
 
 

 

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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จับตาโค้งสุดท้าย 25 พ.ย. ชิงไฟทดแทน 5,203 MW GULF-
GUNKUL-BGRIM-GPSC-EA มาแรง! ดีเดย์ 25 พ.ย. ยื่นขายไฟวัน
สุดท้าย เอกชนแห่ชิงพลังงานหมุนเวียน 5,203 เมกะวัตต์ นำโดย GULF-
GUNKUL ยื่นขาย 1,000 เมกะวัตต์ ทั้งพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์ม 
GPSC สนใจโซลาร์-ลม ขณะที ่EA และ BGRIM พร้อมชิงไฟฟ้าทั้งลมและ
แดด วงในเผยยอดยื่นล่าสดุล้น 7 เท่า ประกาศรายชื่อเข้ารอบ 2 ธ.ค.นี้ 
เซ็นสัญญาขายไฟ 29 มี.ค. 66 ด้านโบรกฯ แนะเก็งกำไรกลุ่มพลังงาน
ทดแทน GUNKUL เป้าหมาย 5.80 บาท และ GULF เป้า 55.50 บาท(ข่าว
หุ้น) 
 
AWC-CRC ติดคำนวณดัชนี MSCI ที่มีความผันผวนต่ำMSCI 
Minimum Volatility Index หรือดัชนีหุ้น MSCI ที่มีความผันผวนต่ำ ดึง 
AWC และ CRC เข้าคำนวณ คาดเม็ดเงินเข้ารวมกันสองหุ้นกว่า 2.3 
พันล้านบาท พร้อมเพิ่มน้ำหนักลงทุน OSP มีผลวันที ่ 30 พ.ย.นี้ ด้าน 
“เครดิตสวสิ” ชี้หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวน่าสนใจสุด(ข่าวหุ้น) 
 
GFPT ปีนี้นิวไฮ กำไรพุ่ง 2 พันล.3 โบรกฯ เชียร ์ “ซื้อ” GFPT ให้ราคา
เป้าหมาย 17-18.80 บาท คาดกำไรไตรมาส 4/65 เติบโตกวา่ช่วงเดียวกัน
ปีก่อน หนุนงบปี 65 กำไรนิวไฮทะล ุ 2 พันล้านบาท โตเกิน 800% จากปี
ก่อนมีกำไร 209 ล้านบาท รับราคาไก่-ชิ้นส่วนไก่พุ่ง(ข่าวหุ้น) 
 
'ไอร่า' หลุดจ่าย 486 ล้าน 'ปิงปอง' รับเต็มค่าหุ้น MOREปปง.เตรียม
ตรวจสอบ 2 โบรกเกอร์ดัง หลังไม่ดำเนินการตรวจสอบและรายงานบัญชี
ซื้อขายหุ้น MORE เผยชัด! ม ี2 บัญชีที่อยู่ในความดูแลของ “บล.ไอร่า” ไม่
ถูกอายัด หนึ่งในน้ันเป็นของ “อภิมุข บำรุงวงศ์” กว่า 400 ลา้นบาท พร้อม
จับตาสมาคมบล.ออกเกณฑ์หุ้นพี/อีเกิน 50 เท่า ใช้บัญชีแคชบาลานซ์
เท่านั้น(ข่าวหุ้น) 
 
ฉงนปลัดอุตฯลาด่วน! บอร์ด EV เลื่อนไร้กำหนด ประชุมบอร์ดอีวีล่ม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมติดภารกิจด่วน! เลื่อนไปไม่มีกำหนด วาระ
มาตรการอุดหนุนแบตฯ แห้ว ส่อลากยาว ผู้ประกอบการ EA, GPSC, 
BANPU, BCPG และ BYD แสดงความสนใจ แต่เกณฑ์ยังไม่ประกาศ 
เดินหน้าต่อยาก ส่งผลอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าไม่โต(ข่าวหุ้น) 
 
