
 
 

 

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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PTTEP เป้าสูงสุด 200 บาท ปีนี้กำไรทะล ุ7.3 หมื่นล้าน จับตาอีบิทด้า
มาร์จิ้น 75% ปรมิาณขาย 4.7 แสนบาร์เรลต่อวัน โบรกเกอร์แห่ปรับเป้า
ราคาหุ้น PTTEP สูงสุด 200 บาท หลังผลงานไตรมาส 4/65 ดีเกินคาด ส่วนปี
นี้กำไรมีโอกาสไปแตะ 7.33 หมื่นล้านบาท จากต้นทุนลดลง ปริมาณขาย
สูงขึ้นต่อเนื่อง จากปริมาณการผลิตสูงขึ้นจากโครงการ G1/61 (เอราวัณ) 
ฟากผู้บริหารตั้งเป้าปี 66 ยอดขายทะล ุ4.7 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วน EBITDA 
Margin จะอยู่ที ่70-75%(ข่าวหุ้น) 
 
'อดิศักดิ์' ลั่น! JMT ยังแกร่ง JK AMC ซื้อหนี้พุ่ง 7 หมื่นล. “อดิศักดิ์” 
ยืนยัน บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) มีความแกร่ง และมี
ทิศทางที่ด ี ไม่เช่นนั้น KBANK ไม่เข้ามาร่วมลงทุนด้วย โบรกฯ มองราคาร่วง
เหตุนักลงทุนกังวลเกินไป ชี้เป็นจังหวะสะสม คาด Q4/65 กำไร 501 ล้านบาท 
โต 5% เผย P/BV และ P/E ลงมาใกล้ระดับช่วงโควิด-19 ป ี2563 ส่วน D/E 
ต่ำ 0.5 เท่า ขณะที่ JK AMC ซื้อหนี้ได้แล้ว 7 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
'วิทัย' โดดหนี เก้าอ้ีไฟกลต. “ผอ.ออมสิน แหยง” เก้าอี้เลขาธิการ ก.ล.ต. 
ยันไม่ลงชิงตำแหน่งแน่นอน ระบุโดนโยงเพราะเคยทำงานในตลาดทุนมาก่อน 
พร้อมทำงานแบงก์จนหมดวาระปี 67 ด้านประธานบอร์ดออมสินการันตี
ผลงานดี ส่วนประชุมบอร์ด ก.ล.ต. พรุ่งนี้ นัดพิจารณาข้อร้องเรียน “รื่นวดี” 
กรณีบอร์ดไม่ต่อวาระ(ข่าวหุ้น) 
 
บ้านปูกระทบน้อย ออสซี่คุมถ่านหิน BANPU โล่งออสเตรเลียคุมเพดาน
ราคาถ่านหิน 125 เหรียญต่อตัน นาน 1 ปี กระทบน้อยแค่ 1-2 พันล้านบาท
ต่อไตรมาส เทียบไม่ได้กับกำไรปีนี้กว่า 5 หมื่นล้านบาท นักวิเคราะห์มอง
รายได้ถ่านหินจากออสเตรเลียไม่มีนัยสำคัญ(ข่าวหุ้น) 
 
EASTW สุดห้าว! ท้าคลัง ออกคำสั่งปกครองบังคับEASTW ส่งมอบแค่
บ้านพัก “ท่ออีอีซี” ให้ธนารักษ์ ย้ำตอนน้ีสะดวกแบบน้ี! ส่วนสินทรัพย์หลัก
ของโครงการ ยังไม่พร้อมส่งมอบ แถมท้าทายคลัง หากแน่จริงให้ออกคำสั่ง
ปกครองมาบังคับ จะพร้อมปฏิบัติตามเรื่องส่งมอบท่อฯ ทันที(ข่าวหุ้น) 
 
