
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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KTB ท็อปพิกกลุมแบงก รับปจจัยดอกเบ้ียขาขึ้น ซดคาฟจาก 'เปา
ตัง' โบรกฯ มติเอกฉันทแนะ 'ซื้อ' แบงกกรุงไทย (KTB) ขึ้นท็อปพิกหรือ
หุนเดนสุดในกลุมแบงก หลังแจงผลประกอบการงวดไตรมาส 4/65 และ
แนวโนมไตรมาสแรกปนี้ รวมถึงทั้งป 66 กําไรยังคงพุง จากแนวโนม
ดอกเบี้ยเปนขาขึ้น โดยเฉพาะพอรตสินเชื่อรายยอยที่ใชดอกเบี้ย MRR 
และฐานลูกคาสวนใหญเปนขาราชการ ความเสี่ยงต่าํ บวกกับคาฟจาก
แอปฯ “เปาตัง” ที่ยังสรางรายไดเพิ่มข้ึนอยางมาก โบรกฯ คาดปนี้กําไร 3.6 
หม่ืนลานบาท เพิ่ม 8% ตางแนะนํา “ซื้อ” ใหราคาเปาหมายสูงสุด 24 บาท 
และมีราคาเฉลี่ยอยูที่ 20.51 บาท(ขาวหุน) 
 
UV ถือหุนใหญ STI รวมงบตั้งแต Q1 นีS้TI ผลงานเขาตา UV สง
บริษัทยอย “UVCAP” ซื้อหุนอีก 12% สงผลถือหุนใหญอันดับหนึ่งรวม 
38.12% จากเดิมถือ 26.12% คาดคอนโซลงบ STI เขารวมกลุม UV ไตร
มาส 1/66 ดานผูบริหาร จออัพเปารายไดปนี้เพิ่มจากเดิมคาดโต 10%(ขาว
หุน) 
 
หนุนโรงแบตสอหมันยาว กระทรวงอุตฯงัดขอคลัง จับตามาตรการ
อุดหนุนโรงงานผลิตแบตเตอร่ีสอลากยาวไมจบรัฐบาลชุดนี้ ประชุมบอรด 
EV 23 ม.ค. ลมซ้ําซาก หลังกระทรวงอุตสาหกรรมออกโรงขวางคลังเสนอ
แผนเขาที่ประชุมฯ รอลุนนัดหนาก.พ.นี้ คลังหวั่นนักลงทุนเซ็งยายฐานหนี 
กสิกรไทยมองกระทบจิตวิทยาเชิงลบ EA และ GPSC(ขาวหุน) 
 
SC ยันขาวเท็จ แจงไดยื่นฟองกลุมรัตนพันธ “เอสซี” ยันขาวเท็จ! โต
กรณีกลุมครอบครัว “รัตนพันธ” รองเรียนทุจริตและกลาวหาผูบริหาร SC 
รวมทํานิติกรรมอําพรางไมรับซื้อที่ดินทําใหเกิดความเสียหาย พรอมแจง 
SC ไดยื่นฟองเอาผิดทั้งคดีแพงและอาญา(ขาวหุน) 
 
ดีเอสไอพบพิรุธ EASTW เช่ือมทออีอีซีเถื่อน 9 จุดคลัง-ดีเอสไอ ลง
พื้นทออีอีซี พบพิรุธเพียบ 9 จุด EASTW เชื่อมตอทอผิดปกติ นําทอนํ้าจาย
คาเชานอย 1% เชื่อมเขากับทอจายคาเชาสงู 7% แตใชมิเตอรตัวเดียวกัน 
รวมแลวจายในอัตราต่ําลง สอทําใหรัฐเสียผลประโยชน “สันติ” ลั่นหากผิด
จริงตองโดนคิดคาเชายอนหลัง พรอมสั่งเรงสงมอบ 2 โครงการที่ไมมี
สัญญากอนเร็วๆ นี้ ดานดีเอสไอเล็งนําเขาเปนคดีพิเศษ ย้ํารอยแผลเกา 
กรณีเครือขายภาคประชาชนตานทุจริตยื่นเอาผิดตอก.ล.ต.(ขาวหุน) 
 
'กสทช.' ยังเงียบสงัด? ADVANC ซื้อ 3BB ไมคืบ กสทช. NO Signal! 
สงัดกลางซอยสายลม ลาสุด “ไตรรัตน” ยังไมอนุมัติแผน AIS ซื้อ 3BB ระบุ
เอกสารไมครบ ดานวงในมองหากยืดเยื้อกระทบแผนขยายฐานบรอด
แบนด เอไอเอสอาจตองใชแผนสํารอง ดานโบรกฯ มองสงผลดีตอคูแขง
อยางทรู แตเชื่อไมยืดเยื้อนาน 10 เดือนเหมือนทรูควบดีแทค (ขาวหุน) 
 
ชงงบ 67 พัฒนาโลจิสติกส 2.4 แสนล."อนุทิน" นั่งหัวโตะไฟเขียวราง
งบประมาณป 67 กวา 2.44 แสนลานบาท ดันโครงการลงทุนทุกมิติ หนุน
แผนระบบขนสงคมนาคม เรงสรุปผลงบประมาณรายจาย ชงสํานัก
งบประมาณภายใน 27 ม.ค.นี(้ไทยโพสต ) 
 
เล็งใชประวัติคาไฟปลอยกู'คลัง' ฟุงอุม sme-รายยอย เตรียมถก
กฎหมายเกี่ยวของ 
"คลัง" ผุดไอเดียดึงขอมูลการใชไฟฟาและการชําระคาไฟฟามาใชในการ
พิจารณาสินเชื่อ หวังสงเสริมใหเอสเอ็มอีรายยอยสามารถเขาถึงสินเชือ่ใน
ระบบไดมากขึ้น (ไทยโพสต ) 
 

