
 
 

 

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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EA รับเต็มรัฐอุ้มแบต! ลดภาษีพ่วงเงินอุดหนุน จัดเต็มแพ็กเกจ 2.4 
หม่ืนล้าน GPSC-WHA-AMATA รับข่าวดีด้วย EA รับเละบอร์ดอีวีเคาะ
หนุนผลิตแบตฯ 2.4 หม่ืนล้านบาท พร้อมลดภาษีเหลือ 1% เตรียมเสนอ
ครม.ภายในเดือนนี้ ด้าน “อมร” มั่นใจตลาด EV คกึคัก เร่งเพิ่มกำลังผลิต
เป็น 4 GWh ภายในต้นป ี67 รับต้นทุนแบตฯ ลดฮวบ ส่งผลดีต่อยอดขาย
รถบัสไฟฟ้า ด้านโบรกฯ ประเมินดันกำไร EA เพิ่มข้ึนปีละ 1 พันล้านบาท 
ต้นทุนผลิตใกล้เคียง CATL เบอร์หนึ่งแบตฯ ของโลก พร้อมแนะลุยหุ้น EA, 
GPSC, WHA และ AMATA รับประโยชน์มากสุด(ข่าวหุ้น) 
 
'อาคม' เสียงแข็ง ภาษีหุ้นไม่เลื่อน แมงเม่าเซ็ง “อาคม” รมว.คลัง ยืนยัน
ไม่เลื่อนเก็บภาษีขายหุ้นและไมม่ีความคิดจะยกเลิก รอชงเพื่อนำขึ้น
ทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย แต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีผลบังคับใช้
เมื่อไหร่ ด้าน “ประสาร” ประธานบอร์ด ตลท. บอกยังไม่ทราบรายละเอียด
(ข่าวหุ้น) 
 
'ก.ล.ต.' เชือดพุ่ง 3 เท่าตัว ยอดเงินค่าปรับ 201 ล้าน สำนักงาน 
ก.ล.ต. เผยป ี65 ดำเนินคดีอาญาเพิ่มข้ึน 3 เท่าตัวจากป ี64 หรือจาก 10 
คดี เพิ่มเป็น 31 คดี กล่าวโทษผูก้ระทำความผิดรวม 91 ราย ปรับ 209 ราย 
ได้เงินค่าปรับ 127 ล้านบาท และคดีแพ่งได้คา่ปรับอีก 74 ล้านบาท ส่วนปี 
65 อนุมัติขาย IPO รวม 1.28 แสนล้านบาท ส่วนตราสารหนี้เพิ่มเป็น 2.57 
ล้านล้านบาท จาก 2.27 ล้านล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
TIDLOR สินเช่ือพุ่ง Q4 คาดกำไร 840 ล.บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) 
ไตรมาส 4/65 สดใส คาดกำไร 840 ล้านบาท โต 6% เผยพอร์ตสินเชือ่พุ่ง 
รายได้ค่าฟีจากธุรกิจประกันทะยานต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มปี 66 กำไรเพิ่ม
อีก 23%(ข่าวหุ้น) 
 
MINT ครึ่งแรกโตกระโดด ท่องเที่ยวฟื้นกำไรปีนี้พุ่ง MINT คาดธรุกิจ
โรงแรม-ร้านอาหารฟื้น หนุนรายได้และกำไรปีน้ีโตต่อเนื่องจากปี 65 หลัง
ท่องเที่ยวทั่วโลกคึกคกั-อัตราเข้าพักพุ่ง ส่งซิกผลงาน Q1-Q2 ปีนี้โตก้าว
กระโดด เล็งระดมทุนออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน 11,000 ล้านบาท และ
คาดได้เงินทุนแปลงวอร์แรนต์ 3 รุ่น MINT-W7, MINT-W8 และ MINT-W9 
ในช่วงป ี 66-67 มูลคา่กว่า 13,000-15,000 ลา้นบาท รองรับแผนขยาย
ธุรกิจ 2-3 ปี เปดิบริการโรงแรมเพิ่มมากกว่า 60 แห่ง(ข่าวหุ้น) 
 
