
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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MSCI เพิ่มลงทุน OR-กัลฟ หอบเงินใส 4.75 พันลาน โออาร-KISS 
รอดแคชบาลานซ / TQR ติดตามคาด วันนี้ (25 ก.พ.) MSCI เพิ่ม
น้ําหนักลงทุน 2 หุนบิ๊กแคปเงินไหลเขารวม 4.75 พันลานบาท OR เงินเขา 
3,885 ลานบาท สวนกัลฟฯ (GULF) จํานวน 870 ลานบาท สวนภาพรวม
ดัชนีอาจยอตัวจากหุนขนาดใหญที่ถูกปรับลดน้ําหนัก นําโดย PTT, 
CPALL, SCC, AOT, ADVANC, BDMS, KBANK, PTTEP, PTTGC, 
BBL-F, INTUCH และ DELTA เผยทั้งโออาร-KISS ไมติดแคชบาลานซ
แนนอน สวน TQR เขาเกณฑ(ขาวหุน) 
 
PTTGC จอปดดีล M&A ปนี้ บ๊ิกคัมพานีอีบิทดาหม่ืนลาน ซีอีโอ 
PTTGC แงมภายในปนี้จอปดดีล M&A บริษัทขนาดใหญที่มีอีบิทดากวา 1 
หม่ืนลานบาทตอป ขณะที่การเจรจาพันธมิตรรวมทุนปโตรคอมเพล็กซ
สหรัฐฯ ใกลไดขอสรุป ย้ําปนี้ยอดขายโต 8-10% หลังปริมาณการผลิต
เพิ่มข้ึนและราคาขายสูงขึ้น(ขาวหุน) 
 
RT ฟอรมดีกําไรโต 82% STARK-PIMO-KUN สวย RT ฟอรม
เดน! ป 63 โชวกาํไรสุทธิ 238.14 ลานบาท เพิ่มข้ึน 82.24% ขณะที่ 
STARK เจงอวดกาํไรสุทธิ 1,600.66 ลานบาท โตสนั่น 1,198.1% PIMO 
เริ่ดเบงกําไรสุทธิ 79.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 178.93% ปดทายดวยหุนจิว๋แต
แจว KUN ฟนกําไรสุทธิ 84.65 ลานบาท เพิ่มข้ึน 49.4%(ขาวหุน) 
 
โซลาร EEC ฉลุย รัฐผลักดันลงทุน กระทรวงพลังงาน รวมผลักดัน
แผนลงทุนในพื้นที่ EEC ผลักดันโครงการปโตรเคมีระยะที่ 4 คาดผล
การศึกษาแลวเสร็จภายในกลางปนี้ พรอมหนุนจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอ
ความตองการใชในพื้นที่ EEC(ขาวหุน) 
 
PTTEP พบกาซแหลงใหม ซาราวักเอสเค 417 มาเลย ปตท.สผ 
เผยขาวดี! พบกาซธรรมชาติแหลงใหม โดกง-1 ในโครงการซาราวักเอสเค 
417 นอกชายฝงมาเลเซยี เตรียมแผนขุดเจาะหลุมสํารวจที่ 2 กลางปนี้ 
ฟาก GPSC จับมือ OR เปดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 150 
กิโลวัตตชั่วโมง นํารองปมพีทีที สเตชั่น สาขาหนองแขม รับเทรนดรถยนต
ไฟฟา(ขาวหุน) 
 
SPALI ลั่นรายได-กําไรปนี้นิวไฮ งบป 63 มีกําไร 4,251 ลาน ปนผล
อกี 50 สต.  ศุภาลัย ปนผลครึ่งหลังป 63 อีกหุนละ 0.50 บาท ขึ้น 
XD 29 เม.ย.นี้ แมกําไรสุทธิป 63 ลด 21% เหลือ 4,251.23 ลานบาท ลั่น
รายไดและกําไรป 64 จอทํานิวไฮ ตุนแบ็กล็อก 37,564 ลานบาท เล็งเปด 
31 โครงการ มูลคา 34,000 ลานบาท  (ขาวหุน) 
 
2 บิ๊กอสังหาฯ มั่นใจธุรกิจฟน 'ศุภาลัย' ตั้งเปารายไดปนี้นิวไฮ-'อนัน
ดา' คาดยอดโอน 1.6 หม่ืนล. 
 "วัคซีนโควดิ" หนุนเศรษฐกจิกําลังซื้อ 
 "บิ๊กอสังหาฯ" มั่นใจธุรกิจฟนตัว จากวคัซีนโควดิ "ศุภาลยั" ตั้ง
เปารายไดปนี้นิวไฮ แตะ 2.8 หม่ืนลานโต 33% จากปกอนที่ 2 หม่ืนลาน
เดินหนาเปดโครงการใหม 31 โครงการ เนนแนวราบเล็งออกหุนกูปนี้ 4 
พันลาน รีไฟแนนซหุนกูเดิมครบกําหนด ดาน "อนันดา" คาดครึ่งปหลังยอด
โอนฟนหวังลูกคาตางชาติกลับมาดันยอดโอนปน้ี 1.6 หม่ืนลาน เล็งเปด
โครงการใหม 5 โครงการ มูลคา 2.4 หม่ืนลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