จีนทะลักพันเที่ยว AOT เรงเพิ่มสล็อตCAAT เผย 17 สายการบิน
สัญชาติจีนขอสล็อตเวลาบินเขาไทยพรึ่บ อนุมัติแลวกวา 1 พันเที่ยวบิน ยัง
ทยอยอนุมัติเพิ่มอีกราว 15-20 เที่ยวบินตอวัน เผยสุวรรณภูม-ิภูเก็ต สล็อต
บินใกลเต็ม เรงจัดการเกลีย่ไปอูตะเภา-ภูเก็ต-กระบี่ ดาน AOT เรียก
ประชุมทุกฝายพรอมรับนักทองเที่ยวหมูคณะ THAI-BA บรรจุพนักงาน
พรอมใหบริการสุวรรณภูมิ 100%(ทันหุน ) 
 
SPALI รุกสนั่นอสังหา ผุด 4.1 หม่ืนล.นิวไฮSPALI ลั่นถึงเวลาอสังหา
กําลังซื้อฟน ตางชาติเขา วางแผนรุกหนักปนี้ ประกาศผุด 37 โครงการใหม 
สูง 4.1 หม่ืนลานบาท ขยายสู 5 จังหวัดใหม เปายอดขาย-รายไดทําสถิติ
สูงสุดใหมแตะ 3.6 หม่ืนลานบาท แบ็กล็อกแนน 2 หม่ืนลานบาท มีสินคา
สรางเสร็จพรอมขายรับดีมานดกวา 2.2 หม่ืนลานบาท(ทันหุน ) 
 
CENTEL โรงแรมทะลุเปา ไทย-มัลดีฟสจุดหมายจีนCENTEL สุดฮอต 
6 กุมภาพันธนี้ ทัวรจีนเขาทันทีทั้งไทย-มัลดีฟส เผยอยูระหวางทําการจอง
ลวงหนาอีกหลายกลุม หลายพื้นที่ท้ังพัทยา, สมุย กระบี่ รับมีสิทธิที่
เปาหมายรายไดธุรกิจโรงแรมดีกวาประมาณการตนป ดานธุรกิจอาหาร
ไดรับอานิสงส เม็ดเงินใหมเขามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
ศักยภาพการจับจายใชสอยใหคนไทย(ทันหุน ) 
 
SIS ชูไมโครซอฟทหนุน เล็งรายไดเกิน 3 หม่ืนล.SIS ปกธงรายไดเกิน 
3 หม่ืนลานบาท ธุรกิจไอทีปนี้เติบโตตอ แถมรับอานิสงสเงินบาทแข็งคา 
ลาสุดเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรกับไมโครซอฟท ขายซอฟตแวรโซลูชั่น ดัน
รายได เล็งศึกษาธุรกิจพลังงานทดแทน ขายโซลารและชารจอีวี(ทันหุน ) 
 
กลุมทุน UV ซื้อ STI เพิ่ม ควงลุยกอสราง-อสังหาSTI เขาตากลุม "ยูนิ
เวนเจอร" ลุยซื้อหุนเพิ่ม รวมถือสัดสวน 38.12% ดานผูบริหาร STI มั่นใจ
พันธมิตรใหมชวยเสริมแกรงธุรกิจ สั่งลุยขยายฐานตอเนื่อง พรอมปรับกล
ยุทธขยายงานที่ปรึกษา บริหารโครงการกอสราง-อสังหา(ทันหุน ) 
 
SNNP ถึงรอบเบนโตะ รง.เวียดนามใกลผลิตSNNP เล็งผุดสินคาใหม
เอาใจขาช็อป หนุนมารจิ้นเพิ่ม แถมใสเกียรเรงเปดไลนผลิตโรงงาน
เวียดนาม เฟส 2 เร็วกวากาํหนดเดิม เปนชวงเดือนพฤษภาคม 2566 หลังดี
มานดพุง ขณะที่กําลังผลิตเกือบเต็มแลว ผูบริหาร "วิโรจน วชิรเดชกุล" ลั่น
รายไดป 2566 โตอยางนอย 10%(ทันหุน ) 
 
DOD โมเดลเทิรนอะราวด ปนแบรนดใหมมารจิ้นสูงDOD มีลุน
ผลงานปนี้เทิรนอะราวดหลังตัดบริษัทไมทํากําไรออก พรอมชูโมเดลทําเงิน 
สรางแบรนดตัวเองรวมกับพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ เตรียมเปดตัว
อยางยิ่งใหญเดือนมีนาคมน้ี ชี้มารจิ้นสูงกวา OEM หลายเทา เดินหนา
คลอดโปรดักตน้ํามันกัญชาเต็มสูบ เล็งขายโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน และ
รานขายยา(ทันหุน ) 
 
คลังผุดแซนดบ็อกซคาไฟฟา ผาน 'เปาตัง' เอ้ือแบงกปลอยกู 
"กระทรวงการคลัง" หวังนําขอมูลการใชไฟฟา ชวยหนุนแบงกพิจารณา
ปลอยสินเชื่อ พรอมดึง "NBC-กฟภ.-กรุงไทย" รวมทํา "แซนดบ็อกซ" 
ฐานขอมูลผานแอปเปาตัง คาดเริ่มเม.ย.นี้ หวังชวยประชาชน รายยอยและ
เอสเอ็มอีเขาถึงแหลงเงินทุนงายขึ้น(ไทยโพสต ) 
 
 


