
 
 

 

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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สผ.แจ้งงบวันนี ้ลุ้นกำไรนิวไฮ ปตท.สผ.ประกาศงบป ี65 วันนี ้จ่อทำนิว
ไฮกำไรสุทธ ิ6.8 หม่ืนล้านบาท โต 76% ยอดขายพุ่ง 4.68 แสนบาร์เรลต่อ
วัน ทำสถิติสูงสุดในรอบ 38 ปี ขณะที่กำลังการผลิตเพิ่มข้ึนจากแหล่ง
โอมานและประเทศเพื่อนบ้าน รับจีนเปิดประเทศ ผู้บริหารลั่นปีนี้พร้อมเข้า
ลงทุนซื้อกิจการเพิ่ม(ข่าวหุ้น) 
 
KBANK ไม่ปฏิเสธขายบลจ. ชูเป้าสินเช่ือปีนี้พุ่ง 5-7% แบงก์กสิกร
ไทย (KBANK) ยอมรับอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ในธุรกิจจัดการกองทุน
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกคา้ ด้านโบรกฯ ต่างมองบวกต่อดีลที่เกดิขึ้น 
ล่าสุดผู้บริหารเปิดแผนงานป ี 66 ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 5-7% คุมหนี้เสียให้
อยู่ต่ำกว่า 3.25%(ข่าวหุ้น) 
 
ครม.ฟ้ืนโปแตชชัยภูมิ! TRC ข่าวดีงบพลิกกำไรครม.ไฟเขียวคลังปรับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท “อาเซียนโปแตชชัยภูม”ิ เพื่อฟื้นเหมืองโปแตช
ชัยภูม ิ มูลค่า 63,800 ล้านบาทอีกครั้ง ล่าสดุสำนักเลขาครม.ส่งหนังสือ
ยืนยันถึงรมว.คลังแล้ว จับตา TRC ในฐานะถือหุ้นใหญ ่25.13% ตีปีกขาน
รับข่าวดี หลังงบปี 61 ตั้งสำรองฯ ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาท หาก
โครงการรีเทิร์นจะมีการกลับรายการบัญชีเป็นกำไรทันที แถมมีโอกาสคว้า
งานก่อสร้างและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระยะยาว(ข่าวหุ้น) 
 
บอร์ดกลต.ถก 2 กพ.นี้ ลุ้นชี้ชะตาเลขาฯ 'รื่นวดี' ก.ล.ต. นัดประชุม
บอร์ดวันที ่ 2 ก.พ.นี้ หารือวาระดำรงตำแหน่งเลขาก.ล.ต.คนปัจจุบันที่จะ
ครบ 30 เม.ย.นี้ ด้าน “รื่นวดี” ยืนยันปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความตั้งใจ ผลงาน
ประจักษ์ทั้งกรณ ีMORE และ บล.เอเชีย เวลท์ ส่วนจะต่ออายุหรือไม่ข้ึนอยู่
กับบอร์ดตัดสินใจ ด้าน ผอ.สศค.ระบุ กรณีปิดกิจการ บล. พร้อมชง 
“อาคม” ตามกรอบเวลาที่กำหนด(ข่าวหุ้น) 
 
ACG ส่งซิกรายได้ปีนี้โตกว่าปีก่อน บุกหนัก 'ฟาสต์ฟิต' เล็งขยาย
เพิ่มอีก 11 สาขา “ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง” ตั้งเป้ารายได้ปี 66 โตกว่าป ี65 ชู
ธุรกิจดีลเลอร์ฟื้นตัวกลับมาขยายตัวดีกว่าช่วงก่อนเกดิโควดิ-19 รับแรง
หนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้น พร้อมเดินหน้าวางแผนขยาย “ฟาสตฟ์ิต” 
เพิ่มอีก 11 สาขา หนุนสิ้นปีนี้เปิดครบ 22 สาขา ส่วนธรุกิจ “ฟาสต์ฟิต” ได้
อานิสงส์โครงการ “ช้อปดีมีคืน” และ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ของรัฐบาล 
หลังโชว์เป็นเจ้าแรกของไทยที่ใช้ e-Tax invoice & e-Receipt เพื่อรองรับ
การบริการลูกค้าทุกสาขา(ข่าวหุ้น) 
 
MINT เปิดจองซื้อหุ้นกู้ฯ วันที ่ 7-9 กุมภาพันธ์นี้ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 
6.10%MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 
1/2566 (MINT23PA) กำหนดอัตราดอกเบีย้ 5 ปีแรก คงที ่ 6.10% ต่อปี 
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปใน 7-9 ก.พ. 2566 ผ่าน 11 สถาบันการเงิน
(ข่าวหุ้น) 
 
'BAY เดินหน้าอุ้มลูกค้าเปราะบาง รับมือดอกขาขึ้น แบงก์กรุงศรีฯ 
(BAY) สานต่อมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
ลูกค้าสามารถปรับตัวและก้าวผ่านความท้าทายทางเศรษฐกิจท่ามกลาง
สถานการณ์เงินเฟ้อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ด้วยการทำงาน
ร่วมกับลูกค้าอย่างใกลช้ิด เพื่อให้ม่ันใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงและได้รับ
ความช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 

