
 
 

 

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  บรษิัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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BGRIM รอบิ๊กโปรเจกต! ไฟฟาเวียดนาม 9 พันเมกฯ ลุนบรรจุใน
แผนพลังงานฉบับ 8 คลอดเดือน ม.ิย.นี้  BGRIM มีลุน
โรงไฟฟา LNG-to-Power ของกลุมบี.กริม 2-3 โครงการ กําลังการผลิต 
2,000-3,000 เมกะวัตตตอโรง หรือราว 6,000-9,000 เมกะวัตต เขาไป
บรรจุในแผนพลังงานฉบับที่ 8 ของเวียดนามท่ีจอประกาศเดือน ม.ิย.นี้ 
ขณะที่โบรกฯ ชี้ราคาหุนพนจุดต่ําสุดแลวเปนจังหวะเขาซื้อ คาดกาํไร 3 
ไตรมาสที่เหลือปนี้โตกาวกระโดด จากปริมาณขายไฟเพิ่ม ตนทุนกาซลด 
รับรูรายไดธุรกิจใหม และเชื่อยังไมหลุดดัชนี MSCI( ขาวหุน) 
 
AGE-UBE สุดเจง กําไรโตทะลุ 100%  AGE ฟอรมสวย! ไตรมาส 1/65 
กําไรสุทธิ 314.6 ลานบาท โต 160% พรอมปรับเพิ่มเปารายไดปนีเ้ปน 1.6 
หม่ืนลานบาท อานิสงสถานหินโลจิสติกส คึก! ฟาก UBE ไมนอยหนาอวด
กําไรสุทธิ 115.6 ลานบาท เพิ่มข้ึน 204.8% รับยอดขายแปงมันสําปะหลัง-
เอทานอลพุง ย้ํารายไดปนี้ตามนัดโต 15-20%( ขาวหุน) 
 
8 หุนรพ.กําไรไมแผว! BCH-CHG โตเกิน 4 เทา 8 หุนกลุม รพ.กําไรยัง
แรงไมแผว! BCHCHG ไตรมาส 1/65 กําไรโตเกิน 400% ขณะที่ PR9 
ดีกวาคาด กําไรพุง 300% ฟาก LPH สวยกําไรโตทะลุ 200% สวน BDMS-
EKH กําไรโตเทาตัว ดาน WPH ฟนพลิกมีกําไร 56.64 ลานบาท ปดทาย
ดวย IP ฟอรมดีกําไรโต 57%( ขาวหุน) 
 
JAS ไตรมาส 1 ฟน! พลิกกําไร 132 ลาน JAS ฟน! งบไตรมาส 
1/65 พลิกมีกําไรสุทธิ 132.31 ลานบาท รายไดรวมโต 6% แตะ 5,120 
ลานบาท แรงหนุนรายไดบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและอินเทอรเน็ต
ทีวีพุง-รายไดธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยนโต 100% ขณะที่คาใชจายการขาย
และบริหารลด 14%( ขาวหุน) 
 
RATCH เรงปด 5 ดีล M&A ลั่นโตเทาตัวทุกไตรมาส  RATCH 
การันตีผลงานในชวงที่เหลือของปนี้โตเทาตัวทุกไตรมาส บุกรายได
โรงไฟฟาใหม พรอมลุนปดดีล M&A อีก 5 โครงการในไตรมาส 2-3 นี้ 
ขณะที่แผนระดมทุน 2.5 หม่ืนลานบาท เตรียมขายหุนเพิ่มทุน 725 ลานหุน 
ในราคาหุนละ 34.48 บาท เปดจองซื้อวันที่ 6-10 ม.ิย.นี ้( ขาวหุน) 
 
สมอ.ทําแผนคุมทิศทางอุตไฟฟา สมอ.ผนึกกําลัง ส.อ.ท. ทําแผน
ยุทธศาสตร กําหนดทิศทางอุตฯ ไฟฟาและอิเล็กทรอ นิกส เตรียมรองรับ
แผนยุทธศาสตร IEC พรอมกาวสูสังคมดิจิทัล( ไทยโพสต) 
 
กลต.ชวนชอปสินคาออนไลน ดึงดิจิทัลเสริมแกรงมารเก็ตติ้ง
แพลนบุกสากล 
 ก.ล.ต.แท็กทีม สสว. ผุดแคมเปญ "ชวนชอป ชวนใช สรางโอกาส
ใหผูประกอบการไทย" บนแพลตฟอรม Shopee หวังชวยพัฒนา-สงเสริม-
ตอยอดผูประกอบการเรียนรูการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน หนุนเพิ่ม
ศักยภาพดวยดิจิทัลมารเก็ตติ้งแพลน ปูพรมสูตลาดสากล( ไทยโพสต) 
 
กนอ.จุดไอเดียพัฒนานวัตกรรม กนอ.จัดสัมมนาจุดประกาย
ความคิดสรางสรรคเชิงนวตักรรม ลุยสงเสริมนวัตกรรมในองคกรตอเนื่อง
เปนปที่ 6 ชู "นิคมอุตสาหกรรมแนวดิ่ง" ตอบโจทยไลฟสไตลและเปน
ทางเลือกใหนักลงทุนยุคใหม ( ไทยโพสต) 
 
