
 
 

 

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 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

เงินเฟอสหรัฐฯต่ําคาด หนุนตลาดรีบาวดแรง หุนกลุมเปดเมือง 
สงออก รพ. โรงกลั่น ยังเดน  วันนี้จับตาเงินเฟอสหรัฐฯ หาก
ออกมา 8.1% ตลาดรีบาวดตอ แนวตาน 1,630-1,637 จุด แนวรับ 1,580-
1,590 จุดแนะลงทุนหุนกลุมเปดเมือง CENTEL, MINT, ERW กลุมขนสง 
AOT, BA, BEM, BTS, CRC, CPN, MAJOR กลุมโรงกลั่น TOP SPRC 
และหุนที่มีรายไดเพิ่มจากชาวตางชาต ิ BH, BDMS, CPALL และ 
OR( ขาวหุน) 
 
SABUY จอออกโทเคนฯ ครอบทั้ง 5 กลุมธุรกิจ SABUY สงซิกผลงาน
ไตรมาส 2/65 โตตอเนื่อง จาก 5 กลุมธุรกิจหลัก ที่ปจจุบันมีลงทุนทั้งหมด 
38 บริษัท พรอมยื่นขอใบอนุญาตโบรกฯ สินทรัพยดิจิทัล ผุดธุรกิจใหมออก
เหรียญดิจิทัล เตรียมเปดตัว 2 เหรียญ CRM token และ FiiT token สวน
ผลงานไตรมาส 1/65 เบงกําไรสุทธิ 107 ลานบาท โตกระฉูด 219%( ขาว
หุน) 
 
ศุภาลัยกําไรพุง 60% SCC ปโตรฯเริ่มฟน SPALI แจงงบไตร
มาส 1/65 กําไรสุทธิ 1,177.81 ลานบาท พุง 59% อานิสงสยอดโอน
เพิ่มข้ึน-คุมคาใชจายไดดี ตุนแบ็กล็อก 28,137 ลานบาท ฟาก SCC สงซิก
ไตรมาส 2/65 โตรับธุรกิจฟนหลังเปดประเทศ หนุนดีมานดเคมิคอลส-
ซีเมนตฯ เพิ่มข้ึน ทุมเงินลงทุนปนี้ 6.5-8.5 หม่ืนลานบาท( ขาวหุน) 
 
RBF ฟนโควิดกอนใคร Q2 ยิ่งแรงจากกัญชง  RBF สงซิกรายไดไตร
มาส 2/65 โตตอเนื่อง จอบุกธุรกิจกัญชงเพิ่มข้ึน หลังผลประกอบการไตร
มาส 1/65 ฟนจากโควดิ-19 โชวกําไร 162.86 ลานบาท โตแรง 117% โกย
รายได 984.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.48% จากชวงเดียวกันปกอน( ขาว
หุน) 
 
บีซีพีจีกําไร Q1 โต 1.6 เทา NER แกรงตามนัดพุง 28% BCPG แจง
งบไตรมาส 1/65 อวดกําไรสุทธิ 1,363 ลานบาท เพิ่มข้ึน 160.4% บุกกําไร
พิเศษ 846.3 ลานบาท จากการขายหุน 33.33% ใน SEGHPL บวกรับรู
รายไดโรงไฟฟาในลาว-ญี่ปุน-ฟลิปปนสเพิ่ม ฟาก NER ไตรมาส 1/65 ฟาด
กําไรสุทธิ 469 ลานบาท เพิ่มข้ึน 27.94% หลังบริหารตนทุนขายและ
คาใชจายไดด-ีรายไดจากการขายโต 12.68% ( ขาวหุน) 
 
GPSC จับมือกฟภ.พัฒนาแบต ชูประสิทธิภาพระบบไฟฟานางรสยา 
เธียรวรรณ รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจ บริษัท โกล บอล 
เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC กลาววาบริษัทรวมกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.หรือ PEA) พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดานระบบกักเก็บพลังงานดวยแบตเตอรี่ เพื่อนํามาใชในโครงขายระบบ
ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค พรอมขยายโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวของนําไปสูการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานระบบบริหารจัดการ
โครงขายของ กฟภ. ภายในกรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป โดยจะมีการ
ตั้งคณะทํางานรวมกันตอไป( ไทยโพสต) 
 
เคาะมาตรการอุมกองทรัสต 'ครม.' เวนภาษ-ีคาฟหนุนอสังหาฯ 
 "ครม." ไฟเขียวมาตรการ REIT buy-back สั่งเวนภาษี-คาฟ
เหลือ 0.01% อุมทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย หวังชวยเสริม
สภาพคลองภาคธุรกิจจากผลกระทบโควิด-19 ( ไทยโพสต) 
 
 

