
 
 

 

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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ปนบริษัทสูบเงินกสทช. แฉบิ๊ก'2ป.'รวมมีเอี่ยว! ตั้งบอรดกสทช.เอื้อ
ประโยชนพวกพอง  ปกรณวุฒิ ส.ส. กาวไกล แฉบิ๊ก 2 ป. 
ประยุทธ-ประวิตร เอี่ยวทุจริตแตงตั้ง บอรดกสทช. เอื้อประโยชนพวกพอง 
สมรูรวมคิดวางคนของตัวเองเขาครอบงําคนในองคกรตางๆ ของรัฐ พรอม
ปน เพลยเวิรค มาแบงเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz กับ MCOT หวังสูบเงิน
จากกสทช.เขากระเปาตัวเองและพวกพอง สรางความเสียหายแกแผนดิน
กวา 1,600 ลานบาท ฟาก ประยุทธ-ประวิตร เมินตอบอภิปราย(ขาวหุน) 
 
ฝนโซลารทบ. 3 หม่ืนเมกฯ เสนอ 'บิ๊กตู' รื้อแผนพีดีพี  ทบ.-กฟผ. 
เตรียมรวบรวมขอมูลโซลารฟารม 3 หม่ืนเมกะวัตต เสนอนายกฯ ตู เคาะ
ภายในเม.ย.นี้ ยันหากไฟเขยีวจอบรรจุในแผน PDP พรอมแจก PPA ทันที
ภายในปนี้ ดานเอกชนสนใจตบเทารวมโครงการ 50-60 ราย ฟาก PTT 
เสนอตัวกินรวบปอนระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) (ขาวหุน) 
 
GULF ไตรมาส 4 กําไรปกติโต 85% ปนี้บุก 2,650 MW กัลฟฯ เผย
ไตรมาส 4/63 กําไรดําเนนิงานพุง 85% แตะ 1,239 ลานบาท หลังรับรู
รายไดโครงการวินดฟารม BKR2 ในเยอรมนี หนุนงบป 63 มีรายไดรวม 
35,833 ลานบาท โต 7% และมีกําไรสุทธิ 6,144 ลานบาท ลดลง 14.3% 
สวนป 64 คาดรายไดเพิ่มข้ึน 50% อานิสงส COD โรงไฟฟา IPP กวา 
2,650 เมกะวัตต(ขาวหุน) 
 
จับตา 4 หุนเดงรับวัคซีน ล็อตแรกเขาไทยพรุงนี้ พล.อ.
ประยุทธ นายกรัฐมนตรี ยันวัคซีนล็อตแรก 2 แสนโดส เขาไทย 24 ก.พ.นี้ 
จับตา 4 หุนเดนเดงรับ MINT โดดเดน นักทองเที่ยวกลับมา เปาหมาย 34 
บาท CPN ผูบริโภคชอปสินคาตามปกติ เปาหมาย 60 บาท BDMS 
ตางชาติทยอยเขาไทยดันมารจิ้นพุง เปา 24 บาท และ AAV เปดเสนทาง
บินมากขึ้น เปาหมาย 3.2 บาท(ขาวหุน) 
 
TU เริ่ดกําไรป 63 พุง 64% บอรดอนุมัติ TFM เขา SET  ไทยยูเนี่ยน 
กรุป ผลงานป 63 เริ่ด! โชวกําไรสุทธิ 6,246 ลานบาท พุงกระฉูด 64% หลัง
ยอดขายโต 4.90% แตะ 1.32 แสนลานบาท พรอมจายปนผลครึ่งหลังอีก
หุนละ 0.40 บาท ขึ้น XD วันที่ 8 ม.ีค. 64 ดานบอรดอนุมัติสงบริษัทยอย 
ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล หรือ TFM เขาจดทะเบียนใน SET เล็งขายไอพีโอ 
109.30 ลานหุน (ขาวหุน) 
 
หุนไทยเดือนมี.ค.สอพักฐาน กังวล 'บอนดยิลดสหรัฐ' 10 ปพุงแรง-
ฟุตซี่ลดน้ําหนัก "สถาบัน-ตางชาต-ิโบรก" พรอมใจขายกดดัชนีดิ่ง 22 
จุด 
 "หุนไทย" รวงหนัก 22 จุด กองทุนไทย ตางชาติ โบรก พรอมใจ
ขาย 6.5 พันลานบาท ทิสโก ชี้ นักลงทุนกังวลดอกเบี้ยปรับข้ึน หลังบอนด
ยิลดสหรัฐ 10 ป พุงทํานิวไฮรอบ 1 ป หลุดแนวรับสําคัญ "กสิกรไทย" คาด
หุนไทยปรับฐานอีก 1 เดือน ดาน "โนมูระพัฒนสิน" เผย ฟุตซี่ลดน้ําหนักหุน
ไทย ประเมินแรงขาย 3.6 พันลานมีผล 19 ม.ีค. ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'บีจีซ'ี ทุม 2.5 พันลาน เทคโอเวอร 3 บริษัท "บีจีซ"ี คาดรายไดปนี้
โต 35% จากปกอนท่ี 1.1 หม่ืนลาน เล็งปดดีลซื้อกจิการใหม 3 บริษัท 
ภายในปนี้ คาดใชงบลงทุนรวม 2.5 พันลาน พรอมปกธง 5 ปรายไดแตะ 
2.5 หม่ืนลาน หวังธุรกิจใหมเสริมรายไดเพิ่ม ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