TGPRO ยันรายได้ปีนี้พุ่ง 2 พันล้าน ทุ่มงบลงทุน 60 ล้าน รุกธุรกิจ
กัญชงต้นน้ำ-ปลายน้ำ TGPRO ส่งบริษัทย่อย “เวิลด ์ คลาส สมาร์ท 
ฟาร์ม” ผนึก “แคนนาเจน” รุกธุรกิจกัญชงต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพาะปลูก ผลิต 
และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่อดอกกัญชงมาตรฐาน Medical-Grade ทุ่ม
งบลงทุน 60 ล้านบาท เฟสแรกปลูก ก.พ. 66 คาดรายได้ปีหน้า 120 ล้าน
บาท ส่วนงบไตรมาส 4/65 แจ่ม! ดันรายได้ปีนี้พุ่ง 2 พันล้านบาท มั่นใจปี
หน้าโตกว่าปีนี(้ข่าวหุ้น) 
 
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง MOSHI เตรียมขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้นก.ล.ต. 
นับหน่ึงไฟลิ่ง “โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น” หรือ MOSHI แล้ว เตรียม
เสนอขายไอพีโอไม่เกิน 75 ล้านหุ้น และพร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET ปัก
ธงขยายเครือข่ายสาขาทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด(ข่าวหุ้น) 
 
11 โบรกอ่วมพิษ 'หุ้นมอร์' ราคาดิ่งฟลอร์ 5 วันทำการ ส่อกระทบ
ฐานะ"กลุ่มตงฮั้ว" เตรียมเอกสาร หวังช้ีแจง ปปง. ไม่มีเอ่ียว 
จับตาหุ้น MORE ส่อปรับลดลงต่อเนื่อง เหตุยังมีหุ้นที่โบรกเกอร์เตรียมนำ
ออกขายอีกจำนวนมาก ขณะราคาหุ้นร่วงติดฟลอร์ต่อเนื่อง 5 วันทำการ 
กระทบฐานะการเงิน หลายโบรกเกอร์อาจต้องเพิ่มทุน ด้านกลุ่มตงฮั้ว
เตรียมเอกสารเข้าชี้แจง ปปง. ย้ำชดัลงทุนโดยสุจริต(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

CK ใกล้เซ็น 2.1 แสนล. มาร์จิ้นดีราคาเหล็กลงCK ใกล้เต็มที เซ็นงาน
ใหม่ 2.1 แสนล้านบาท หลวงพระบางชัดปีนี้ ส่วนสายสีส้ม BEM ขอผู้ถือ
หุ้น 28 พฤศจกิายน มีดับเบิลเดกและงานวางระบบสีม่วงใต้อีก ชี้ราคา
เหล็กลง ดึงมาร์จิ้นข้ึนระดับ 7-8% ราว 8 ปี ก่อสร้างกลับมาทำกำไรปีหน้า 
2 พันล้านบาท อยู่ในวิสัยที่ทำได้ ด้านโบรกชูงานค้างท่อภาครัฐจะไหลบ่า
แบ็กล็อกนิวไฮไตรมาสแรก 3.3 แสนล้านบาท เป้า 31 บาท(ทันหุ้น ) 
 
NRF โปรตีนพืชมาแรง บิ๊กแบรนด์แห่สั่ง OEMNRF ลั่นตลาดโปรตีน
จากพืชโตแรงดีมานด์ล้น แบรนด์ใหญ่ส่งออเดอร์ OEM ส่งออกพุ่ง เผย
โรงงานร่วมทุนแล้วเสร็จกลางปี 2566 รองรับออเดอร์ แย้มมีเจรจาดีล
ต่อเนื่อง โอกาสต่อยอดขายคาร์บอนเครดิตเพียบ ลุยเดินหน้าหลาย
โครงการ ผลงานไตรมาส 4/2565 โตต่อ ยอดขายฟื้นตัว(ทันหุ้น ) 
 
