
 
 

 

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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PTTGC พ้นจุดต่ำสุด! เงินสดล้น 3.7 หม่ืนล้าน งบ Q4/65 ฟื้น
ชัดเจน 'โอเลฟินส ์2' ดันปีหน้าสดใส PTTGC ผา่นพ้นจุดตำ่สุด จบัตา
ไตรมาส 4/65 ฟื้นตัวชัดเจน ขาดทุนรายการพิเศษลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
ฐานะแกร่ง เงินสดล้นมือกว่า 37,000 ล้านบาท ส่งสัญญาณปีหน้าสดใส 
ปริมาณผลิต-ยอดขายเพิ่ม “โอเลฟินส์ยูนิต 2-โรงงานรีไซเคิล” เริ่ม
เดินเครื่องต้นปีหน้า โบรกเกอร์มองบวกปัจจัยเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
ต่อเนื่อง ราคาเป้าหมาย 50 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
'ไอร่า' ยันไม่เข้าข่ายต้องอายัด 'ปิงปอง' ขาย MORE นอก ATO“บล.
ไอร่า” แจงไม่อายัดบัญชี “ปิงปอง” เหตุขายหุ้น MORE มูลค่า 405 ล้าน
บาท หลังช่วง ATO และมีการซื้อกลับช่วงบ่าย 283 ล้านบาท ทำให้
ยอดเงินสุทธิโอนเข้าบัญชีเพียง 122 ล้านบาท ส่วนบัญช ี “ชติิพัทธ์ กลอ่ม
จิตเจริญ” พี่ชายของเฮียม้อ แม้ขายช่วง ATO แต่ขายมูลค่าต่ำกว่า 10 ล้าน
บาท ไม่เป็นเหตุให้ต้องอายัดบัญชี ขณะที่หนังสือจากสมาคมโบรกเกอร์
เป็นเพียงแค่ขอความร่วมมือ ไม่ใช่คำสั่งที่มีผลทางกฎหมาย(ข่าวหุ้น) 
 
FPI ส่งซิก Q4 นิวไฮ ยอดขายตปท.พุ่ง เพ่ิมแม่พิมพ์ 100 ล.FPI สง่ซิก
ไตรมาส 4/65 กระฉูด! อานิสงส์ยอดขายต่างประเทศพุ่ง แถมได้พันธมิตร
ยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเสริมทัพ เตรียมทุ่มงบ 100 ล้านบาท เพิ่มแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย บุกตลาดอเมริกา หนุนงบปีนี้นิวไฮ โบรกฯ เชียร ์
“ซื้อ” เป้า 4.60 บาท คาดปีนี้กำไรนิวไฮ 464 ล้านบาท โต 41%(ข่าวหุ้น) 
 
'แอชตันอโศก' ไม่ต้องรื้อ! ANAN บวก 10% รับข่าวดปีลดทุกข์ลูกบ้าน 
“แอชตัน อโศก” ศาลสั่งไม่ต้องรื้อ! แค่ต้องแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้อง
ภายใน 180 วันนับจากวันที่คดีถึงที่สดุ ขณะที่ราคาหุ้น ANAN บวกแรง 
10.53% รับข่าวดี! (ข่าวหุ้น) 
 
เจมาร์ทยืนเป้าโตปีละ 50% VGI ขายหุ้นไม่กระทบธุรกิจ“อดิศักดิ ์
สุขุมวิทยา” ซีอีโอ เจ มาร์ท (JMART) คงเป้าการเติบโตปีละ 50% มั่นใจปี 
67 มาร์เก็ตแคปกลุ่มฯ แตะ 5 แสนล้านบาท ส่วน VGI ในกลุ่มบีทีเอส ขาย
หุ้นออกมา เผยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมย้ำ “ของดีก็คือของดี” ด้าน JMT ยอด
ซื้อหนี้ปีนี้ทะลุ 2 หม่ืนล้านบาทแน่ ขณะที่ธุรกิจโมบายล์ช่วงไตรมาส 4 จะ
ทำสถิติสูงสุดของปี(ข่าวหุ้น) 
 
