
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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ปิดดีล 'อมุนดิ' 3 หมื่นล้าน KBANK ตัดขายบลจ. 49% คาดรับรู้
กำไรหลังภาษีกว่า 2.3 หม่ืนล้านบาท แบงก์กสิกรไทย (KBANK) ปิดดีล
ขาย “บลจ.กสิกรไทย” (KAsset) ให้กับ “กลุ่มอมุนดิ” กองทุนยักษ์ใหญ่ของ
ยุโรป สัดส่วน 49% ด้วยมูลค่าอาจสูงถึง 3 หม่ืนล้านบาท จับตา KBANK 
มีโอกาสรับรู้กำไรหลังหักภาษี 2.3 หม่ืนล้านบาท ขณะที่ “พัชร สมะลาภา” 
ย้ำต้องการหาพันธมิตรเสริมแกร่งให้กับ KAsset ที่เป็นหน่ึงในธุรกิจสำคัญ
ของธนาคารฯ โบรกฯ คาด KBANK ผันกำไรสว่นนี้ไปตั้งสำรองฯ รวมถึง
ลงทุนธุรกิจอื่นเพิ่ม ส่วน 16 ก.พ.นี้ บลจ.กสกิรไทย แถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจ
(ข่าวหุ้น) 
 
MINT ธุรกจิโรงแรมปีนี้หรู รายได้โต 20% กำไรพุ่ง 15%“ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ MINT คาดปี 66 ธุรกิจโรงแรมมีรายได้โต 20% 
และมีกำไรโต 10-15% เทียบปี 62 ก่อนเกิดโควิด-19 หลังเปิดประเทศเต็ม
สูบ! เดินหน้าขยายพอร์ตบริหารโรงแรม เล็งเปิดให้บริการโรงแรมใหม่
ภายใต้แบรนด์ “เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป” 10 แห่ง ภายในปี 66-67(ข่าวหุ้น) 
 
WINMED โตต่อ รายได้ปีนี้พันล. WINMED คาดรายได้ปี 66 โต 1,000 
ล้านบาท รับแรงหนุนทุกธุรกิจในเครือกลับมาดำเนินการปกติ พร้อมทุ่มงบ
ลงทุน 70 ล้านบาท ลุยลงทุนแล็บครบวงจรแห่งใหม ่ และนำเข้าเครื่องมือ
จากต่างประเทศ พร้อมรุกหนักทำตลาดชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกแบรนด์ 
AVA ทั้งช่องทางออนไลน-์ออฟไลน์ ดันรายได้เกิน 50 ล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
SCC พ้นจุดต่ำสุดปีนี้ฟื้น เป้ารายได้เกิน 6 แสนล้าน “รุ่งโรจน์” ลั่นปูน
ใหญ่ผ่านจุดต่ำสดุไปแล้ว ปีนี้ขอแก้มือ ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 6 แสนล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน เดินเครื่องโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ 
หรือ LSP เวยีดนามเชิงพาณิชย์กลางปีนี้ รับจีนเปิดประเทศดันดีมานด์พุ่ง 
ส่วนหุ้น SCGC รอจังหวะเหมาะพร้อมดันเข้าตลาดฯ ภายในปีนี(้ข่าวหุ้น) 
 
'กัลฟ-์กันกุล' เทคนิคฉลุย! เข้ารอบชิงเกิน 40 โครงการGULF-กนักุล 
นำโด่งผ่านรอบเทคนิค เข้าสู่รอบชิงพลังงานหมุนเวียน 5 พันเมกฯ มากสุด
เกิน 40 โครงการ ทั้งโซลาร์รวมแบตฯ พลังงานแสงอาทิตย์บนดิน และลม 
ก่อนประกาศผลผู้ชนะประมูล 22 มี.ค.นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าขยะอุตฯ ETC ผ่าน
เทคนิคมากสุด 10 โครงการ 100 MW ด้านโนมูระฯ มองเชิงบวก ยกหุ้น 
GULF-GUNKUL รับประโยชน์มากสุด(ข่าวหุ้น) 
 
TPOLY คว้างาน 825 ล้าน ดันแบ็กล็อกพุ่ง 3.5 พันล้าน หนุนงบปีนี้
โต“ไทยโพลีคอนส”์ คว้าบิ๊กโปรเจกต์ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า “โครงการ
ก่อสร้างเซ็นทรัล นครสวรรค์” มูลค่า 825 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งแตะ 
3,500 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป หนุนผลงาน
ป ี66 เติบโต(ข่าวหุ้น) 
 
แบงก์รัฐ' แห่ขึ้นดบ.กู้ ตามกนง.อัตรา 0.25% "แบงก์รัฐ" ทยอยขึ้น
ดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 0.25% หลังกนง.ขึ้นต่อ "ธอส." ประเดิมมี
ผล 26 ม.ค. ยันไม่กระทบต่อเงินงวดในการชำระหนี้ ชี้เป็นการปรับขึ้นครั้ง
แรกรอบ 2 ป ี9 เดือน ออมสินเริ่ม 27 ม.ค. ส่วน ธกส.-เอ็กซิมแบงก์ 1 ก.พ.
(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
เพิ่มทุน 'เนช่ัน' เกินสิทธิ 20% สะท้อนผู้ถือหุ้นเช่ือม่ัน เดินหน้า
ขยายธุรกิจสื่อ-ดิจิทัลตั้งเป้าปลายปีนี้จ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 8 ปี 
"เนชั่น กรุ๊ป" เผยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนล้น 20% หรือ 900 ล้าน 
จากเป้าหมาย 732 ล้านเหต ุเชื่อมั่นองค์กร พร้อมเดินหน้าผลักดัน
ยุทธศาสตร ์One Nation ตั้งเป้าปลายปีนี้จ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบ 8 
ป(ีกรุงเทพธุรกิจ ) 
 