OR-PTG ราคาติดหล่ม นอนออยล์แข่งเดือด! “โออาร์-พีทจีี” ราคารูด
ไร้แววฟื้น นักลงทุนหวั่นธุรกิจปั๊มน้ำมันแข่งเดือด หลังบางจากควบเอสโซ่ 
SPRC ซื้อปั๊มคาลเท็กซ ์ ขณะที่ธุรกิจนอนออยล์ OR ไม่รุ่ง EBITDA ลด
เหลือ 21-22% จากเดิม 25-28% ส่วน PTG กาแฟพันธ์ุไทยสาขาน้อย ไร้
กำไร แถมโดน EV ดิสรัปชั่น นักวิเคราะห์แนะ OR และ PTG เร่งขยาย
ธุรกิจอาหาร EBITDA สงูกว่า 40% พลกิเกมดันราคาหุ้นข้ึน(ข่าวหุ้น) 
 
กรุงศรี' โหมสินเชื่ออีเอสจี ตั้งเป้าปี73 แตะ 'แสนล้าน' หวังขึ้นแท่น
แบงก์ยั่งยืนในไทยเดินหน้าขยายธุรกิจในอาเซียน บุก 3 ประเทศใหม่ 
"กรุงศร"ี ตั้งเป้าเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศไทย เล็ง
ปล่อยสินเชื่อ "อีเอสจี" ป7ี3 แตะ "แสนล้าน" เดินหน้าขยายอีก 3 ประเทศ 
หวังดันรายได้จากอาเซียนเพิ่มเป็น 10% จากปจัจุบัน 6% พร้อมทุ่มลงทุน
ไอท-ีดิจิทัล 1.1 หม่ืนล้าน ยกระดับดจิิทัลรองรับลูกค้าใหม่ วางเป้าสินเชื่อ
โต 3-5% -คุมหนี้เสียไม่เกิน 2.6% แจงได้ตัง้สำรองกรณีหุ้น "มอร"์ เต็ม
จำนวน 898 ลา้น  (กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 

SAMART พร้อมพลิก วิทยุการบินจ่อเทรดบิ๊ก SAMART ลั่นปนีี้ถึง
เวลาทุกธุรกิจสร้างเงิน ท่องเที่ยวเข้าไทยธุรกิจภาษี เบียร์รับเต็ม วิทยุการ
บินกัมพูชากลับมาแรง คาดเข้าตลาดไตรมาส 3 ปีนี้ ชูมูลค่าจะพุ่งรับกำไร
ขายหุ้นด้วย ดา้น SDC ปีนี้ส่งมอบอุปกรณ์วิทยุดิจิทัลครบ จับตาบูรณา
การระบบวิทยุกลาง ส่วน SAMTEL จะรับงานหม่ืนล้าน(ทันหุ้น ) 
 
จัดพอร์ตหุ้นซ่อนมูลค่า BGRIM-PTG-OSP นำทีมเปิดโผ 11 หุน้ตก
สำรวจ BGRIM-GPSC-PTG-RATCH-OSP-ADVANC-SCGP-KISS-
BBIK-DPAINT-MTW ราคาอยู่ในโซนต่ำ และยังไม่ได้กลับมาในระดับก่อน 
COVID-19 ระบาด ขณะที่ยัง Laggard แถมมีอัพไซด์มากกว่า 15% คาด
กำไรปกติทั้งป ี2566 เติบโตเร่งตัวขึ้นจากป ี2565 อย่างโดดเด่น(ทันหุ้น ) 
 
