
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คงิสฟอรด 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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EA ชิงเมลอีวีขสมก. พรอมผลิต 9 พันคัน NEX-BYD รับผลบวกเปลี่ยน
รถน้ํามันเปนไฟฟา 100% EA ขานรับมติครม.เปลี่ยนรถเมลน้ํามันเปน
ไฟฟา 100% “อมร” ลั่นพรอมเขารวมประมูล หลังขสมก.ออกทีโออารชัดเจน 
กําลังผลิตพรอม 9 พันคันตอป ขณะที่ปนี้ตั้งเปาสงมอบรถ EV ใหบียอนดอีก 
2 พันคัน สงมอบหัวลากรถบรรทุกให JWD เรงบอรดอีวี เคาะมาตรการ
สงเสริมแบตเตอรี่ สวนเหมืองโปแตชอยูระหวางเจรจา ดานโบรกฯ มองรถเมล
อีวีสงผลดี EA, NEX และ BYD(ขาวหุน) 
 
TFG ลั่นป 65 นิวไฮ ทะล ุ4.5 หมื่นลาน“ไทยฟูดส กรุป” แจงงบ 22 ก.พ.นี้ 
สงซิกงบป 65 นิวไฮรายไดเกินเปา 45,000 ลานบาท ลั่นป 66 โตอีก 15% 
หลังดีมานดบริโภคเนื้อไก-เนื้อหมูเพิ่ม ทุม 3,500 ลานบาท ขยายราน “ไทย
ฟูดส เฟรซ มารเก็ต” อีก 180 สาขา(ขาวหุน) 
 
3 หุนเทคฯ ตีปกรับ NT 5 จี ลุนงานระบบ 6.7 พันลานICN-INSET-
SAMTEL โดดเดน ลุนรับงาน NT เพียบ วงเงินกวา 6.7 พันลานบาท ติดตั้ง
ระบบโครงขาย 5G พื้นท่ีอีอีซี ทาอากาศยานฯ ทาเรือ เมืองอัจฉริยะ และ
ดิจิทัลไทยแลนด ดานผูบริหารบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ พรอมจายคา
ประมูลวงโคจรดาวเทียม 126E งวดแรกภายใน 90 วัน(ขาวหุน) 
 
เชียรซื้อ DTAC ทิ้งทวนควบทรู เมยแบงก (ประเทศไทย) เชียร “ซื้อ” DTAC 
กอนซื้อขายวันสุดทาย 17 ก.พ.นี้ พรอมเพิ่มราคาเปาหมายเปน 54.35 บาท 
รับปนผลระหวางกาล 1.22 บาท ยีลด 2.50% ขึ้น XD วันท่ี 13 ก.พ.นี้ บริษัท
ใหมหลังควบรวม TRUE ประเมินราคาที ่ 8.86 บาท เริ่มซื้อขายครั้งแรก 3 
มี.ค.นี้(ขาวหุน) 
 
ลุนเลื่อนภาษีขายหุน กลุมโบรกฯวิ่งขานรับ หุนกลุมบริษัทหลักทรัพย 
(บล.) พาเหรดวิ่งขึ้น หลังมีกระแสขาวอาจเลื่อนการบังคับใช “ภาษีขายหุน” 
บวกกับผลประกอบการกลุมโบรกฯ ไตรมาส 4/65 และแนวโนมปน้ีจะออกมา
ดี จากหุนไอพีโอที่เตรียมเขาเทรดจํานวนมาก(ขาวหุน) 
 