CPF ผนึกคูคาธุรกิจ-ซัพพลายเออร ขับเคลื่อนหวงโซเกษตร-อาหาร
ยั่งยืน ซีพีเอฟ เดินหนาสงเสริมการเพิ่มศักยภาพคูคาธุรกิจและซัพ
พลายเออรการดําเนนิธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ยกระดับมาตรฐานสู
สากล รวมพัฒนาหวงโซคุณคาของการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน( ทันหุน ) 
 
ธปท.เผยแบงกไทยแกรง เชื่อจัดการหนี้เสียอยูหมัด ธปท.ย้ํา
ระบบธนาคารพาณิชยไทยแข็งแกรง พรอมสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจหลังวกิฤติโควิด-19 โดย ณ สิ้นป 2563 มี BIS Ratio สูงถึง 
20.1%, อัตราสวนเงินสํารองตอหนี้เสียสูงถึง 149.2% มั่นใจรับมือหนี้ตก
ชั้นหลังสิ้นสุดมาตรการชวยเหลือ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบโควิด-
19 ระบาดรอบใหมโดยตรง อยางธุรกิจทองเที่ยว( ทันหุน ) 
 
'วรรณ' ปลืม้ กองทริกเกอรทะลุหมื่นลาน บลจ.วรรณ มองระยะ
สั้นตลาดหุนปรับฐาน สบจังหวะเปดเสนอขายกองทุนทริกเกอรฟนด
ตางประเทศ สรางสถิติอีกครั้งหลังเปดขาย ONE-GLOBAL-TOP8M11 
ยอดจองซื้อเต็ม 4 พันลานบาท ภายใน 7 นาที จนตองใชกรีนชูออปชั่น
จัดสรรหนวยเพิ่มติดตอกันเปนครั้งที่ 4 เผยเดือนเดียวยอดขายกองทริก
เกอรฟนดซีรีส 8M ทะลุ 1 หม่ืนลานบาท( ทันหุน ) 
 
บลจ.กสิกรไทยปน AUM โต 7% เกาะเทรนดโลกโอกาสลงทุนบลจ.
กสิกรไทย ตั้งเปาป 2564 เติบโต 7% โดยมุงรักษาความเปนผูนําตลาดใน
ธุรกิจกองทุนรวม เชื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวดีขึ้น แนะกระจายลงทุนตาม
เทรนดโลกในอนาคต( ทันหุน ) 
 
NER บุกอินเดียโกยยอด พรอมลุยโรงไฟฟาชุมชน NER 
ผลงานไตรมาส 1/2564 ดีตอเนื่อง รับอานิสงสอุตสาหกรรมยานยนตฟน
ตัวทําดีมานดพุง หนุนรายไดปนี้ 2.2 หม่ืนลานบาท ปริมาณขาย 4.1 แสน
ตันตอป พรอมบุกตลาดอินเดียมากขึ้น ดันสัดสวนรายไดเพิ่ม ราคายางมี
แนวโนมดีขึ้น เตรียมสงบริษัทลูก เขาประมูลโรงไฟฟาชุมชน มั่นใจควา 
PPA ย้ํามีความพรอม สวนธุรกิจกัญชง อยูระหวางศกึษาความเปนไปได 
ชัดเจนไมเกิน 2 เดือน โบรกสองผลงานสูง 2-3 ปขางหนา ราคาเปาหมาย 
7 บาท( ทันหุน ) 
 
JKN ผนึกชอง 3 - ชอง 8 ดัน 'ละครไทย' สงทั่วโลก เติบโต
อยางไมหยุดยั้ง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) หรือ JKN 
ประสบความสําเร็จสรางปรากฏการณใหมใหคอนเทนตไทยไปสูสายตา
ผูชมท่ัวโลก ภายใตการบริหารงานของซีอีโอคนเกง "แอน-จักรพงษ จกัรา
จุฑาธิบดิ์" จับมือชอง 3 และชอง 8 สงออกละครไทยกวา 5,000 ชั่วโมง 
มูลคากวา 1,000 ลานบาท ขายไปทั่วโลก ยึดครองตลาดคอนเทนตเบอร 
1 ของอาเซียน จนเปนกระแสฟเวอรประสบความสําเร็จคึกคักสูงสุดใน
ประวัติศาสตร( ทันหุน ) 
 
อีสทสปริงควบรวม 2 บลจ. ดันเปา AUM ทะลุ 1 ลานล. "อีสทสปริง 
อินเวสทเมนทส" เตรียมควบรวมกิจการ บลจ.ธนชาต และ บลจ.ทหารไทย 
คาดแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 หนุน AUM รวมกันสูงถึง 
400,000 ลานบาท พรอมตั้งเปา AUM ในป 2568 แตะระดับ 1 ลานลาน
บาท ชูกลยุทธการลงทุนในตางประเทศ  ( ทันหุน ) 
 
 