KISS รับอานิสงส์ทัวร์จีนแห่ช็อปดันยอดขายโดดKISS รับทัวร์จีน ชี้
หนุนยอดขายพุ่ง พร้อมจ่อคลอด 40 โปรดักต์ใหม่ สยายปีกรับทรัพย์เพิ่ม 
ปักหมุดปี 2566 รายได้ทะยานต่อเนื่องจากปีก่อน รับเศรษฐกิจฟื้นตัว ดี
มานด์ขยายตัว แถมมองหาโอกาสสยายปีกต่างแดนต่อยอดโกยเงินระยะ
ยาว(ทันหุ้น ) 
 
AKR ติดโซลารร์ูฟฮิต ปูพรมงานหม้อแปลงAKR ชูเปิดประเทศหนุน
เศรษฐกิจคึก รัฐ-เอกชน เดินหน้าลงทุนโครงการใหม่ ลั่นโซลาร์บนหลังคา
โรงงานบูม งานเข้าไม่ขาด กางแผนเข้าชิงงาน กฟน.-กฟผ. รวมกว่า 3 
พันล้านบาท คาดหวังงานไม่ต่ำกว่า 10% เติมพอร์ต ปักธงรายได้ป ี 2566 
แตะระดับ 2.3 พันล้านบาท เติบโตไม่น้อยกว่า 10-15%(ทันหุ้น ) 
 
KSL หีบอ้อย 7.7 ล้านตัน บริโภคฟื้น-น้ำตาลเด้งKSL รับโชคราคา
น้ำตาลพุ่ง ดีมานด์บริโภคฟื้นตัวทั่วโลก ระบุปีนี้ปริมาณออ้ยเข้าหีบแตะ 
7.6-7.7 ลา้นตัน ส่วนปริมาณการผลิตคาดว่าจะอยู่ที ่ 8.4 แสนตัน เตรียม
ออกสินค้ารีเทล กระตุ้นยอดขายไตรมาส 2/2566 เผยเผ่านคณุสมบัติเข้า
ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มองโอกาสสร้างรายได้ประจำ 
ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าปีนี้รายได้ดี(ทันหุ้น ) 
 
ITNS ชิงโปรเจ็กต์พันล้าน เช่าอุปกรณ์โตโดด 150%ITNS ตืน่ตัว
ภาครัฐ เอกชนเปิดประมูลโครงการพันล้านบาท มั่นใจคว้างานเติมพอร์ตได ้
40-50% ตามสถิติ บิ๊กบอส "สมชาย อ่วมกระทุ่ม" สั่งจับตาธุรกิจเช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โตกระโดด 150% เร่งเครื่องขยายฐานเต็มสูบ โชว์
แบ็กล็อกแน่น 400 ล้านบาท(ทันหุ้น ) 
 
TMILL สัญญาณซื้อฟื้นตัว ฐานลูกค้าภูธรแน่นTMILL ส่งสัญญาณปี 
2566 คำสั่งซื้อฟื้นตัว หลังรุกขยายฐานลูกค้าตา่งจังหวัดเพิ่ม หนุนโอกาส
รับออเดอร์จากลูกค้าใหม่เพิ่ม ตั้งเป้าอัพกำลังผลิต 10% จากปีก่อน พร้อม
อัดงบลงทุน 10-12 ล้านบาท ติดตั้งโซลาร์บนหลังคาลดต้นทุนพลังงาน(ทัน
หุ้น ) 
 
คลังยันไม่เลื่อนภาษีขายหุ้น!ก.ล.ต.เปิดสถิติตลาดทุนไทย ป ี 2565 พบ 
'ทุจริต'พุ่งกระฉูด 
"อาคม" การันตีไม่มีเลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น ยันทุกอย่างเดินหน้าตามข้ันตอน
เต็มสูบ ด้าน "ก.ล.ต." เปิดสถิตติลาดทุนไทยปี 2565 พบดำเนินคดีอาญา 
418 ข้อหา 209 ราย รวมเงินค่าปรับ 126.56 ล้านบาท พร้อมเพิกถอน
ความเห็นชอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนรวม 10 ราย 
 (ไทยโพสต ์) 
 
 