WHA เปา 5 ป รายไดแสนลาน ทุม 6.85 หมื่นลาน ขยายธุรกิจWHA 
ประกาศเปา 5 ป รายไดพุง 100,000 ลานบาท พรอมทุมงบลงทุน 6.85 หมื่น
ลานบาท ขยายทุกธุรกิจ พรอมรักษาอีบิทดาไมต่ํา 40% มุงเนนเทคโนโลยี-
ทรานสฟอรมสูดิจิทัล แยมผลงานป 65 นิวไฮดีกวาแผน แจงงบ 23-24 ก.พ.นี้ 
สวนป 66 คาดรายไดโต 2 หลัก ตั้งเปายอดขายที่ดิน 1,750 ไร แยมม.ีค.จอ
ปดดีลขายที่ดิน 200-300 ไร และเรงปดดีลใหญขายที่ดินลูกคากลุมยานยนต
ไฟฟาเกือบ 600 ไร ภายในส้ินปนี้ (ขาวหุน) 
 
แบงกเขมปลอยกู 'ซื้อบาน' พิษเศรษฐกิจเปราะบาง หนี้ครัวเรือนสูง 
ดอกเบี้ยขาขึ้นเผยดีมานดวูบ หลังหมดมาตรการแอลทีวี 
"แบงกพาณิชย" เริ่มเขม ปลอยกูซื้อบาน กดดันสินเชื่อใหมสอโตชะลอ ขณะ
ราคาบานพุงกวา 20% ดอกเบ้ียขาขึ้น หน้ีครัวเรือนสูง หมดมาตรการแอลทีวี 
ทําดีมานดวูบ 'เคเคพี' เนนเจาะกลุมรายไดสูง ขณะ 'ซีไอเอ็มบ-ีทีทีบี-กรุงศร'ี 
ลุยตลาดบานแลกเงิน-รีไฟแนนซ รับดอกเบ้ียขาขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
คลังเดินหนาเก็บ 'ภาษีหุน' รอประกาศลงราชกิจจาฯ  
นักลงทุนโดดเก็งกําไรหุนกลุมโบรกเกอร หลังคาดการณวา ภาษีขายหุนอาจ
ไมทันใชสมัยรัฐบาลปจจุบัน ดันหุนโบรกวิ่งคึกคัก "ฟนันเซีย ไซรัส โกลเบล็ก" 
พุงชนซิลลิ่ง 30% เซียนหุน ชี้สงผลดีตอบรรยากาศลงทุน ขณะ "คลัง" แจงชัด
กฤษฎีกาตรวจรางกฎหมายเสร็จแลว รอประกาศลงราชกิจจาฯ(กรุงเทพ
ธุรกิจ ) 
 

AAI-ITC สัตวเลี้ยงพุง รุกหนัก-บาทไมกดดันAAI-ITC กลับมาแรง สัตว
เลี้ยงอเมริกาขยายตัวตอเนื่องนิวไฮ ผูบริหาร AAI ชี้อาหารสัตวเลี้ยงคือ
สินคาจําเปน ยอดขายปนี้โต 15% เงินบาทแข็งคาไมกดดันกําไร เหตุ
บริหารตนทุนดี ขยายตลาดตอ ดาน ITC ขยายตัวดวย ตลาดจีนแรง โบรก
มองบาทหมดรอบแข็งคา ราคายังถูกกวาจอง เปา 40.80 บาท อัพไซดอื้อ
(ทันหุน ) 
 
BRR น้ําตาลทรงตัวสูง เช้ือเพลิงอัดแทงทําเงินBRR ชี้ราคาน้ําตาล
ทรงตัวสูง ดีมานดเขาตอเนื่อง แตตองติดตามเงินบาท ผลงานปนี้ยังฮอต มี
ธุรกิจใหมเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทงเขามาสรางรายได สวนบรรจุภัณฑจาก
ชานออยฮิต คําสั่งซื้อล็อตใหญอเมริกาเขา ขณะที่การปลูกสวนปาในสปป.
ลาว ไดใบรับรองมาตรฐาน FSC อนาคตไดคารบอนเครดิต จับตาธุรกิจ
ใหมโดดเดนเพิ่มสัดสวนรายไดเติบโตยั่งยืน(ทันหุน ) 
 