THG ผู้ป่วยแน่นดัน Q4 เริ่ด การันตีปีนี้กำไรสุทธินิวไฮTHG ลั่น
ผลงานไตรมาส 4/65 แจ่ม! รับแรงหนุนผู้ป่วยภาคปกติเพิ่มข้ึน บวกผู้ป่วย
ต่างชาติไหลกลับมาใช้บริการแน่น มั่นใจรายได้รวมโต 30% ดันกำไรสุทธิ
นิวไฮหลัง 9 เดือนแรก 1,363.37 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนทั้งปีแล้ว ขณะที่
เร็วๆ นี้จ่อประกาศลงทุนบิ๊กโปรเจกต์ “ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชีย” และลงทุนธุรกิจเฮลท์แคร์ในสปป.ลาว-เวียดนาม(ข่าวหุ้น) 
 
RATCH ทุ่มงบ ลุยซื้อหุ้น 50% โรงไฟฟ้าอินโดนางสาวชูศรี เกียรตขิจร
กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
บริษัทได้ลงทุนในโครง การโรงไฟฟ้าพลังน้ำซิบันดง (Sibundong) กำลัง
การผลิตตดิตั้ง 73.70 เมกะวัตต์ในอินโดนีเซีย ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการ
ผ่านบริษัท Fareast Renewable Development Pte. Ltd. (FRD) ซึง่ถือ
หุ้น 90% โดยบริษัทย่อยในสิงคโปร์คือ RH International (Singapore) 
Corporation Pte. Ltd. (RHIS) (ไทยโพสต ์) 
 
คลังเคาะ 7 ธ.ค.ขายบอนด ์6 หม่ืนล้าน"คลัง" ดีเดย์ 7 ธ.ค.2565 เปดิ
จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท 
ชูดอกเบี้ยสูงสดุ 3% ต่อปี(ไทยโพสต ์) 
 
  

SAT ธุรกิจอีวีฮอต พันธมิตรต่อยอดSAT เจรจาพันธมิตร ต่อยอดขยาย
ธุรกิจ EV Platforms สร้างโอกาสเติบโต เผยบริษัท S Tron เดินหน้า
โครงการไพรอทโปรเจ็กต์ ผลิตสามล้อไฟฟ้าให้แก ่ 7-eleven เพื่อใช้เป็น
ยานพาหนะสำหรับจัดส่งสินค้าเดลิเวอร ี รวมถึง Flash ส่วนการผลิต EV 
Bus จะเหน็ความชัดเจนในป ี 2566 มั่นใจผลประกอบการโต ออเดอร์พรึ่บ 
ตั้งงบ 400-500 ลา้นบาท ปรับปรุงผลิต(ทันหุ้น ) 
 
TKS ปรับพอร์ตโยกซื้อ AIT 'ชูเกียรต'ิ ลั่น 2 กลุ่มผนึกแน่นTKS ขาย 
SABUY ให้กลุ่มรุจนพรพจี โยกเงินซื้อ AIT พร้อม AIT-W2 จากกลุ่ม
เดียวกัน ดา้น "ชูเกียรติ รุจนพรพจี" บิ๊ก SABUY ชี้เป็นการปรับพอร์ตของ 
TKS ที่เห็นโอกาสจาก AIT แย้มเป็นการผนึกแน่นของ 2 กลุ่ม มองภาพจะ
ผลักดันให้ TKS, SABUY, AIT เติบโตร่วมกัน(ทันหุ้น ) 
 
BEM เล็งออกหุ้นกู ้ 3 หม่ืนล. ดัน BMN เข้าตลาดเสริมทัพBEM 
เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติออกหุ้นกู้วงเงิน 3 หม่ืนล้านบาท รองรับการลงทุน
รถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งระบบ ย้ำภาพป ี 2565 ผลงานฟื้นตัวจากจำนวน
ผู้โดยสารทั้งรถไฟฟ้าและทางด่วนเพิ่มข้ึน คาดดีต่อเนื่องในป ี 2566 ระบุดี
ขึ้นชัดเจนจากป ี2562 ขณะที่มีแผนดันบริษัทลูก BMN เข้าตลาด รุกธรุกิจ
พาณิชย์และโฆษณา(ทันหุ้น ) 
 
