
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 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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SAWAD ซื้อ'เอสลีสซิ่ง'รุกปลอยกูมอเตอรไซค อีโคซิสเต็ม 'สินเชื่อ
ยานยนต'ครบวงจร SAWAD รุกปลอยกูยานยนตเต็มรูปแบบ 
ลาสุดสง SCAP เขาซื้อหุน เอส ลีสซิ่ง จํานวน 90% เพื่อลุยสินเชื่อเชาซือ้รถ
มอเตอรไซคใหม ตั้งเปาปลอยกู 2 หม่ืนลานบาท เพิ่ม 300% ดาน ธิดา 
แกวบุตตา ชี้ตอนน้ีมีบริการสินเชื่อรถครอบคลุมครบ ผานบริษัทในเครือแต
ละแหง พรอมเผยสินเชื่อมอไซคใหมมีมารจิ้นสูงสุด โบรกฯ ตะลึง!
โครงสรางใหมของ SAWAD ทําใหเกิด พลวัต มากขึ้น สวนสินเชื่อมอไซค 
ดันอัตราผลตอบแทนพุง ใหราคาเปาหมาย 101 บาท(ขาวหุน ) 
 
GULF ประเดิม IPP5 พันเมกฯ เริ่มจายไฟชุดแรก 663 MWกัลฟฯ 
โชวขาวดี! โรงไฟฟาไอพีพี 5 พันเมกะวัตต โครงการ GSRC หนวยที่ 1 จ.
ชลบุรี กําลังผลิต 662.5 เมกะวัตต เริ่มจายไฟฟาแลวตามแผนวานนี้ (31 
ม.ีค. 64) ขณะที่หนวยที่ 2 เล็งจายไฟฟา ต.ค. 64 สวนหนวยที่ 3-4 เตรียม
จายไฟฟาป 65 มีสัญญาซื้อขายไฟฟา 25 ป(ขาวหุน ) 
 
JMART เงินลน 1.8 พันลาน 'อดิศักดิ์'นําทีมแปลงวอร JMART รับ
เงินจากการแปลงวอรแรนตกวา 1.86 พันลานบาท อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา นํา
ทีมรวมแปลงกวา 1.12 พันลานบาท ลั่น! เงินที่เจ มารทได นําไปแปลงวอร
ฯ JMT-W2 และ SINGER-W2 ตอเพื่อสรางความแกรงดานเงินทุน ลด
ตนทุนการเงิน ผลักดันกาํไรพุงทั้งกลุม เผย D/E ของเจ มารท จะลดลง
เหลือไมเกิน 2 เทา กอนสิ้นปนี(้ขาวหุน ) 
 
TPCH รายไดพุง 3.2 พันลาน ตั้ง10บ.ยอยชิงไฟฟาชุมชน TPCH คาด
รายไดปนี้พุง 3.2 พันลานบาท จากปกอนทําได 1.8 พันลานบาท พรอมลุย
จัดตั้งบริษัทยอย 10 แหง เตรียมยื่นประมูลโรงไฟฟาชุมชนนํารอง มั่นใจ
กําลังการผลิตเปนไปตามเปา 250 เมกะวัตต ภายในป 2565(ขาวหุน ) 
 
IRPC แผน 5 ป ลงทุน 5 หม่ืนล.ลุน Q1 กําไรพุง ผูถือหุน 
IRPC ไฟเขียวแผนจัดหาเงินกู 5 ป (ป 64-68) วงเงินไมเกิน 5 หม่ืนลาน
บาท รองรับแผนขยายการลงทุนและซื้อกิจการในอนาคต โบรกฯ เชียร ซื้อ 
ราคาเปาหมาย 4.50 บาท ชี้งบไตรมาส 1/64 สวย! เหตุบุกกําไรจากสตอก
น้ํามัน-สเปรดปโตรเคมีพุง(ขาวหุน ) 
 
PF การันตีปนี้พลิกมีกําไร ถุงมือยางหนุนรายไดเพิ่ม PF มั่นใจป
นี้เทิรนอะราวดพลิกมีกําไร ตั้งเปารายไดรวมพุง 21,370 ลานบาท อานิสงส
ธุรกิจอสังหาฯ ฟน แถมไดแรงเสริมจากธุรกิจใหม ผลิตถุงมือยาง เริ่มผลิต
พ.ค. 64 และสรางรายไดในปนี้กวา 3 พันลานบาท เล็งขายที่ดิน-สิทธิการ
เชา-การลงทุนมูลคารวม 20,200 ลานบาท (ขาวหุน ) 
 
