
 
 

 

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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SAWAD ไมใชมีแตจํานํารถ ดัน 4 ขาเติบโตกาวกระโดด ดึงจอม
ยุทธ 'วิชิต พยุหนาวีชัย' เขาคุม SCAP  SAWAD มั่นใจปนี้
เติบโตอีก 20% หลังปรับโครงสรางธุรกิจแลวเสร็จ ยันปนี้มีความพรอมมาก 
ทั้งฐานะการเงินและพันธมิตร ชวยดันรายไดบริษัทในเครือเติบโตทั้ง BFIT, 
SAWAD 2014, ธุรกิจ AMC และ เงินสดทันใจ ที่รวมกับแบงกออมสิน เผย
เดือน ม.ีค.นี้ ลุยปลอยสินเชื่อจํานําทะเบียนอัตราดอกเบี้ยต่ําทันที ลาสุด
ดึง วิชติ พยุหนาวชีัย นักการตลาดดานการเงินประสบการณสูง เขาคุม ศรี
สวัสดิ์ แคปปตอล หรือ SCAP ดานโบรกฯ แหปรับราคาเปาหมายขึ้นอีก
(ขาวหุน) 
 
GULF-PTT ผานฉลุย! จอคิวเซ็นแหลมฉบัง 3  GULF-PTT เตรียม
เซ็นสัญญารับงานแหลมฉบังเฟส 3 มลูคาโครงการ 8.4 หม่ืนลานบาท หลัง
ยอมอัพผลตอบแทนใหรัฐเปน 29,050 ลานบาท ศักดิ์สยาม เผยบอรด 
EEC ประชุมวานนี้ ยอมรับราคาแลว เตรียมชงครม. พรอมเรงทําราง
สัญญาสงอัยการ กอนนัดเอกชนลงนาม(ขาวหุน) 
 
JMART ปนี้นิวไฮตอ Q1 มีบุกกําไรพิเศษ  JMART ตั้งเปาป 64 
โตไมนอยกวาป 63 ที่ทํากําไร All Time High อยูที่ 798 ลานบาท หลังปด
ดีลใหญจํานวน 2 ดีลสําเร็จ ฟากบอรดประกาศจายปนผล 0.24 บาทตอ
หุน พรอมตั้งเปามารเก็ตแคปรวมกลุมบริษัทโตทะลุแสนลาน จับตา Q1 เจ
มารทบันทึกกําไรพิเศษมากกวา 100 ลานบาท จากดีล KB(ขาวหุน) 
 
ACE สุดเจงกําไรโต 85% ป 67 ผลิตไฟพุงพันเมกฯ ACE ทุบ
สถิติโตกาวกระโดดตอเนื่อง 4 ปซอน อวดงบป 63 เบงกําไรสุทธิ 1,508 
ลานบาท โตสนั่น 85% จากปกอน รับแรงหนุนรายไดจากการขายและ
บริการพุง 4,988 ลานบาท สงซิกทิศทางป 64 สดใส เล็งปดดีลซื้อโรงไฟฟา
ในไทย-ตางประเทศป 64 ย้ําเปาป 67 กําลังผลติไฟฟามากกวา 1,000 เม
กะวัตต(ขาวหุน) 
 
STARK ลั่นปนี้นิวไฮโต 15% EP-SSP-DEMCO กําไรหร ู STARK 
ประกาศแผนป 64 จอนิวไฮอีกครั้ง ลั่นเปารายไดรวม 1.9-2 หม่ืนลานบาท 
โต 15% จากป 63 ตุนแบ็กล็อกแนน 9 พันลานบาท เล็งประมูลงานใหม
เพียบ ขณะที่ EP แจม! อวดกําไรสุทธิ 1,135 ลานบาท พุง 74% ฟาก SSP 
โชวกําไรสุทธิ 765 ลานบาท โต 37% สวน DEMCO เบงกําไรสุทธิ 55.20 
ลานบาท เดง 58%(ขาวหุน) 
 
4 กองเดนอินฟราฯฟนด JASIF ใหยีลดสูงสุด 10%  เปด 4 
กองทุนโครงสรางพื้นฐาน หรือ Infrastructure Funds ที่ใหผลตอบแทนสูง 
นําโดย JASIF ยีลด 10.53% รองลงมาคือ DIF ยีลด 9.24% EGATIF ที่ 
6.94% และ TFFIF ยีลด 4.50% ทั้ง 4 กองทุน จายเงินปนผลปละ 4 
ครั้ง หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง(ขาวหุน) 
 
THAI พรอมยื่นแผนฟนฟูฯวันนี้ "ชาญศิลป" มั่นใจแผนมีความพรอม 100% 
 ชาญศิลป มาตามนัด! เตรียมยื่นแผนฟนฟูกิจการ THAI วันนี้
เวลา 9 โมงที่กรมบังคับคดี มั่นใจฝมือคณะผูทําแผนฯ ชวยแผนฟนฟูมี
ความสมบูรณ 100% (ขาวหุน) 
 
 
 
 

