
 
 

 

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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BTS งัดขอ BEM อีกรอบ! ปมตอสีเหลืองผานศาลฯ 'รฟม.'กุมขมับ
สายสีมวงใตก็มีปญหา  'BTS' งัดขอ BEM อีกรอบ กราว! ไมชดเชย 
BEM ทุกกรณี หากไดทําสวนตอขยายสายสีเหลืองผานหนาศาลอาญา 
ฟากบอรดสั่ง รฟม. ศึกษาเพิ่มเติมหากทําสวนตอขยายจะกระทบสายสีน้ํา
เงินอยางไร กอนชงใหตัดสินใจ ขณะที่สายสีมวงใตยังเคลยีรไมจบเรื่อง
พื้นที่แนวกอสราง ดาน BEM กําไรป 63 ลด 62% เหลือ 2,051 ลานบาท 
ใจปาปนผล 10 สตางค(ขาวหุน) 
 
6 หุนกําไรสวย RS เดนโต 45%  RS นําทีมงบสวย! ป 63 เบง
กําไรสุทธิ 528 ลานบาท เติบโต 45% SICT อวดกําไรสุทธิ 34.4 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 41% IIG แจวกําไรสุทธิ 62.77 ลานบาท พุง 36.22% JKN เจง
กําไรสุทธิ 312.4 ลานบาท เดง 24% ICHI แจมมีกําไรสุทธิ 515 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 26.5% และ YGG โชวกําไรสุทธิ 56.6 ลานบาท เติบโต 16%(ขาว
หุน) 
 
CPF กําไรพุง 2.6 หม่ืนลานเทสโก-หมูจีนดันปนี้โต 20%  ซีพีเอฟ 
ผลงานป 63 แจม! โชวกําไรสุทธิ 26,022 ลานบาท พุงแรง 41% มีอีบิทดา 
81,692 ลานบาท โต 72% โกยรายไดจากการขาย 589,713 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 11% พรอมปนผลอีก 0.60 บาท ขึ้น XD วันที่ 17 พ.ค.นี้ และจาย 
28 พ.ค. 64 มั่นใจงบป 64 ดีตอเนื่อง โบรกฯ คาดเทสโก-ธุรกิจสุกรในจีน
หนุนกําไรเพิ่ม 10-20%(ขาวหุน) 
 
JMART กําไรพุง 49.5% ASIAN นิวไฮ 818 ลาน  'เจมารท' ไตรมาส 
4/63 กําไรทวม 271 ลานบาท เพิ่มข้ึน 76% ดันกําไรทั้งป 798 ลานบาท 
เพิ่ม 49.5% ปนผล 0.24 บาท ดาน ASIAN อวนพี กําไรทําสถติิสูงสุด รับ 
818 ลานบาท เพิ่ม 516% ปนผลเปนหุนควบเงินสด 1.05 บาทตอหุน(ขาว
หุน) 
 
BGRIM กําไรปกติโต 21% ผลิตไฟพุง 6% ยอดขายฟน BGRIM 
เผยป 63 มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานโต 21% แตะ 2,617 ลานบาท 
จากการขยายกําลังผลติ 162 เมกะวัตต หนุนปริมาณผลิตไฟฟาโต 6% 
ขณะที่ยอดใชไฟฟาลูกคาอุตสาหกรรมฟน พรอมปนผลครึ่งหลังป 63 หุน
ละ 0.30 บาท(ขาวหุน) 
 
BANPU เตรียมปดดีลใหญในปนี้ ซื้อกิจการโรงไฟฟากาซสหรัฐฯ 1 
พันเมกะวัตต บานปู จอปดดีลโรงไฟฟากาซในสหรัฐฯ ขนาด 1,000 
เมกะวัตตภายในปนี้ พรอมตั้งเปารวบโรงไฟฟาพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 
100-200 เมกะวัตต ขณะที่อัดงบลงทุนปนี้ 156 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เนนหนักขยายการเติบโตพลังงานสะอาด  (ขาวหุน) 
 
ฉีด '13 จังหวัด' กลุมเสี่ยงวันนี้ เยียวยา 4 แสนหากพบผลขางเคียง-
จอยื่นข้ึนทะเบียนวัคซีนเพิ่ม 2 บริษัท "นายกฯ" ขอประชาชนเชื่อม่ัน 
"อนุทิน" ประเดิมฉีดเข็มแรก 
 ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 "อนุทิน" ประเดิม "ซิโนแวค" 
เข็มแรก ตามดวย 3 รมต.-ผูบริหารสธ.สรางความม่ันใจใหประชาชน นายก
ฯ ขอประชาชนเชื่อมั่น ดีเดยวันนี้ฉีด 4 กลุมเสี่ยง 13 จังหวัด คุมเขมติด
ตามหลังฉีด หากพบผลขางเคียงรุนแรง พรอมเยียวยาเบื้องตนสูงสุด 4 
แสนบาท จอยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนในไทยเพิ่มอีก 2 บริษัท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