ปลีกลุน 'ยิ่งใชยิ่งไดคืน' ไตรมาส 2 ยอดขายพลิกบวก ความ
เคลื่อนไหวของดัชนีกลุมหุนคาปลีกในชวง 1 เดือน ที่ผานมา (1-31 ม.ีค.) 
ปรับข้ึน 11.88% นําโดย บมจ.ซีพี ออลล (CPALL) ปรับข้ึน 16.39% มาอยู
ที่ 69.25 บาทตอหุน, บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) ปรับข้ึน 
11.28% มาอยูที่ 14.80 บาทตอหุน และ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น 
(CRC) 11.19% มาอยูที่ 37.25 บาทตอหุน  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
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FORTH แบ็กล็อกรับรูปนี้ 90% ลุยประมูลงานรัฐ 1.2 หม่ืนล. 
 FORTH เตรียมประมูลงานรัฐมูลคาราว 12,000 ลานบาท ระบุมี
โอกาสไดงานเพราะเปนโครงการตอเนื่อง โชว Backlog ปจจุบันที่ 2,779 
ลานบาท รอรับรูรายไดปนี้ 80-90% ดานธุรกิจตูอิเล็กทรอนิกส เตรียมแผน
เพิ่มปละ 3,000-4,000 ตู ดานธุรกิจโรงซอมเครื่องบิน คาดใชงบราว 600-
700 ลานบาท สรางเสร็จปหนา(ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยควงพรินซิเพิลควารางวัลมอรนิ่งสตารอวอรด
 มอรนิ่งสตาร เปดรายชื่อ "บลจ." และ "กองทุนรวม" ที่ไดรับ
รางวัล "มอรนิ่งสตาร ไทยแลนด ฟนด อวอรด ป 2564" โดยคัดเลือกจาก
ผลงานการบริหารจัดการที่สรางผลตอบแทนระยะยาวไดดี ซึ่งในปที่ผาน
มามีความทาทายใหมภายใตสถานการณโควดิ-19 ที่ทําใหตลาดเงิน 
ตลาดทุนมีความผันผวนสูง ดานบลจ.กสิกรไทย และบลจ.พรินซิเพิล ควา
รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยีย่ม(ทันหุน) 
 
CHAYO ควาหนี้เติมพอรต ซื้อที่แปลงสวยปลูกกัญชง CHAYO 
โดดควาหนี้ดอยคุณภาพใหมเติมพอรตกวา 1.68 พันลานบาท ยิ้มที่ดินผืน
ใหมอยูในทําเลศักยภาพเหมาะแกการเพาะปลูกกัญชง อัดฉีดงบอีกกวา 1 
พันลานบาท ใสเกียรลุยซื้อหนี้ตุนพอรตเพิ่ม คงเปาธุรกิจปลอยสินเชื่อ 200 
ลานบาท จับตาครึ่งแรกปนี้ไดขอสรุปบริษัท JV(ทันหุน) 
 
กอง K-ATECH ลุยหุนเอเชีย ชูแหลงผลิตนวัตกรรมเทค บลจ.กสิกร
ไทย สงกองทุนเปดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุนทุน (K-ATECH) ลุยทํากําไรใน
หุนเทคทั่วเอเชีย ชูจุดเดนเปนแหลงผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสนอ
ขายครั้งแรก 1-7 เมษายนนี(้ทันหุน) 
 
IVL กําไรปนี้โตแกรง รุกลงทุน-กําลังผลิตหนุน โบรกสอง IVL 
แนวโนมกําไรป 2564 จะเติบโตอยางแข็งแกรง จากฐานต่ําในป 2563 แต
ประเด็นนี้สะทอนในราคาหุนที่ปรับตัวขึ้น 20% ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
และคาดวาความตองการผลิตภัณฑของ IVL จะกลับคืนสูระดับปกติในป 
2564 โดยเฉพาะผลิตภัณฑในธุรกิจเสนใยและธุรกิจออกไซดและอนุพันธ
แบบบูรณาการ (IOD) หลังจากไดรับผลกระทบจากโควิด-19 และพายุ
เฮอรริเคน (ทันหุน) 
 
ทิปโก' รุกฟงกชันนอลดริ๊งค แกเกมตลาดน้ําผลไมทรุด-หวัง
ยอดขาย 40% ตั้งเปาป 66 รายไดแตะ 6 พันลาน 
 "ทิปโกฟูดส" รุกตลาดเครื่องดื่ม ฟงกชันนอล ดริ๊งค ตั้งเปา
สัดสวนรายไดแตะ 40% ป 66 หลังตลาดน้ําผลไมมีมูลคาลดลงตอเนื่อง 
เตรียมเปดรานขายเครื่องดื่มผสมกัญชง-กัญชาสาขาแรกเซ็นทรัลเวิลดวนันี้ 
พรอมตั้งเปารายไดป 66 ที่ 6 พันลาน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ไออารพีซี' ทุม 8 พันลาน ลุยซื้อกิจการดันรายไดโต "ไออารพีซี" 
ตั้งงบซื้อกิจการ 5 ป 8 พันลาน หนุนรายไดเติบโต พรอมมองหาโอกาส
ลงทุนธุรกิจใหม ดันสัดสวน "ผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง" แตะ 30% ป 67 ดาน
บอรดไฟเขียวกูเงิน 5 หม่ืนลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