 

CBG จัดจําหนายแรงเคลียรจีนถึงเวลาฟน CBG รายไดดิสทรบิิว
เตอรพุงกระฉูด 100% ชี้เปนธุรกิจมาแรงหนวยรถเงินสด 300 คัน เขาถึง 
1.8 แสนรานคา ขณะท่ีขวดแกวขายดี โต 305% ชวยดันรายไดเพิม่ข้ึน 
18.7% แมยอดเครื่องดื่มลดลง ชี้ผานจุดต่ําสุดไตรมาส 2 ฟน เคลียร
สงออกจีนเรียบรอยมั่นใจปนี้โต 50% ขณะที่ตนทุนลดลงแลว( ทันหุน) 
 
PTT ราคาพลังงานติดลมบน เกมใหญผนึกบินไทย-ซาอ ุ PTT คาด
ราคาน้ํามัน กาซ และผลิตภัณฑโอเลฟนสยังคงทรงตัวสูง รัสเซีย-ยูเครน 
ยืดเยื้อ ตรึงราคาพลังงานบางชวงเพื่อแบงเบาภาระคาครองชีพ พรอม
ปองกันความเสี่ยงใหสอดคลอง เดินหนาผนึกยกัษน้ํามันโลกซาอุดีอารมัโก 
หาชองธุรกิจ ลาสุดรวมการบินไทยรุกธุรกิจโลจิสติกส( ทันหุน) 
 
ORI จับตา Q2 จัดเต็ม จอโอนคอนโดหมื่นล. ORI ผลงาน 
Q2/2565 เดงแรง เตรียมโอนคอนโดหรู มลูคากวา 1.2 หม่ืนลานบาท สวน
ผลงาน Q1/2565 กวาดรายไดรวมกวา 3,776 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 738 
ลานบาท เผยกลุมทุนตางชาติมั่นใจรวมทุนตอ ดานธุรกิจโรงแรมภายใตวัน 
ออริจิ้น แนวโนมรับรูรายไดเพิ่มหลังควาโรงแรมไอบิส 3 แหง คาดหนุน
รายไดแตะ 17,500 ลานบาท ตามเปา ฟากโบรกมองไตรมาส 2/2565 
กลับมาฟนตัวเดนจากการเริ่มโอนโครงการ JV ขนาดใหญ ผลงานครึ่งป
หลังสดใส ( ทันหุน) 
 
UBE กําไรโคงแรกโตแรง แปงมัน-เอทานอลหนุน UBE โต
สวนกระแสเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อวดงบไตรมาส 1/2565 รายไดแตะ 
1,538 ลานบาท กําไรพุงกวา 204.8% ทะลุ 115.6 ลานบาท ชูยอดแปงมัน
สําปะหลังและปริมาณขายเอทานอลสูงขึ้น เดินหนาปรับแผนธุรกิจ-จัดงบ
ลงทุน 550 ลานบาท ลุยทําตลาดตอเนื่อง ดันเปารายไดโต 15-20%( ทัน
หุน) 
 
MILL ไตรมาสแรกผงาด ราคาเหล็กขาข้ึนขายเดง MILL โชว
ผลงาน Q1/2565 กําไรกระฉูด 111 ลานบาท เติบโต 103% โกยรายไดกวา 
5.15 พันลานบาท พุง 61% ปริมาณการขายเหล็กเสนและเหล็กแทงทรง
ยาวเพิ่มขึ้น แถมรับอานิสงสราคาเหล็กโลกปรับเพิ่มข้ึน ดันผลงานสู
เปาหมายใหญคือการเปน Green Steel( ทันหุน) 
 
ธุรกิจประกันชีวิตป 65 ทรงตัว รอฟาเปดดอกเบี้ยขยับหนุน 
 สมาคมประกันชีวิตไทย ประเมินธุรกิจป 2565 เติบโตในกรอบ 
0-2.5% โดยมีหลายปจจัยกดดันธุรกิจ ทั้งความทาทายทางเศรษฐกจิ เงิน
เฟอ และคาครองชีพสูงขึ้นกดดันกําลังซื้อของผูบริโภคในปนี้ ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้นแมจะเปนเทรนดที่ดีตอธุรกิจประกันชีวิต แตไมไดรับรู
ผลบวกในทันที เผยภาพรวมไตรมาสแรกเบี้ยรับรวมลดลงเล็กนอย( ทัน
หุน) 
 
'จอมทรัพย โลจายะ' ซื้อหุน SUPER เพิ่มอีก 3.77 ลาน  ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวาจอมทรัพย โลจายะ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 
ซุปเปอร เอนเนอรยี คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SUPER รายงาน
ซื้อหุนจํานวน 4.77 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 0.79 บาทคิดเปนมูลคารายการ
รวม 3.77 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