สื่อสารจะผานอุปสรรค รูทัน ADVANC จองลม วงการมอง TRUE-
DTAC จะผานอุปสรรคการควบรวมได ชี้การฟองกสทช.แกประกาศป 
2561 เอื้อทุนใหญฟงไมข้ึน ชี้กอนหนามีผูควบรวมเพียบ สวนผลประชา
พิจารณมีกลุมเห็นดวยเพียบ เฉลยเหตุ ADVANC ขวาง หวั่นความ
แข็งแกรง TRUE-DTAC กินแชรเน็ตบาน หากไมควบจะเห็น ADVANC กิน
รวบรายเดียว ( ทันหุน) 
 
SCC ปูน-วัสดุกอสรางฟน เพิ่มราคาสินคาดันมารจิ้น SCC มั่นใจ
เศรษฐกิจไทย-อาเซียน ฟนตัวหนุนความตองการสินคากลุมวัสดกุอสราง
เพิ่มข้ึน ทยอยปรับเพิ่มราคาสินคา รักษามารจิ้น ย้ํางบลงทุน 6.5-8.5 หม่ืน
ลาน เนนลงทุนโครงการ LSP1 เพื่อใหผลิตเชิงพาณิชย ปหนาตามกําหนด 
รวมถึงลงทุนธุรกิจปโตรเคมีในทวีปยุโรปรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต ( ทันหุน) 
 
WICE ครึ่งหลังเขาไฮซีซัน ออเดอรลูกคาแนนพอรต WICE ตี
ปก! รับเปดประเทศเต็มรูปแบบ หนุนงานขนสงทะลัก พรอมสงซิกครึ่งหลัง
ป 2565 ฟอรมแจม รับพอรตลูกคาโต-เขาสูชวงไฮซีซัน แถมจอยื่นไฟลิ่ง 
ETL ระดมทุนเสริมแกรงระยะยาว คาดชัดเจนไตรมาส 3/2565 ดานโบรก
ฟนธงผลงานไตรมาส 2/2565 ฉลุย เชียรซื้อเคาะเปาหมาย 24 บาท ( ทัน
หุน) 
 
TKS ไตรมาสแรกโต 33% บริษัทลูกหนุนกําไรแรง TKS โชว
กําไรไตรมาส 1/2565 แข็งแกรง ที่ 142.8 ลานบาท เติบโต 33.2% ชูธุรกิจ
ฉลาก และบรรจุภัณฑเติบโตด ี สวนแบงกําไรจากการลงทุนใน SYNEX 
และ PTECH หนุน บิ๊ก "จุติพันธุ มงคลสุธี" มั่นใจปนี้โตตามเปา เดินหนา
ลงทุนในธุรกิจใหมๆ ฟากโบรกมองแนวโนมกําไรป 2565 ยังคงเติบโตตาม 
SYNEX เปนหลัก สวนธุรกิจโรงพิมพคาดจะเริ่มกลับมาสูภาวะปกติ 
ประเมิน Valuation ที่ถูกเคาะเปาหมาย 16.00 บาท ( ทันหุน) 
 
MILL ดีมานดรถไฟมาเต็ม คุมบริหารสเปรดเหล็กดี MILL ชี้ดี
มานดเหล็กยังโตด ีงานรถไฟใชเหล็กเพียบ สวนราคาเหลก็พุงชี้มีวัตถดุบิใน
ประเทศบริหารจัดการได ยังรักษาสวนตางราคาไดดี เตรียมรายงานงบไตร
มาส 1 พรุงนี้ ปนี้เปารายได 2 หม่ืนลานบาท ผลิตเหล็กเพิ่มแตะ 9 แสนตัน 
จอยื่นโครงการโรงไฟฟาขยะอุตสาหกรรม ชี้รองรับไดถึง 20 เมกะวัตต 
 ( ทันหุน) 
 
จุดพลุ 'กองรีทบายแบ็ค' ครม.ไฟเขียว 'ยกเวนภาษี - ลดคาฟ' เอ้ือ
ระดมทุน  ก.ล.ต. พบ "ธุรกิจโรงแรม" สนใจ 5-10 ราย มูลคา
เสนอขาย 2 หม่ืนลาน 
 ก.ล.ต. เผย ครม. เห็นชอบ ยกเวนภาษ-ีลดคาธรรมเนียม "รีท
บายแบ็ค" เอื้อผูประกอบการเขามา ระดมทุน เผย จากสํารวจ พบ 5-10 
บริษัทสนใจ มูลคาเสนอขาย 2 หม่ืนลาน ลาสุดอนุมัติไฟลิ่งเพิ่มอีก 1 
บริษัท ดานคลังคาด มูลคาลงทุนในทรัพยสินราว 3 หม่ืนลาน หลังมี
มาตรการสนับสนุน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
โบรกชี้ 'หุนไทย' รีบาวดระยะสั้น  "หุนไทย" ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18 จุด 
บล.ทิสโก ชี้ รีบาวดทางเทคนิค ระยะสั้น จับตาสหรัฐประกาศตวัเลขเงิน
เฟอเดือนเม.ย. 11 เม.ย.นี้ หากแผวลง หนุนดัชนีขึ้นตอ บล.ทรีนีตี้ ชี้กลุม
สื่อสารขึ้นเดน หลังจากรวงแรง (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


