
 
 

 

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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JAS สิ้นลายหุนปนผล เกณฑบัญชีทําขาดทุน ไฟเขียวขาย JASTEL 
ให JTS มูลคา 1.2 พันลาน บอรด JAS มีมติงดจายปนผลงวดป 63 
หลังแจงงบมีขาดทุนสุทธิ 3,126 ลานบาท รับผลกระทบ TFRS 16 และ
บันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน พรอมปรับโครงสรางธุรกิจ ไฟเขียว JSTC 
ขายหุน JASTEL ทั้งหมด 99.99% ให JTS คิดเปนมูลคารวม 1,201.19 
ลานบาท(ขาวหุน) 
 
14 หุนอสังหาฯปนผลงาม LH-SENA-ORI ยีลดสูง 6% เปดโผ 14 
หุนอสังหาฯ NOBLE-SENA-PSH-LALIN-ORI-LH-SC-AP-KUN-SIRI-
SPALI-QH-RICHY-PF ประกาศจายปนผลป 63 งาม! ดิวเิดนดยลีดสูงเกิน 
4% ชู SENA-PSH-LALIN-ORI-LH-SC-AP ยีลดมากกวา 6%(ขาวหุน) 
 
TACC ลุยกัญชง-กัญชา NRF เจงกําไรโต 200%  TACC เซ็น
ความรวมมือกับ ไทยคานาเทค อินโนเวชั่น และม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ลุยพัฒนางานวิจัย กัญชาและกัญชง ทางการแพทยและพาณิชย หวัง
ตอยอดสูสินคา Heath and Wellness ฟาก NRF พรอมลุยธุรกิจกัญชง 
ลาสุดเขาเทกโอเวอร GTH โชวงบป 63 เริ่ด กาํไรสุทธิ 124 ลานบาท โต 
202% ย้ําเปาป 66 รายไดพุง 3 พันลานบาท(ขาวหุน) 
 
TQR กําไรตามนัด รับ 74 ลานเพิ่ม 68% ลั่น!ป 64 เติบโตตอบมจ.ที 
คิว อาร (TQR) กําไรป 63 ทํานิวไฮตามคาดกวา 74 ลานบาท เพิ่มข้ึน 68% 
ประเดิมจายเงินปนผล 0.014 บาทตอหุน ขึ้น XD วันที่ 16 ม.ีค.นี้ ดาน
ผูบริหารตั้งเปาอัตรากําไรปนี้เติบโตไมต่ํากวา 30%(ขาวหุน) 
 
THAI ยื่นแผนฟนฟูแลว ประชุมเจาหนี้ 12 พ.ค.นี้  THAI ยื่น
แผนฟนฟูฯ แลว กรมบังคับคดีนัดเจาหนี้ประชุมพิจารณาแผน 12 พ.ค.นี้ 
ชาญศิลป มั่นใจคยุเจาหนี้รายใหญแลวผานฉลุย! ประเมินก.ค. 64 ไดรับ
อนุมัติแผน ตั้งเปาป 2568 รายได 1.4 แสนลานบาท พรอมทํากําไรอีกครั้ง 
ลุยลดคาใชจายพนักงานเหลือ 1 หม่ืนลานตอป ลดฝูงบินลงเหลือ 86 ลํา 
จอเปดบินเชิงพาณิชยอีกรอบไตรมาส 3 นี ้(ขาวหุน) 
 
โบรกเล็งเพิ่มเปากําไรบจ.ป 64 งบไตรมาส 4 ดีกวาคาด-เปด
ประเทศดันเศรษฐกิจฟน ทุกอุตสาหกรรมผลดําเนินงานดีขึ้น 
 "โบรก" เตรียมปรับเพิ่มเปากําไรบจ.ป 64 หลังไตรมาส 4 ป 63 
ออกมาดีกวาคาด รับผลดีเศรษฐกิจฟนตัวเปดประเทศ "เอเซีย พลัส" คาด
สูงกวา 7.5 แสนลาน จากเดิมท่ี 7.1 แสนลาน "ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ"ี เล็งปรับ
เพิ่มกําไรขึ้น 5-10% จากเดิมคาดที่ 7.31 แสนลานบาท ดานกสิกรไทยชี้มี
โอกาสเพิ่มเปากําไร บจ.ปนี้ จากที่คาด 7.7 แสนลาน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'บางจาก' ทุมงบปนี้ 2.3 หม่ืนลาน ลุยธุรกิจ 'ใหม-เดิม' ดันพลิกกําไร 
"บางจาก" ทุมงบลงทุนปนี้ 2.3 หม่ืนลานบาท ตอยอดธุรกิจใหมปรับปรุง
ธุรกิจเดิม พรอมขยายรานกาแฟสถานีบริการเพิ่ม ผลักดันผลประกอบการ
ปนี้พลิกกําไร จากขาดทุนสุทธิ 6.96 พันลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ออริจิ้น' จับมือ 'เจดับเบ้ิลยูดี' ผุดคลังสินคา "ออริจิ้น-เจดับเบิ้ลยดูี" 
เล็งเปด "คลังสินคา-หองเย็นสําเร็จรูป" กลางปหนา มูลคา 1 พันลานบาท 
หวังสรางรายไดบริษัทรวมทุนปละ 300-400 ลานบาท ดานแผน 3 ป เติม
ธุรกิจพัฒนาเมือง-สาธารณูปโภค-พลังงานโซลารรูฟท็อป( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