'FSMART' ผนึกพันธมิตร ปมยอดเติมเงินโตกระโดด FSMART 
เล็งจับมือพันธมิตรไตรมาส 2/64 ดันยอดเติมเงินโตกระโดด พรอมใสเกียร
ลุยธุรกิจ New S-curve ปกเปาโตไมต่ํากวา 20% สวนตูขายสนิคา
อัตโนมัติคาดขยายครบ 2 หม่ืนตูภายใน 3 ป เล็งอัดงบลงทุน 400-500 
ลานบาท ขยายตูบุญเติมเพิ่ม ( ทันหุน ) 
 
NOBLE ปนีเ้ปด 11 โครงการ รายไดทุบสถิติ-ปนผล 0.50 บ.NOBLE 
ลุยเปดขายโครงการใหม 11 โครงการ มูลคารวม 4.5 หม่ืนลานบาทปนี้ 
หวังรายไดโต 1.1 หม่ืนลานบาท ขณะที่ผลงานปที่ผานมา ทํารายไดทะลุ
เปาที่ 1.08 หม่ืนลานบาท กําไรสุทธิ 1.8 พันลานบาท ประกาศจายเงินปน
ผลสําหรับผลประกอบการครึ่งปหลังป 2563 ในอัตรา 0.50 บาทตอหุน ( 
ทันหุน ) 
 
RML ฝาอสังหาป 64 ชะลอตัว เนนรักษาผูนําตลาดลักซชัวรี่RML 
สองภาพรวมอสังหาป 2564 ชะลอตัว มั่นใจรักษาผูนําอสังหาริมทรัพย
ระดับลักซชัวรี่ ชูกลยุทธรีแบรนดเขาถึงกลุมคนรุนใหม ลุยขายผานชองทาง 
Online ดวยวิธี O2O กระตุนดีมานด พรอมวางแผนเปด 1 โครงการใหม 
สุขุมวิท 38 ( ทันหุน ) 
 
กองทุนบัวหลวง เปดธีมลงทุนป 64 ฟนตัว-นิวนอรมอล กองทุนบัว
หลวง ชูธีมลงทุน "ผานพนอุปสรรค เปดรับ New Normal" ซึ่งเปนปท่ีธุรกิจ
ฟนตัว เนนเลือกบริษัทที่ปรับตัวไดดีเพื่อรบัมือดิสรัปชัน และคํานึงถึงเรื่อง 
ESG ( ทันหุน ) 
 
SIRI รายไดกระฉูดบริหารสตอกเยี่ยม ทุนแกรง 1.7 หม่ืนล.SIRI โชว
รายไดสูงสุด 34.7 หม่ืนลานบาท โต 34% และมีกําไรสุทธิ 1,673 ลานบาท 
ชูสภาพคลองสูงกวา 1.7 หม่ืนลานบาท บริหารสินคาพรอมขายไดดี แถมมี 
Backlog ในมือ 2.83 หม่ืนลานบาท รองรับรายไดตอเนื่อง 3 ปขางหนา 
 ( ทันหุน ) 
 
โบรกชี้ 'โรงไฟฟา' ป 64 กําไรโต เล็ง 'ซีโอด'ี โครงการใหม-ดีมานด
ฟน คาด "กัลฟ" ปนี้กําไรพุง 78% แตะ 7.8 พันลาน 
 15 หุนโรงไฟฟาป 63 กําไรสุทธิ 5.2 หม่ืนลาน ลดลง 3.36% 
จากปกอนท่ี 5.4 หม่ืนลาน เหตุโควิดฉดุซีโอดีลาชา-อุตสาหกรรมใชไฟ
ลดลง "เอเซีย พลัส" คาดป 64 กําไรฟน เลง็จายไฟเขาระบบเพิ่ม-ดีมานดโต 
ชี้ "กัลฟ" ปนี้กาํไรโตสูง 75% แตะ 7.83 พันลาน มีโรงไฟฟาเตรียมซีโอดีอีก 
1.3 พันเมกะวัตต "บัวหลวง" เผย ราคาหุนรวงหลังประกาศงบจากกงัวล
บอนดยิลดพุงหวั่นตนทุนเพิ่มแนะราคาออนตัวเปนจังหวะซื้อ( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
'สตารค' เรงสปดเวียดนาม ขึน้แทนฐานสงออกสหรัฐ "สตารค" 
เรงเครื่องเติบโตเวียดนาม ดันเปนฐานรุกตลาดสหรัฐ พรอมตั้งเปา 3 ป 
สัดสวนรายได 45% กําลังผลิต 3 แสนตันตอป เดินหนาประมูลงานใหม 
"หม่ืนลาน" แยมปน้ีผลประกอบการโต 15%( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'นอนแบงก' รุกนาโนไฟแนนซ "นอนแบงก" รุกปลอยกูนาโน
ไฟแนนซ ดานไลนบีเคจอเปดใหบริการพ.ค.นี้ หวังรีเทิรนเพิ่ม ดาน
เมืองไทยแคปปตอลคาดสินเชื่อนาโนฯ พุงตอ 20% ขณะที่ฟอรทสมารทจอ
ลงสนามเต็มตัว ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