DELTA สยบแตกพาร์ โรงงานใหม่ผลิตปีนีD้ELTA สยบข่าวลือยืนยัน
บอร์ดไม่เคยหารือเกี่ยวกับการแตกพาร์ ย้ำจะทำอะไรต้องมีประโยชน์ไม่ใช่
แค่ดูราคาหุ้น ชี้ธุรกิจโดดเด่นความต้องการสูง ทั้งอุปกรณ์กลุ่มอีวี และ
ดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่จำเป็น โรงงานใหม่เริ่มผลิตกลางปีนี้ 
ด้านโบรกเกอร์เห็นพ้องทิศทางผลประกอบการปีน้ีแรง แต่ราคาหุ้นเกิน
พื้นฐานมากแล้ว(ทันหุ้น ) 
 
BEM เล็งอัพเป้าเพิ่ม ทัวร์เข้าทะลักนิวไฮBEM แย้มตัวเลขมกราคมพุ่ง
ต่อเนื่อง ทางด่วน 1.1 ล้านคัน รถไฟฟ้า MRT ยอดวันทำการโดด 4.5 แสน
คน ลั่น 5 แสนคนอยู่แค่เอื้อม เตรียมรับทรัพย์ทัวร์จีนเข้า ก.พ. ทั้งทางด่วน-
รถไฟฟ้า จะเพิ่มข้ึนค่าบริการแล้ว สถานีวัดมังกรสุดฮอตตรุษจีน ธุรกิจ
บริหารพื้นที่โตโดด เล็งเพิ่มเป้าสูงกว่า 1.7 หม่ืนล้านบาท โบรกชูปีนี้นิวไฮ 
แนะ "ซื้อ" 11.62 บาท(ทันหุ้น ) 
 
PTTEP เก็งงบ Q4 กำไรเกินหมื่นล.รายการพิเศษกดเจาะผลงาน 
PTTEP ไตรมาส 4/2565 คาดกำไรสุทธิเกิน 1 หม่ืนล้านบาท ลดลงจาก
รายการพิเศษ หากถอดรายการพิเศษออก กำไรปกติจะอยู่ที่ราว 2.3 หมื่น
ล้านบาท เพิ่มข้ึน 100% จากปีก่อน ตามปริมาณขาย+แหล่งใหม่ แนะนำ 
"ซื้อ" ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 178.00 บาท มองเป็นโอกาสซื้อเก็งกำไร
รับการฟื้นตัวของกำไรสุทธิไตรมาส 1/2566 หลังรายการพิเศษเข้ามาฉุด
น้อยลง และมีปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว(ทันหุ้น ) 
 
TEGH-NER รับโชคยางขาข้ึนออเดอร์ฟTูEGH-NER รับเต็มผู้ผลติล้อ
ยางเร่งสต๊อกยางแท่ง หนุนราคายางยังเร่งขึ้น ผู้บริหาร TEGH ชี ้ 2 ปจัจัย
หนุนราคายางเข้าสู่ช่วงขาขึ้น ทั้งจีนเปิดประเทศดันความต้องการใช้ยางพุ่ง 
ขณะที่สวนยางใกล้หมดฤดูกรีดยาง แย้มลูกค้าออเดอร์ยาวถึงเดอืน
มีนาคม มั่นใจทั้งปียอดขายเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา(ทันหุ้น ) 
 
NCL ปรับทัพธุรกิจโฮลดิ้ง จ้องซื้อโบรกเกอร์ลุยไอบีNCL เล็งปรับ
โครงสร้างธุรกิจเป็นโฮลดิ้ง พร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจใหม่ เล็งซื้อกิจการโบรก
เกอร์ รุกงานที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมลดสัดส่วนธุรกิจขนส่งสิงคโปร์ 
ปรับความคล่องตัว พร้อมดันบริษัท Digital Marketing Services เข้า
ตลาดหลักทรัพย์(ทันหุ้น ) 
 
SC ปลื้มหุ้นกู้ขายเกลี้ยง ลุย 24 โครงการปั๊มยอดSC ประสบ
ความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด วงเงิน 2.2 พันล้านบาท หลังผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อเกินเป้า เตรียมนำเงินใช้คืนหุ้นกู้
ที่จะครบกำหนดและเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ 24 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 
3.75 หม่ืนล้านบาท ดันยอดขายและรายได้นิวไฮอีกครั้ง รุกธุรกิจรร.-
คลังสินค้าต่อยอด(ทันหุ้น ) 
 
SCG โอดกำไรป ี65 ดิ่ง 55%สะท้อนราคาพลังงานแพง ลั่นมีหวัง 66 
รายได้โต 10%เอสซีจีโอดกำไรป ี65 ลดฮวบ 55% สะท้อนราคาพลังงานสูง
ลิบ ลั่นยังมีแรงสู้ ตั้งเป้าเข็นรายได้ปีนี้โต 10% ยอมรับวิกฤตที่ผ่านมาแรง
เกินต้าน หนักสุดในรอบ 15 ป(ีไทยโพสต ์) 
 
ลุ้นกบอ.เคาะแก้สัญญารถไฟ 3 สนามบินรฟท.รอที่ประชุม กบอ. 
เห็นชอบแก้สัญญาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ยันพร้อมส่งมอบพื้นที่ทันที 
100% ภายใน มิ.ย.นี้ หลังปัจจุบันเร่งเคลยีร์เวนคืนช่วงพญาไท รับ
โครงการดีเลย์มา 2 ป ีเตรียมเร่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จปี 69(ไทยโพสต ์) 
 
 