TSI เดินเกมรุก เปาเบี้ย 1 พันล.แกรง CAR 500% TSI 
สัญญาณบวก ป 2564 เดินเกมรุกอีกครั้ง มุงเพิ่มขนาดธุรกิจเปนสูขนาด
กลาง เปาหมายเบี้ย 1,000 ลานบาท โต 30% ป 2563 มีกําไรจากการ
รับประกันดีขึ้น สงผลขาดทุนกอนหักภาษีลดลงกวา 57% ยืนยันความ
แข็งแกรงดวย CAR RATIO ราว 500%( ทันหุน ) 
 
UTP ดีมานดกระดาษโตดี ตลาดอ-ีคอมเมิรซรองรับ UTP ดี
มานดกระดาษพุง ตลาดอี-คอมเมิรซหนุน โดยเฉพาะกลุมอาหาร เดินหนา
กําลังการผลิต จากปจจุบันเดินเครื่อง 80% จัดเงินปนผลป 2563 ที่ 0.80 
บาท ฟากโบรกมองป 2564 กําไรโต 7% มารจิ้นปรับตัวขึ้น พรอมการลด
การใชพลาสตกิดันยอด เคาะราคา 18.70 บาท( ทันหุน ) 
 
รวมหุนพลังงานสะอาด ผานกองทุน SCBCLEAN บลจ.ไทย
พาณิชย เปดเทรนดอนาคตพลงังานทดแทนบูม หลังประเทศมหาอํานาจ
หนุนลดโลกรอนที่สรางผลกระทบวงกวางกับมนุษยทั่วโลก จากภัยพบิัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น พรอมเสนอ กองทุนหุนพลังงานทดแทนทั่ว
โลก "SCBCLEAN" IPO 2-8 มีนาคมน้ี( ทันหุน ) 
 
บลจ.กสิกรไทยเสนอขาย เทอมฟนดพลัสลงทุน 1 ป บลจ.กสิกร
ไทย ลุยสง Term Fund Plus ขายตอเนื่อง โดยลาสุดไดจัดตั้งกองทุนเปดเค 
ตราสารหนีต้างประเทศ 2022E(KFF22E) อายุโครงการ 1 ป สําหรับเปน
ทางเลือกแกผูลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในชวงที่เศรษฐกิจ
โลกเริ่มฟนตัว เปดเสนอขายครั้งแรก 5-12 มีนาคมน้ี( ทันหุน ) 
 
CGD ป 64 ผงาด เช่ืองบพลิกกําไร ลดหนี้คุมตนทุน CGD คาด
ป 2564 ผลประกอบการกลับมาทํากําไร หลังบริหารจัดการเคลียรหนี้เสร็จ
สิ้น สงผลใหตนทุนทางการเงินลดลง ฟากซีอีโอ "เบน เตชะอุบล" ระบุ จาก
นี้จะเห็นการเติบโตอยางมั่นคง ปจจุบันมีสินทรัพย พรอมโอนและรับรู
รายไดทันทีกวา 1.6 หม่ืนลานบาท จากโครงการโฟรซีซั่นส ไพรเวทเรสซิ
เดนซ สนับสนุนการเพิ่มรายได-กําไร( ทันหุน ) 
 
ACG เนนธุรกิจทํามารจิ้น เปดศูนยบริการ FAST FIT ACG เปด
ศูนยบริการซอมรถยนตแบบเรงดวนเพิ่ม รวมมีทั้งหมด 11 สาขาในปนี้ ชู
เปนธุรกิจที่มีมารจิ้นสูง พรอมปรับกลยุทธลดสตอกรถยนตใหมีความ
เหมาะสม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ดานยอดขายป 2564 ยังเชื่อวาจะเตบิโต 
20-30% จากปกอน( ทันหุน ) 
 
CHAYO มั่นใจโตตามแผน 25% ตั้ง 'ชโยเจวี' บริหารหนี้รายใหญ 
 CHAYO มั่นใจธุรกิจโตตามแผนที่ตั้งไวเฉลี่ยปละ 25% เผย 
"ชโย เจวี" คาดไดรับใบอนุญาตปลายมีนาคมน้ี เพื่อเดินหนาธุรกิจซื้อหนี้ มี
หลักประกันขนาดกลาง-ขนาดใหญ เขามาบรหิารจัดการ คาดดันมารเก็ต
แคปปนี้แตะ 10,000 ลานบาท  ( ทันหุน ) 
 
โรงแรมเมืองกรุงอัดโปรแรง รอ 'เราเที่ยวดวยกัน' เฟส 3 
 โรงแรมท่ัวกรุงกระหน่ําโปรโมชั่น ดัมพราคาหองพักฝาโควิด เพิ่ม
ดีกรีรุกขายแพ็คเกจ "สเตยเคชั่น" หองพักรวบอาหารม้ือเชา-ค่ํา ปนยอดรอ
รัฐพิจารณาขยายโครงการ "เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3" ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