BLA งบป 63 กําไร 1.6 พันลาน อนุมัติปนผล 0.23 บาทตอหุนBLA 
รายงานงบป 2563 กําไรสุทธิ 1,608 ลานบาท โดยปที่ผานมามีการตั้ง
สํารองคาเผื่อความผันผวนเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามในสวนของเบี้ยปแรก หรือ 
FYP เติบโตสวนทิศทางตลาดที่ 6% ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมติดลบ 
11% พรอมอนุมัติปนผล 0.23 บาทตอหุน( ทันหุน ) 
 
บลจ.กสิกรไทยชูกองทุน RMF เตรียมเกษียณแบบมีเปาหมายบลจ.
กสิกรไทย สง 2 กองทุน RMF นองใหม ชูจุดเดนถือครองและลงทุนกอง
เดียวตอเนื่องไดทุกปจนเกษียณ ผานนโยบายกระจายลงทุนในกองทุนเพื่อ
วัยเกษยีณที่ดีที่สุดในโลกแบบ Fund of Funds พรอมปรับสัดสวนการ
ลงทุนใหอัตโนมัติตามชวงอายุจนถึงวัยเกษียณ เปดเสนอขายครั้งแรก 
(IPO) ตั้งแตวันนี-้1 มีนาคม 2564( ทันหุน ) 
 
SGP กําไรป 63 สุดพีค 2,061 ล. ชงจายปนผลครึ่งหลัง 0.40 บ.SGP 
เผยผลประกอบการป 2563 ซดกําไร 2,061.84 ลานบาท เพิ่มข้ึน 51.62% 
พรอมกับรายได 55,641.32 ลานบาท ดานบอรดไฟเขียวจายเงินปนผลงวด
ครึ่งปหลังอีก 0.40 บาทตอหุน ขึ้น XD วันที่ 29 เมษายน 2564 กําหนด
จายปนผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดาน "ศุภชัย วีรบวรพงศ" แมทัพใหญ 
โชวแผนป 2564 ตั้งเปายอดขายโต 15% ที่ 3.75 ลานตัน ชี้ทิศทางราคา
กาซ LPG ในไตรมาสที่ 1/64 ยังคงขึน้แรงตอเนื่องและยอดขาย LPG ของ
บริษัทในตางประเทศเริ่มฟนตัว หนุนยอดขายโตตามแผน( ทันหุน ) 
 
AGE ทุม 290 ล. ลุยขยายธุรกิจ กําไรด-ีมีปนผล AGE มีขาวดีสามเดง 
บอรดไฟเขียว 290 ลานบาท ซื้อสิทธิการเชากิจการทาเรือ-โกดังสินคา-
รถบรรทุก สยายปก "โลจิสติกส" แถมงบป 63 โชวกําไรสุทธิ 225 ลานบาท 
แจกปนผล 0.10 บาท จอ XD วันที่ 16 ม.ีค.นี(้ ทันหุน ) 
 
SAK ชูแผน 200 สาขาปนี้ รุกอัพฐานพอรตสินเช่ือ SAK โชว
ผลดําเนินงานป 2563 มีกําไรสุทธิ 561.9 ลานบาท เติบโต 62.4% หลัง
บริหารคาใชจายลดลง ไมมีผลขาดทุนจากการปดสัญญาและตนทุน
ทางการเงินต่ําลง ขณะที่รายไดรวมจากดอกเบี้ย คาธรรมเนียมและบริการ 
1,613.7 ลานบาท เติบโต 0.6% บอรดอนุมัติปนผล 0.108 บาทตอหุน ชู
แผน 2564 ขยายสาขา 200 แหง( ทันหุน ) 
 
BBL อนุมัติปนผล 2.50 บ. กูรูมองป 64 โต-ศก.ฟนตัว BBL 
จายเงินปนผล 2.50 บาทตอหุน สําหรับผลการดําเนินงานป 2563 โบรกยัง
ชอบแนะ "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 160 บาท หลัง BBL มีแผนสรางรายได
สินเชื่อ และคาธรรมเนียมเติบโต 3-4% สอดรับเศรษฐกจิพรอมแผนลด
ตนทุน คาดหนุนกําไรขยายตวั 5-7%  ( ทันหุน ) 
 
'โอสถฯ' ลั่นกําไรปนี้โต 2 หลัก ลุยเดินหนาแผนลด 'ตนทุน' 
 "โอสถสภา" ป 63 กําไรโต 7.5% ที่ 3.5 พันลาน แมรายไดทรงตัว
จากปกอน เหตุเดินหนาลดตนทุน พรอมตั้งเปากําไรปนี้โต 2 หลัก พรอมซื้อ
หุน "อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซพีเรียนซ" 80% หวังเพื่อขีดความสามารถทาง
การตลาดดิจิทัลหนุนรายไดเพิ่ม ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


