
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถอื อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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TRC ดึง EA แท็กทีมมาเลย เพิ่มทุน 'โปแตชชัยภูมิ' 'คลัง' รักษา
สัดสวน 20% 'อันวาร' บินตรงปดดีล 10 ก.พ.นี ้ แผนปรับโครงสรางผู
ถือหุน “โปแตชชัยภูม”ิ ขยับ! รองรับเงื่อนไขเงินกูกอนใหญ “ทีอารซ”ี ดึง
พันธมิตร EA-มาเลเซีย ลงขันเพิ่มทุน 20,000 ลานบาท วงในระบุชัด “อีเอ” 
ถือหุน 25% รัฐบาลมาเลยรวมดวย 10% สวน “คลัง” พรอมรักษาสัดสวน
ถือหุน 20% ลาสุด “อันวาร อิบราฮิม” ล็อกคิวบินตรงรวมปดดีล 10 ก.พ.นี้ 
ฟาก TRC รับเต็มงาน EPC มูลคา 3 หม่ืนลานบาท คลายโมเดล “ช.การ
ชาง” กับเขื่อนไซยะบุรีที่สปป.ลาว(ขาวหุน) 
 
EASTW อมทออีอีซีแนน 1 เดือนคืนแคบานพักคนงานคลังมึน! 
EASTW เลนบทศรีธนญชัยเรื่องทออีอีซี เผยเรื่องคืนทรัพยสินพบ 1 เดอืน
หลังเดดไลนคืนแคบานพักคนงาน สวนทรัพยสินหลักของโครงการยังถูก
กอดแนน เตรียมหารือ “ดีเอสไอ” ฟนคดีอาญา เหตุไมยอมสงมอบ
ทรัพยสินตามกําหนด(ขาวหุน) 
 
17 หุนรับเลือกตั้ง จอพุงดีกวาตลาด เปดโผ 17 หุนเดน รับกระแส
เลือกตั้ง ราคาหุนมักจะปรับตัวไดดีกวาตลาด แนะนํา KBANK, SCB, 
ADVANC, INTUCH, SC, SIRI, MAKRO, CPALL, KTC, AMATA, 
MINT, STEC, BEC, STPI, PR9, NWR และ ITD(ขาวหุน) 
 
SIRI ปนี้ออลไทมไฮทุกมิติ ลั่นยอดโอนพุง 4 หม่ืนลาน“เศรษฐา” ลั่น
เปาป 66 ผลงานออลไทมไฮตอทุกมิติ ทั้งยอดโอน กําไร และยอดขาย ปก
ธงยอดโอนปนี้พุง 40,000 ลานบาท ตุนแบ็กล็อกรอบุกเกือบ 30,000 ลาน
บาท ขณะที่คาดยอดขายปนี้โต 10% แตะ 55,000 ลานบาท เล็งเปดใหม 
52 โครงการ มูลคาสูงสุดเปนประวัติการณกวา 75,000 ลานบาท พรอมบุก
ตลาดตางประเทศโกยยอดขายปนี้ 12,000 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
บอรด SAF ขายหุนโจงครึ่ม พบราคาสูงสุด 4.80 บาทบอรด SAF ซื้อ
ขายหุนสนุกมือ ตั้งแตประธานกรรมการยันกรรมการอิสระ เทขายตั้งแตวัน
แรกที่เขาเทรด “มงคล พฤกษวัฒนา” ประธานกรรมการ ขาย 1,425,000 
หุน ราคาเฉลี่ย 3.14 บาท “อมรศักดิ์ เกตุจรูญ” กรรมการ ขาย 1,400,000 
หุน ที่ราคาเฉลี่ย 3.8459 บาท “ธีรพจน กองธรนินทร” กรรมการ ขาย 
900,000 หุน ราคาเฉลี่ย 4.80 บาท “อมรยศ พานิช” กรรมการอิสระ เขา
ซื้อและขายเต็มจํานวน(ขาวหุน) 
 
APCS สงลูกควางานกฟภ. 300 ลาน แบ็กล็อกพุง 1.2 พันลาน ดัน
รายไดโตทะลุ 2 พันลาน APCS สงบริษัทยอย “เอท ู เทคโนโลยี” เซ็น
สัญญาจางกอสรางสถานีไฟฟาใหกับ “กฟภ.” จํานวน 2 โครงการ สถานี
ไฟฟากันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และสถานีไฟฟาพิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี มูลคา 300.83 ลานบาท ดันแบ็กล็อกพุงแตะ 1,200 ลาน
บาท พรอมลุยเขาประมูลงานใหมตอเนื่อง หนุนรายไดป 66 โตทะลุ 2,000 
ลานบาท(ขาวหุน) 
 
หุนจีน' สัญญาณบวกชัด กูรูฟนธงลงทุนได แตไมควรมีติดพอรต
เกิน 20%จับตาความเสี่ยงใหญ ปญหาภูมิรัฐศาสตร 
'หุนจีน' สงสัญญาณสดใส ปจจัยหนนุอื้อ โดยเฉพาะหลังเปดเมือง เผย
ตั้งแตตนปถึงปจจุบันดชันีเซี่ยงไฮขยับขึ้นมาแลวเฉียด 6% กองทุนชี้ยัง
ลงทุนได แตไมควรมีติดพอรต เกิน 15-20% พรอมย้ําความเสี่ยงใหญ ที่
ตองจับตา คือ ปญหาภูมิรัฐศาสตรกับสหรัฐ(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

