัมปทาน กทม.ก็พร้อมเดินหน้าแก้หนี้ได้ทันท ี เผยส่วนต่อขยายที่ 1 
ชำระได้หากครม.ชัดเจน เพราะมีสัญญาถูกต้อง แต่ส่วนต่อขยายที ่ 2 ต้อง
ไปเริ่มกระบวนจ้างใหม่ เพื่อให้สภากทม.อนุมัติ โบรกฯ แนะ “ซื้อ” BTS เป้า 
12.10 บาท หลังผู้โดยสารฟื้น(ข่าวหุ้น) 
 
TEAMG ข่าวดี! จ่อคว้างานอีก 500 ล้าน ในปีนีT้EAMG ลุ้นคว้างาน
ใหม่เพิ่มอีก 500 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ หลังยื่นประมูลไปกว่า 1,500 
ล้านบาท ล่าสุด ส.ค.-ต.ค. 65 เซ็นรับงานใหม ่9 โครงการ มูลค่ารวม 472 
ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 4,078 ล้านบาท บุ๊กรายได้ปีนี้ 30%(ข่าวหุ้น) 
 
AOT ป ี 66 พลิกกำไร 1.27 หม่ืนล. ผู้โดยสารทะลัก 95 ล้าน โต 
105%3 โบรกฯ ประสานเสียงเชียร์ “ซื้อ” AOT เป้าราคาแรง 82 บาท การัน
ตีปี 66 ผลประกอบการพลิกกลับมีกำไร 1.27 หม่ืนล้าน หลังผลงานไตร
มาส 4/65 (ก.ค.-ก.ย. 65) ฟื้นตัวชัดเจน ผู้โดยสาร-เที่ยวบิน พุ่งรับโควิด
คลี่คลาย คาดทั้งปี 66 มีผู้โดยสารรวม 95 ล้านราย โต 105% มีเท่ียวบิน
รวม 6.6 แสนเที่ยว โต 69% แถมเดือน มี.ค. 66 สิ้นสุดมาตรการช่วย
ผู้ประกอบการและแอร์ไลน์ กลุ่มคิง เพาเวอร์ เตรียมจ่ายการันตีขั้นต่ำ หนุน
รายได้ดีขึ้น(ข่าวหุ้น) 
 
GUNKUL ยื่นชิงโซลาร์-ลม สัปดาห์นี ้1,000 เมกะวัตต์ GUNKUL ยื่น
ประมูลโซลาร์ฟาร์ม และพลังงานลม มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน
สัปดาห์นี้ พร้อมศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ไตรมาส 4/65 งบยัง
สวย อนุมัติปันผล 0.06 บาท ขึ้น XD 24 พ.ย. วางแผน 5 ปี ลงทุน 4 หมื่น
ล้านบาท ทั้งพลังงานและธุรกิจกัญชง-กัญชา(ข่าวหุ้น) 
 
KJL ราคาเหนือจอง 31.85% ส่งสัญญาณ Q4 ออลไทม์ไฮKJL เปิดตัว
แรง ปิดเหนือจอง 17.80 บาท เพิ่มขึ้น 31.85% หักปากกาเซียนทุกโบรกฯ 
เทรดกันไฟแลบ 3.72 พันล้านบาท ผู้บริหาร “กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง” มั่นใจ
ปีนี้ยอดขายและกำไร เติบโต All Time High แนวโน้มไตรมาส 4/65 โตสูง 
ด้านโบรกฯ เตรียมปรับราคาเป้าหมายใหม่ (ข่าวหุ้น) 
 
บอร์ด ONEE เทขายหุ้น ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ ดวงมณี สุขุม กรรมการ 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกดั (มหาชน) หรือ ONEE รายงานขาย
หุ้น ONEE จำนวน 220,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 9.25 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวมกว่า 2.03 ลา้นบาท (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
ดิทโต้ลุยบริหารน้ำ เล็งตะวันออก-ใต้ ป ี 66 เริ่มรับรู้รายได้ "ดิทโต"้ 
เผยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน "วงศ์สยาม-ทีมจี" เสร็จปลายธ.ค. นี้ พร้อมลุย 
ธุรกิจบริหารน้ำพื้นที่ตะวันออก-ใต้ ต้นปี 66 ขณะที่ประกอบการไตรมาส 4 
ป ี 65 ยังเติบโต ผลักดันทั้งป ี 65 งบโตมากกว่าปีก่อน ขานรับธุรกิจหลัก
แข็งแกรง่(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

EA พร้อมชิง 5 พันเมก หนุนคาร์บอนเครดิตผู้บริหาร EA ประกาศเข้า
ประมูลโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาด 5,203 เมกะวัตต์ เน้นโครงการ
โซลาร์เซลล์ และพลังงานลม มั่นใจศักยภาพเงินทุน ต่อยอดโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนเดิม หนุนโอกาสสะสมขายคาร์บอนเครดิต คาดปีหน้าเริ่ม
มีรายได้ขายคาร์บอน ส่วนรายได้ธุรกิจอีวียังแกร่ง เล็งส่งมอบรถอีวีกวา่ 5 
พนัคัน โบรกเคาะพื้นฐาน 110 บาท(ทันหุ้น ) 
 