หุ้นค้ำประกันอื้อยังไม่คุม เซียนช้ีจุดสังเกตลมสงบส่องบริษัทนักลงทุน
นำหุ้นไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินช่วง ต.ค. หลังตลาดผวากรณี MORE พบ 2 
บจ. ถูกนำหุ้นไปค้ำเกิน 50% ด้านนายกสมาคมหลักทรัพย์ลั่นยังไม่มี
เกณฑ์คุมปล่อยมาร์จิ้น แต่โบรกสามารถปรับคุมเสี่ยงก่อนได้ ด้าน "บิ๊กนัก
ลงทุน กระทรวง จารุศิระ" ไม่เห็นด้วย สกัดค้ำประกันหนุนจัดเรตติ้ง ชี้จุด
เมื่อใดหุ้นกลาง เล็กลมสงบ(ทันหุ้น ) 
 
EPG เป้าผลงานโต 15% พอร์ตลูกค้าดันมูลค่าEPG โดดรับออเดอร์
ทะลัก หนุนครึ่งหลังป ี 2565 พร้อมย้ำเป้างวดบัญชีปี 2566 รายได้โต 12-
15% จากงวดปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายธุรกิจ ธุรกิจใหม่หนุน แถมควัก
งบ 802 ล้านบาท ติดตั้งรูฟท็อป-อัพฐานธุรกิจรอบด้าน(ทันหุ้น ) 
 
กลุ่มเวลธ์ KBANK ดันลูกค้าโตกว่า 10% ชูวางแผนสินทรัพยเ์คแบงก์ 
ไพรเวทแบงกิ้ง เผยผลงานบริการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวเติบโต
ต่อเนื่อง ฐานลูกค้าโตกว่า 10% บริหารทรัพย์สินรวมกว่า 1.8 แสนล้าน
บาท พร้อมยกระดับบริการ "สำนักงานครอบครัว" ตอบทุกโจทย์ความ
ต้องการลูกค้าเศรษฐีไทย(ทันหุ้น ) 
 
BCP จดัหนักงบธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าปี 73 อีบิทดา 7 หม่ืนล้านBCP 
เล็งทุ่มงบ 2 แสนล้านบาท อัพฐานธุรกิจสีเขียว-แก๊ส พร้อมวางเป้าปี 2573 
อีบิทดาแตะ 7 หม่ืนล้านบาท จากปีนี้คาดราว 4 หม่ืนล้านบาท รับพอร์ต
ธุรกิจขยายตัวเด่น แถมเดินหน้าลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในอีก 28 ปีข้างหน้า
(ทันหุ้น ) 
 
ลุยกู้อุ้มน้ำมัน 3 หมื่นล้านเอ็กโกโวกำไร 9 เดือนทะลัก/BCP ลุ้น 
EBITDA โต 
สกนช.ลุยกู้เงินล็อตแรก 3 หม่ืนล้าน ด้านเอ็กโก กรุ๊ป โชวก์ำไร 9 เดือนแตะ 
10,000 ล้านบาท BCP ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้แตะ 4 หม่ืน ล. สะท้อนการ
เติบโต ด้าน OR เล็งจับมือโรงแรม-ห้าง ลุยเพิ่มสถานีชาร์จ EV(ไทยโพสต์ ) 
 
BTS ฟ้องกทม.จ่ายหนี้หลังยอดพุ่ง 17,000 ล."บีทีเอส" เล็งฟ้อง กทม.
ทวงค่าจ้างเดินรถอีกรอบ ทำให้ยอดหนี้ติดค้างรวมดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนพุ่ง 1.7 
หม่ืนล้านบาท ย้ำข้อพิพาทกับ กทม.ไม่ส่งผลกระทบต่อการขายหุ้นกู้
ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งใหม่ของบริษัท(ไทยโพสต์ ) 
 
เปิดสัมพันธ์กลุ่ม 'ตงฮั้ว' เกี่ยวยังไงกับหุ้น MORE เปิดสัมพันธ์ "ตงฮั้ว" 
เกี่ยวยังไงกับหุ้น MORE ทำไมราคาร่วงกระจาย(กรงุเทพธุรกิจ ) 
 
  
 