สั่งเพิ่มไฟฟ้าสะอาด EA อู้ฟู่ขายคาร์บอนรัฐผนึกเอกชนลุยหนักลดโลก
ร้อน ปลัดพลังงานเล็งเพิ่มไฟฟ้าสะอาด 1.2 หมื่นเมก หนุนดักจับคาร์บอนใน
โรงไฟฟ้าฟอสซิล ขยายโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้ารองรับ เลขาธิการสผ. เล็ง
กฎหมายหนุนจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้าน EA เตรียมรับ
ทรัพย์ขายคาร์บอนสวิสปีนี ้ ขณะที่ BTS โชว์เจ้าแรกคาร์บอนเป็นกลาง แนะ
ให้รางวัลจูงใจ(ทันหุ้น ) 
 
EPG เป๋าตุงทัวร์จีน ยอดแก้ว-ฉนวนพุ่งEPG รับด้วยทัวร์จีนเที่ยว หนุนออ
เดอร์แก้ว-ฉนวนพุ่ง จ่อลุยผลิตถ้วยกาแฟร้านดังเต็มพิกัดปลายมกราคมนี้ 
กรุยทางโกยเงินระยะยาว แถมแจงค่าไฟฟ้าทะยานไม่กระทบ เหตุมีโซลาร์รูฟ 
18 เมกะวัตต์ ช่วยลดต้นทุน ปีนี้ยืนเป้ารายได้โต 12% จากปีก่อน(ทันหุ้น ) 
 
ปมยึด NUSA-DEMCO ซ่อนเงื่อนรุมกิน WEHไขปรศินาดีลแปลกของ 
NUSA ที่ผิดนัดชำระหน้ี แตม่ีเงินไปซื้อ DEMCO พบโยงถึงขมุทรัพย์ใหญ่ "วิน
เอนเนอร์ยี่" (WEH) เครื่องจักรผลิตเงินสดขนาดใหญ่ที่กำลังแย ่ โครงการวะ
ตะแบก กังหันพังอ้ือ สงสัยนำเงินปันผลค้างจ่ายมาใช้ในการประมูลโครงการ 
ตั้งข้อสงสัยเกมครองอำนาจเพื่อส่ังการ WEH แม้ผลงานจะไม่ดี(ทันหุ้น ) 
 
CENTEL-ERW แววโต ห้องพัก-ยอดจองพุ่งท่องเที่ยวบูม-ต่างชาติยังไหล
เข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ดันราคาค่าห้องพักเร่งตัวสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 
ดันรายได-้กำไรโตแกร่งถึงปี 2567 ผู้บริหาร ERW ชี้ เราเที่ยวด้วยกันหนุน
อัตราการจองห้องพักเร่งตัวทุกกลุ่ม ด้าน CENTEL แยม้ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อ
วันเร่งตัวสูงกว่าปีก่อน ดันผลงานปีนี้เข้าเป้า(ทันหุ้น ) 
 
BH ผู้ป่วยต่างชาติเด้ง ขยายเตียงรับดีมานดB์H ปักเป้าปี 2566 รายได้โต 
ไม่ต่ำกว่า 10% รับเศรษฐกจิสดใส-ท่องเที่ยวฟื้น แถมโควิดคลี่คลาย คาด
ภายในปี 2566 นี้ จำนวนผู้ป่วยต่างชาติจะมีสัดส่วนประมาณ 50% ใกล้เคียง
กับช่วงก่อนโควิด ลุยรีโนเวตเตียงผู้ป่วย ปูทางรับความต้องการโตต่อเนื่อง 
ผู้บริหาร "ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน"์ ชูแนวทางกลยุทธ์ 4C1W หนุนเติบโต
ยั่งยืน(ทันหุ้น ) 
 
BJC จีนเข้าดันยอดขาย ลุยลงทุนใน-ต่างแดนต่อBJC แย้มจีนเดินทาง
ท่องเที่ยวเติมเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดันยอดขายสาขาที่พึ่งพา
นักท่องเที่ยวฟื้นแกร่ง 80% ย้ำกลยุทธ์เติบโตร่วมกับ SME และโชห่วยทั่ว
ประเทศ ลั่นลุยลงทุนทั้งใน-ต่างประเทศ ด้านนักวิเคราะห์ประเมินกำไรสุทธิโต
ต่อเนื่อง 3 ปี แนะ "ซื้อ" เป้า 45 บาท(ทันหุ้น ) 
 
SK เร่งเครื่องดันผลงานฟ้ืน แบ็กล็อกสูง-เซ็นงานเพียบSK ฉายภาพ
ธุรกิจปีกระต่าย ใส่เกียร์ดันผลงานเทิร์นอะราวด์ อวดแบ็กล็อกสูง 310 ล้าน
บาท จ่อเซ็นงานใหม่ 120 ล้านบาท ลุ้นดันยอดชน 500 ล้านบาท ดีดลูกคิด
รายได้ป ี2566 โต 15% แยม้ครึ่งปีหลังลุยประมูลงาน กฟผ. มูลค่า 300 ล้าน
บาทเติมพอร์ต(ทันหุ้น ) 
 
'NEX' โวป ี 66 พร้อมส่งมอบ เมล์อีว ี 2 พันคันนายคณิสสร์ ศรีวชิระ
ประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ 
NEX เปิดเผยว่า ในป ี 2566 จะผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (รถเมล์ไฟฟ้า) 
จำนวน 2,000 คัน เพื่อส่งมอบให้บริษัท ไทยสมายล์ บัส จำกัด ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำไป
ให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่งมีแผนจะส่งมอบเดือนละ 300 คัน เมื่อส่งมอบ
ครบทั้งหมดทำให้มีรายได้ประมาณ 12,000 ลา้นบาท หรือรถเมล์ไฟฟ้า
ต้นทุนคันละกว่า 6,000,000 บาท (ไทยโพสต ์ ) 
 