BYD เรงรับอีวี 1.8 พันคัน โกยรายไดขายคารบอนBYD รับอานิสงส
รถรวมเปลี่ยนเปนรถเมล EV เผยไดรับการตอบรับดี การใชงานมี
ประสิทธิภาพ รับมอบรถอีกกวา 1,800 คัน ลั่นมีรายไดขายคารบอนเครดิต 
รวมกับ EA ปนี้รายไดโต 2 เทา ธุรกิจหลักทรัพยเติบโตดีเสริมทัพขยายงาน
กองทุน หุนกู มีไอพีโอตอยอดเติบโต(ทันหุน ) 
 
SAMTEL ลุยบริการ 5G ชิง 9 พันลานเติมพอรตSAMTEL ลุยประมูล
งานโครงการบริการ 5G สําหรับลูกคาองคกรของ NT พรอมเดินหนา
ประมูลงานตามแผนกวา 8-9 พันลานบาท เติมงานในมือเพิ่ม โบรกมอง
กําไรไตรมาส 4/2565 โต 67% แววโตตอเนื่องในไตรมาส 1/2566 คาดป 
2566 ลุนเซ็นงานมูลคารวม 5 พันลานบาท ประเมินมารจิ้นดีขึ้น คาดกําไร
เพิ่มเปน 225 ลานบาท ชูพื้นฐาน 7.50 บาท(ทันหุน ) 
 
BCH ผุดรพ.ใหม ฐานรับผูปวยเพิ่ม ครอบคลุมทุกกลุมBCH เตรียม
สรางโรงพยาบาลเกษมราษฎร สุวรรณภูม ิ โดยจะเปดใหบริการในป 2569 
เปนสวนหนึ่งในแผนขยายธุรกิจ 5 ปขางหนา โบรกเกอรประเมินเปน S-
curve ใหมของบริษัทในระยะยาว เนนจับกลุมผูปวยทั้งประเภทเงินสด 
และประกันสังคม ดันโควตาผูปวยประกันสังคมเพิ่มเปน 1.8 ลานราย จาก 
1.5 ลานราย ดาน THG จัดตั้งบริษัทยอย เพื่อทําธุรกิจดูแลสุขภาพและ
การแพทยทางไกล(ทันหุน ) 
 
ASW ชูรายได 7.2 พันล.มุงรวมทุนธุรกิจใหมASW สบชองแตกไลน
ธุรกิจใหม เปดชองรับทรัพยเพิ่ม พรอมปนของใหมกวา 2.25 หม่ืนลานบาท 
อัพแบ็กล็อกเพิ่ม จากเดิมราว 1.1 หม่ืนลานบาท กินยาวป 2568 พรอมปก
ธงปน้ีรายไดราว 7.2 พันลานบาท โครงการเรียงคิวบุกเพียบ เล็งออกหุนกู
ชุดใหม 1 พันลานบาท รีไฟแนนซของเดิม-เสริมแกรงระยะยาว คาดไดเห็น
ความชัดเจนในไตรมาส 1/2566 (ทันหุน ) 
 
NocNoc บุก หัวเมืองใหญ ดันยอดขายNocNoc เปดแผนป 66 พรอม
ลุยขยายหมวดสินคา ขยายฐานกลุมพาณิชย รุกทําตลาดหัวเมืองใหญ 
พัทยาและเชียงใหม ตั้งเปายอดขาย 5,000 ลานบาท(ไทยโพสต ) 
 
COD โรงไฟฟาราชโคเจนฯ RATCH ฟุงรองรับศก.ฟนแลวราช กรุป 
ลุย COD สวนขยายโรงไฟฟาราช โค เจนเนอเรชั่น กําลังการผลิต 31.20 เม
กะวัตต จําหนายลูกคาอุตสาหกรรม รองรับการฟนตัวของเศรษฐกิจ(ไทย
โพสต ) 
 
 