EA ต่อยอดโปแตชชัยภูมิ ผลิตแบตเตอรี่โซเดียม “อมร” ยอมรับเจรจา
เข้าเพิ่มทุน “บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ” มั่นใจวินวินท้ังคู่ EA เล็งนำ ”
โซเดียม” ต่อยอดธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ประเภท Sodium-ion แถมได้ธุรกิจใหม่
ขายปุ๋ยให้เกษตรกรราคาถกู ส่วนแผนลงทุนรถ EV ในมาเลย์อยูร่ะหว่างเจรจา 
ด้านโบรกฯ มองช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้น EA ขึ้น 4-5 บาทต่อหุ้น จากราคาเป้าหมาย 
105 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
เร่งสอบคุณสมบัติบอร์ด 'กลต.' หว่ันขัดก.ม.โหวตต่อวาระเลขา 
บอร์ดก.ล.ต. นัดลงมติ "ต่อหรือไม่ต่อ" วาระตำแหน่งเลขาธิการก.ล.ต.ภายใน 
สปดาห์น้ี เผยฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาคุณสมบัติบอร์ด บางรายไดส้ิทธิ์
โหวตในท่ีประชุมหรือไม่ เนื่องจากอาจจะขัดต่อคำสั่งปกครอง เหตุมีข้อขัดแย้ง
หรือมสี่วนได้เสียต่อการลงมติ(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'แซดคอม' โดดซื้อหุ้นมอร ์ 'สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา' แจงชัดเข้ามาเจรจา
ขอซื้อเองด้าน "อภิมุข บำรุงวงศ์" ร่วมเทขายให้ด้วย 
บล.จีเอ็มโอ-แซดคอม แจ้ง ก.ล.ต. เข้าซื้อหุ้น MORE ต่อจากกลุ่ม 'อภิมุข 
บำรุงวงศ'์ ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ด้าน 'สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา' หน่ึงใน
ผู้ขายหุ้นแจง โบรกเกอร์ติดต่อขอซื้อเข้ามาเอง ขณะวงการตลาดทนุตั้ง
ข้อสังเกต ปัญหายังไม่จบ ทำไมถึงกล้าซื้อหุ้น(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 

DTAC จัดปันผล 1.22 บ. แข่งขันแรง ARPU หดDTAC เร่งจ่ายปนัผล
ระหว่างกาลก่อนควบรวม 1.22 บาทต่อหุ้น ใช้งบ 9 เดือนแรกจ่าย ขณะที่ผล
ประกอบการทั้งปีกำไร 3.1 พันล้านบาท ลดลง 7.1% แม้ไตรมาส 4/2565 
กำไรเพิ่ม 84.6% แต่มาจากฐานต่ำ ขณะที่ผลงานยังเจอการแข่งขันรุนแรง 
ลูกค้ารายเดือนลด ขณะที่ ARPU ไตรมาส 4 ยังหดต่อเนื่องเหลือ 217 บาทต่อ
เดือน ควบรวมเสร็จไตรมาส 1/2566(ทันหุ้น ) 
 
NEX ช่องอีวีมโหฬาร รับเต็มครม.หนุน EANEX ได้เตม็ ครม.สั่งเปลี่ยนรถ
ร่วมเป็นบัสอีวี ปีนี้ส่งมอบอีกเพียบ ไม่ต่ำ 2 พันคัน แย้มทัวร์จีนจะดันดีมานด์
รถบัส บขส.เล็งออกทีโออาร์ ขณะที่เอกชนต้องเปลี่ยนรถรับส่งพนักงาน ลุยต่อ
ยอดรถบรรทุกไฟฟ้าขยายจุดขาย 15 แห่ง ปีนี้หวังปีละ 5 พันคัน พร้อมเปิดตัว
ปิกอัพมีนาคมนี้ มั่นใจฮือฮาบรรทุกหนัก ลั่นปีน้ีโตโดดเด่น(ทันหุ้น ) 
 
ระวังงบ!เดินเรืออาจจม RCL กร่อยระวางวูบ 80%เตือนหุ้นกลุ่มเดินเรือ
หมดรอบ พบค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์อ่อนตัวลงมา 80% เทียบปีก่อน 
ขณะที่กองเรือจะเข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มแข่งขันรุนแรง สงครามราคา
จะเกิด กูรูแนะหาจังหวะล้างพอร์ตหุ้นเรือคอนเทนเนอร์ RCL โดนเต็มๆ(ทัน
หุ้น ) 
 