TRUE-DTAC รอสวน เลิกตั้งโต๊ะไม่ล้มควบแห่ขาย TRUE-DTAC หลัง
แจ้งยกเลิกทำคำเสนอซื้อหุ้นท้ังหมด เหตุดำเนินงานไม่เสร็จตามกรอบ 1 ป ี
ข้องใจทำไมแจ้งหลังวันครบกำหนด โบรกวางกลยุทธ์ข่าวร้ายให้ซื้อ เชือ่จะ
เร่งควบรวม เตรียมแจ้งรับซื้อหุ้นจากผู้โหวตไม่เห็นด้วยกับการควบรวม จะ
ทำให้ตลาดกลับมาเชื่อม่ันดีล แนะนักลงทุนดูพื้นฐานหลังควบ TRUE เป้า 
6.28 บาท DTAC ที ่58.24 บาท(ทันหุ้น ) 
 
BANPU สนแร่แบตเตอรี เช่ือถ่านหิน-แก๊สราคาพุ่งBANPU มั่นใจ
ผลงานไตรมาส 4/2565 จะแรงกว่าไตรมาส 3/2565 เข้าไฮซีซันธุรกิจแหล่ง
พลังงาน เชื่อราคาถ่านหิน-กา๊ซธรรมชาติ มีแนวโน้มอาจจะกลับขึ้นมาสูง
กว่าไตรมาส 3 ดีมานด์สูงและซัพพลายยังตึงตัว แย้มสนใจรุกธุรกิจเหมือง
แร่ต้นน้ำทำแบตเตอรี พร้อมเดินหน้าซื้อโรงไฟฟ้า นำธุรกิจก๊าซเข้าตลาด
หุ้นสหรัฐมั่นใจปี 2566 ได้ข้อสรุป(ทันหุ้น ) 
 
IRPC รุกยานยนต์-โซลาร ์เป้าอีบิทดา 2.5 หม่ืนล้านIRPC วางหมากปี 
2566 ผลงานโตต่อเนื่องจากป ี2565 รับคุมเข้มต้นทุน-ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม 
แถมวางเป้าอีบิทดาแตะ 2.5 หม่ืนล้านบาท ในป ี 2567 และเพิ่มเป็น 3.5 
หม่ืนล้านบาท ในป ี 2573 รุกขยายตลาดรถยนต์โซลาร ์ พร้อมเดินหน้าอัพ
สัดส่วนสินค้ากลุ่มชนิดพิเศษเป็น 52% ในป ี2568 ขณะที่คงงบลงทุน 5 ปี 
ที ่1 หม่ืนล้านบาท(ทันหุ้น ) 
 
ก.ล.ต.ให้เวลา AWS แก้ปัญหาเงิน NC ต่ำ ขีดเส้น 13 ธันวาคม
ก.ล.ต. สั่งให้ บล.เอเชีย เวลท์ หรือ AWS ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภท 
หลังเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ NC ต่ำกว่า 0 ติดต่อกันเกิน 5 วนัทำ
การ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหา โดยให้เสนอแผนการแก้ไขปัญหา
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม และให้เวลาดำเนินการแก้ไข 90 วัน หรือภายใน
วันที ่ 13 กุมภาพันธ ์ 2566 และย้ำขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบริษัท
หลกัทรัพย์อื่นที ่NC ต่ำกวา่เกณฑ(์ทันหุ้น ) 
 
PTG เดินทางเที่ยวดัน ชูพันธุ์ไทย 1,500 แห่งPTG โดดรับท่องเที่ยวบูม 
หนุนผลงานไตรมาส 4/2565 ฟอร์มแจ่ม ย้ำเป้าอีบิทดาทะยาน 20% รับดี
มานด์ทะลัก แถมธุรกิจนอนออยล์หนุน พร้อมเดินเกมขยาย "พันธ์ุไทย" 
แตะ 1,500 สาขา ในป ี2566 รุกโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน มองโอกาสลงทุน
ในพลังงานสะอาดอื่นๆ รวมถึงคาร์บอนเครดิต (ทันหุ้น ) 
 
พาณิชย์สั่งเข้มลุยตรวจนอมิน2ี ปีฟัน 148 ราย/'ท่องเที่ยว-ค้าที่ดิน' ตดิ
โผ"พาณิชย์" เข้มลุยตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งก่อน-หลัง 
ป้องกันการทำธุรกิจในลักษณะนอมินี โชว์ผลงาน 2 ปีพบแลว้ 148 ราย ส่ง 
DSI ตรวจสอบเชิงลึก พร้อมเตือนคนไทยให้ความร่วมมือเจอโทษหนักคุก 3 
ปี ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(ไทยโพสต์ ) 
 
เดอะมอลล์ทุ่ม 2 หม่ืนล. ปั้น 'บางแค-บางกะป'ิเดอะมอลล์ทุ่ม 2 หม่ืน
ล้าน เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนา 2 ย่าน 2 มุมเมือง ปักธงพลิกโฉมใหม่ 
"เดอะมอลล์ บางกะปิ" และ "เดอะมอลล์ บาง แค" สู่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ 
แฟล็ก ชิปสโตร์ รับระบบขนส่งมวลชนขยายตัว คาดเพิ่มทราฟฟิกให้กับ
ศูนย์การค้ามากกว่า 30% (ไทยโพสต์ ) 
 