PTTEP พีค 7 หม่ืนล. ปนี้ราคาขายชะลอPTTEP โชวกําไรทั้งปสุดพีค
แตะ 7 หม่ืนลานบาท ปริมาณขายเพิ่ม ราคาขายดดี สั่งปนผลเพิ่มอีก 5 
บาท สงสัญญาณป 2566 ปริมาณขายเพิ่มตอเนื่อง แตราคาขายอาจลดลง 
ลงทุนเพิ่มกําลังผลิตปนี้ 1.91 แสนลานบาท พรอมอัดงบธุรกิจใหม 5 ป 1.6 
แสนลานบาท ลุยไฟฟา CCS ไฮโดรเจน(ทันหุน ) 
 
HFT ยุโรปไมกลัวถดถอย ดีลลูกคากลุมพรีเมียมอ้ือHFT ชี้ความกงัวล
เศรษฐกิจยุโรปถดถอยเริ่มคลี่คลายธุรกิจปนี้ลุนดีด ชูยางลอจกัรยานเปน
สิ่งของจําเปนสําหรบัยุโรปเติบโตตอเนื่อง แยมดีลลูกคาพรีเมียมหลายราย 
ลดความเสี่ยงพึ่งพิงรายใหญ ตั้งเปายอดขายใกลเคียงเดิม แตมารจิน้จะ
สูงขึ้น ชูนโยบายลดคารบอนทําใหบริษัทฮอตในยุโรป(ทันหุน ) 
 
NUSA แจงมีสภาพคลอง พรอมรอ WEH ไมปนผลNUSA แจงไมเคย
ผิดนัดชําระหนี ้สวนกรณีผูสอบบัญชีใหความเห็นบริษัทยอยของบริษัทรวม
การคามีดอกเบี้ยผดินัดนั้น เปนขอพิพาทกรณีไมดําเนินการตามสัญญา 
ลั่นมีสภาพคลอง ชูธุรกิจพลังงาน-สุขภาพจะทําใหคนแปลงวอรแรนต 
กังหัน WEH เสียมีประกัน ไมหวั่นซื้อ WEH แตไรเงินปนผล ชี้อยูในชวง
ลงทุนเพิ่ม(ทันหุน ) 
 
ACG ออโตคลิกโต 5 เทา E-tax หนุนแหใชบริการACG ลั่น
ศูนยบริการ Fast Fit โต 5 เทา ใสเกียรผุดสาขาปนี้ครบ 22 แหง ปกธง
ยุทธศาสตรแหลงใชรถสูง กรุงเทพฯ เชียงใหม ชลบุรี ชูรับประโยชนจาก
โครงการชอปดีมีคืน เหตุมีระบบการออกใบกํากับภาษีออนไลนที่ลดหยอน
ไดเพิ่มอีก 1.5 หม่ืนบาท ดันผูใชบริการเพิ่มข้ึน 20%(ทันหุน ) 
 
MILL ผานดานไฟฟาขยะ ปกธงรายไดแตะ 2 หม่ืนล.MILL ผาน
คุณสมบัติโรงไฟฟาขยะอุตสาหกรรม 2 โครงการ 20 เมกะวัตต รูผล
มีนาคมน้ี พรอมเริ่มกอสรางทันที มั่นใจดีมานดเหล็กเติบโต การกอสรางดี
ขึ้น ตั้งเปาปริมาณขาย 7 แสนตัน รายไดแตะ 2 หม่ืนลานบาท เดินหนา
ยกระดับบริษัทมากกวาเหล็ก สูธุรกิจ Sustainability (ทันหุน ) 
 
BANPU จอขายหุนกูชูดอกเบี้ยสูง 4.10% จอง 2-3 และ 7 ม.ีค.นี้ 
BANPU เตรียมเสนอขายหุนกูใหกับผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบัน 
(Public Offering) จํานวน 3 รุน คือ รุนอายุ 5 ป อัตราผลตอบแทนระหวาง 
3.10-3.30%, รุนอายุ 7 ป อัตราผลตอบแทนระหวาง 3.60-3.80% และรุน
อายุ 10 ป อัตราผลตอบแทนระหวาง 3.90-4.10% คาดวาจะเสนอขาย
ระหวางวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566(ทันหุน ) 
 
ธสน.โวสินเช่ือใหมพุง 1.2 แสนล."เอ็กซิมแบงก" คาดปลอยสินเชื่อใหม
ป 2566 โตพรวด 1.2 แสนลานบาท วาดกําไรสุทธิแตะ 1.8 พันลานบาท 
พรอมรักษาระดับหนี้เสียไมเกิน 3% ปกธงหนุนสินเชื่อในธุรกิจที่เปนเทรนด
โลก ชู "ธุรกิจซอฟตเพาเวอร-Future Industry-Future food-พลังงาน 
สะอาด"(ไทยโพสต ) 
 
ลุนป 66 ตางชาติบูม 30 ลานคนสทท.คาด Q3 จีนทะลัก/ดันรายได
ทองเที่ยวโต 
"สทท." ปกหมุดป 2566 ตางชาติแหเขาไทยทะลัก 30 ลานคน ลุนไตรมาส 
3 จีนบูมเต็มพิกัด ดันรายไดทะยาน 3 ลานลานบาท ลุยผุด Short Course 
ปนคนเติมระบบแกปมขาดแคลนแรงงาน พรอมลุนดัชนีทองเที่ยวยืนเหนือ
ระดับ 77 (ไทยโพสต ) 
 
 