BIZ มี 1.5 พันล้านจ่อ ชูเพิ่มตรวจดีเอ็นเอBIZ แย้มไตรมาส 1/2566 
ผลงานสดใส ลุยส่งมอบงานได้ต่อเนื่อง หลังตุนแบ็กล็อกกว่า 1.5 พันล้าน
บาท ขณะที่เตรียมยื่นประมูลงานกว่า 600 ล้านบาท ส่วนโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางมะเร็ง แคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา ลุยทำการตลาดปักธงรายได ้100 ล้าน
บาท ดึงผู้ป่วยต่างชาติรักษา ลุยตลาดตรวจ DNA โกยยอดเพิ่ม โบรกมอง
เป้าหมาย 4.20 บาท(ทันหุ้น ) 
 
NV ชูอาหารเสริม ท่องเที่ยวกระตุ้น รุก OEM ต่อยอดNV โดด เศรษฐกิจ
ฟื้นรับท่องเที่ยวคึกคัก หนุนปี 2566 ผลงานพลิกบวก พร้อมเสริมทีมขายเกือบ
เท่าตัวหวังปั๊มยอดขายเพิ่ม จ่อเปิดคลังแห่งใหม่ที่สมุทรปราการ รับดีมานด์
ทะลัก-ขยายฐานธุรกิจระยะยาว คาดเปิดดำเนินการครึ่งปีหลังนี้ ล่าสุดจับมือ
พันธมิตรรับจ้างผลิต (OEM) อาหารเสริมและสมุนไพรต่อยอด(ทันหุ้น ) 
 
JKN เคลียร์ชัดฐานทุนปึ้ก รายได้สนั่นดันลูกเข้าตลาดJKN "จักรพงษ ์จัก
ราจุฑาธิบดิ์" ออกโรงเคลียร์ชัดฐานะการเงินแกร่ง แข็งปึ้ก-เพิ่มทุนนำเงินต่อ
ยอดธุรกิจระยะยาว แถมจ่อออกหุ้นกู้ชุดใหม่ หวังรีไฟแนนซ์ของเดิม 1.2 
พันล้านบาท เชื่อสรุปได้ไตรมาส 1 นี้ แถมเล็งเข็นบริษัทย่อย กลุ่มอาหารเข้า
ตลาด mai ปีหน้า พร้อมปักธงป ี 2566 รายได้ราว 3.9 พันล้านบาท บุ๊ก
ค่าลิขสิทธิ ์MUO ก้อนโต(ทันหุ้น ) 
 
CIG ทุม่ 660 ล้านซื้อกิจการ ลุ้นพลิกกำไร-ก้าวสู่โฮลดิ้งCIG เตรียมขอ
อนุมัติผู้ถือหุ้นซื้อกิจการ บริษัท เจ หลิง โซลูชั่น จำกัด มูลค่า 660 ล้านบาท 
เตรียมออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 830 ล้านบาท รองรับธุรกิจ ซุ่มศึกษาธุรกิจใหม่
เพิ่ม เน้นสร้างรายได้ประจำ ส่งซิกมีลุ้นพลิกกำไร หลังควบรวมกิจการ พร้อม
ปรับโครงสร้างธุรกิจทรานฟอร์มสู่โฮลดิ้ง (ทันหุ้น ) 
 
ธปท.ชี้ท่องเที่ยวหนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับอานิสงส ์2-3 แสนล./จ่อ
ปรับเป้า MPI ใหม่ 
"แบงก์ชาติ" แจงเศรษฐกิจไทยเดือน ธ.ค.65 ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง อานิสงส์
ท่องเที่ยวฟื้นหนุนเต็มสูบ การันตียังไม่เห็นสัญญาณเงินทุนเคลื่อนย้าย
ผิดปกต ิด้าน "สุริยะ" ฟุ้ง MPI ปีนี้รับอานิสงส์รายได้ท่องเท่ียว 2-3 แสนล้าน
บาท เล็งทบทวนเป้าใหม่ ก.พ.นี้ (ไทยโพสต ์) 
 