III ขยายชองทางโต ขนสงวัคซีนทําเงิน แตกธุรกิจลดเสี่ยงIII เผยป 
2564 จะมีดีมานดใหมจากการขนสงวัคซีนทางอากาศ หนุนภาพรวมดีขึ้น
จากปที่ผานมา เดินหนาลุยธุรกิจใหมในประเทศ หวังลดความเสี่ยงในการ
พึ่งพาธุรกิจขนสงระหวางประเทศ ดันสัดสวนรายไดแตะ 50% ภายใน 2-3 
ป( ทันหุน ) 
 
BKI กําไรโต 10% เบ้ีย 2.2 หม่ืนล. ป 63 ปนผล 15 บ. BKI โชว
ผลงานป 2563 ผลงานแข็งแกรง เบี้ยรับรวมกวา 2.2 หม่ืนลานบาท เติบโต 
8.8% มีกําไรสุทธิ 2.7 พันลานบาท เพิ่มข้ึนถึง 10.4% ใจปาอนุมัติปนผล
งวดไตรมาส 4 อีก 6 บาทตอหุน รวมปนผลทั้งป 2563 ที่ 15 บาทตอหุน( 
ทันหุน ) 
 
ERW ขึ้นช้ัน Budget Hotel ทุมหม่ืนลานขยาย Hop Inn ERW กาง
แผน 5 ป เปน Budget Hotel ในภูมิภาคเอเชียแปซฟิก วางงบลงทุน 
8,000-10,000 ลานบาท เพิ่ม Hop Inn ทั้งในไทย-ฟลิปปนส ดันสัดสวน
รายไดแตะ 40% ของรายไดรวม คาดนักทองเที่ยวฟนป 2567( ทันหุน ) 
 
ฟลลิปไลฟดันยูนิตลิงคเต็มสูบ ไอเดียซื้อกองทุนแถมคุมครองฟล
ลิปประกันชีวิต สงแผน "ยูนิต ลิงค เวลท ซิงเกิ้ล" ชําระเบี้ยครั้งเดียวอุนใจ
ดวยความคุมครองถึง 130% ของเบี้ยที่ชําระ ชูดวยแนวคิดซื้อกองทุนแถม
ความคุมครอง พรอมโอกาสในการสรางผลตอบแทนผานกองทุนรวมไมต่ํา
กวา 11 กองทุน และปรับเปลี่ยนสัดสวนการลงทุนอัตโนมัติเพื่อชวยรักษา
ผลตอบแทนเปาหมายที่ตองการได( ทันหุน ) 
 
LPN ลุยเปด 9 โครงการใหม ลั่นป 67 รายได 2 หม่ืนลาน LPN ลั่นป 
2567 รายไดแตะ 2 หม่ืนลานบาท จากปนี้คาดอยูที่ 7.36 พันลานบาท รับ
เพิ่มพอรตอสังหา-ขยายงานบริการเพิ่ม สวนปนี้ลุยเปด 9 โครงการใหม 
มูลคาราว 8.5 พันลานบาท เติม Backlog เพิ่ม จากเดิม 2.2 พันลานบาท 
ทุมงบลงทุน 4 พันลานบาท ช็อปท่ีดินผุดแนวราบในอนาคต( ทันหุน ) 
 
บลจ.ไทยพาณิชยชูเอเชียเดน ป 63 โชว AUM 1.6 ลานลานบาท 
 บลจ.ไทยพาณิชย เปดธีมลงทุนป 2564 หลังวัคซีนกระจายทั่ว
โลก เอเชียยังเปนจุดดึงดูดเม็ดเงินฟนดโฟลว ขณะที่ตราสารหน้ี แนะลงทุน
หุนกูเอกชน ดวยผลตอบแทนที่ดึงดูดใจมากกวาพันธบัตรรัฐ โชวสินทรัพย
ภายใตบริหารสิ้นป 2563 กวา 1.61 ลานลานบาท ครองสวนแบงตลาด
มากสุด ดวยสัดสวน 19.48%( ทันหุน ) 
 
IP เปดกรุรับเงินลงทุนเต็มป ลุยผนึกพารตเนอรเสริมฐานIP เขาสูป
เก็บเกี่ยวดอกผลจากการลงทุนเต็มป บอสใหญ "ตฤณวรรธน ธนิตนิธิพันธ" 
ลุย Joint Venture ผนึกพารตเนอรตอยอดธุรกิจ ปกธงรายไดป 2564 แตะ 
750-800 ลานบาท บอรดใจดีเคาะจายปนผลหุน เงินสดรวม 0.22 บาท 
พรอมจายวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นี ้ ( ทันหุน ) 
 
 บอรด 'เมืองไทย แคปปตอล' ลุยซื้อหุนเกือบ 2 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด 
(มหาชน) หรือ MTC รายงานขายหุนจํานวน 30,000 หุน ที่ราคาหุนละ 
66.50 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 1,995,000 บาท  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