THCOM รุกคาร์บอนต่อยอดดาวเทียมมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มTHCOM 
รุกขายคาร์บอนต่อยอดธุรกิจที่ไม่ใช่ดาวเทียม ส่วนธุรกิจดาวเทียม LEO 
จะให้บริการในไทยปี 2566 ส่วนรายได้ปีหน้าคาดเติบโตมากกว่าปี 2565 
เดินหน้าเพิ่มบริการใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่ม เผย GULF เข้าลงทุนหนุนแกร่ง 
โอกาสโตยั่งยืน(ทันหุ้น ) 
 
SECURE ผนึกยักษ์ใหญ่ไอที ขึ้นแท่นเบอร์ต้นซีเคียวริตี้SECURE 
เล็งจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ไอท ี ปูพรมเซอร์วิสซีเคียวริตี้ครบวงจร พร้อม
เป็นผู้นำด้านไอที บอสใหญ่ "นักรบ เนียมนามธรรม" จ่อชงบอร์ดเคาะแผน
ธุรกิจต้นเดือนธันวาคมน้ี ส่งซิกธุรกิจป ี2566 สดใส ผลงานฟื้นหลัง Q3/65 
กำไรทะยาน 137% (ทันหุ้น ) 
 
CPALL ลุยลงทุน 1.2 หม่ืนล. จับตา Q4 แววดียอดขายพุ่งCPALL 
กางแผนป ี 2566 เล็งทุ่มงบ 1.1-1.2 หม่ืนล้านบาท ขยายเซเว่น อีเลฟเว่น 
ในประเทศ 700 สาขา ต่างประเทศ 30 สาขา เล็งเพิ่มช่องทางขายใหม่ๆ 
เพิ่มเติม หวังดันรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ ฟุ้งไตรมาส 4/2565 ฟอร์ม
แจ่ม อานิสงส์เข้าฤดูกาลจับจ่าย-นักท่องเที่ยวหนุน(ทันหุ้น ) 
 
BAY พร้อมจ่าย 1.7 หม่ืนลบ. ลงทุนธุรกิจสนิเช่ืออาเซียนBAY ต่อ
ยอดเติบโตในภูมิภาคอาเซยีน เข้าซื้อหุ้น 75% ของ Home Credit ดำเนิน
ธุรกิจสินเชื่อสำหรับรายย่อย ในอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มูลค่ากว่า 
17,700.8 ล้านบาท พร้อมกวาดฐานลูกค้ามากกว่า 10 ล้านรายเข้าพอร์ต 
มั่นใจเสริมแกร่งศักยภาพ BAY และพันธมิตร แข็งแกร่งไปด้วยกัน(ทันหุ้น ) 
 
กลต.สั่งทดสอบภาวะวิกฤติ เผยฐานะ 'โบรกเกอร์' ทุกรายผ่านฉลุย 
"เฮียม้อ" แจงติดต่อ "อภิมุข" ไม่ได้มา 3 วันแล้ว ด้านราคา หุ้นมอร์
เริ่มรีบาวดห์ุ้น MORE เริ่มรีบาวด์ปิดตลาดบวก 22% หลังตอนเช้าดิ่ง
ฟลอร์ท่ีหก ด้าน "เฮียม้อ" ปัดข่าวไม่รู้ "อภิมุข" หนีออกนอกประเทศหรือไม่ 
แต่ยอมรับติดต่อไม่ได้ 2-3 วันแล้ว ราคาหุ้นที่ร่วงต่ำ ส่งผลบริษัทยังระดม
ทุนไม่ได้ ด้านสมาคมโบรกฯ ย้ำชัดฐานะสมาชิกทุกราย ยังแข็งแกร่ง เผย 
กลต. สั่งทำ Stress test พบทุกรายผ่านหมด (กรงุเทพธุรกิจ ) 
 
  
 


