
 
 

 

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 คงิสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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บีกริมเปา 7 ปหม่ืนเมกฯ อีบิทดาเติบโตปละ 10% ลุยประมูลไฟฟา
เวียดนาม 2-3 พันเมกะวัตตBGRIM ตั้งเปาเพิ่มกําลังผลติไฟฟาทะลุ 1 
หม่ืนเมกะวัตต ในป 73 EBITDA โตปละ 10% จับมือพันธมิตรทั้งในและ
ตางประเทศ ขยายธุรกิจสูการจดัหาวัตถุดิบรองรับ และเพิ่มสัดสวน
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนสูงกวา 50% พรอมเดินหนาประมูลโรงไฟฟา
พลังงานทดแทนเวียดนาม 2-3 พันเมกะวัตต ตามแผน PDP8(ขาวหุน) 
 
SSP ลุยไฟเวียด Q2 ลุน 200 MW“เสริมสราง” ลุยประมูลพลังงาน
ทดแทนเวียดนาม 1 หม่ืนเมกะวัตต Q2/66 นี้ หวังแบงเคกอยางนอย 200 
MW ทั้งลมและแดด รวมท้ังชอปโครงการคางทอเวียดนาม และลาสุด
ลงทุนในหุนโซลารฟารม 5% กวา 54 ลานบาท สวนโซลารฟารมญี่ปุน 
LEO2 ขอใบอนุญาต Q1 นี้ และ COD ป 68(ขาวหุน) 
 
MASTER เทรดสนั่นวันนี้ เปาราคา 62.75-65 บาท“มาสเตอร สไตล” 
หรือ MASTER ลงสนามเทรดใน mai วันนี้ ลุนเทรดสนั่นดันราคาวิ่งเหนอื
จอง สะทอนรพ.ศัลยกรรมเสริมความงามโตมั่นคง เล็งนําเงินระดมทุน
ขยายธุรกิจหนุนโตยั่งยืนในอนาคต ฟากโบรกฯ ชี้เปาราคา 62.75-65 บาท 
คาดป 65 กําไรพุงเกิน 300 ลานบาท และป 66 โตตอ กําไรทะลุ 400-500 
ลานบาท(ขาวหุน) 
 
THG รวมทุนจีน ผุดศูนยมะเร็ง มูลคา 5 พันลานTHG ซุมเจรจา
พันธมิตรยักษใหญจากจีน-บจ.ในตลท. รวมทุนสรางศูนยผูปวยมะเร็งครบ
วงจรใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มูลคาลงทุนกวา 5,000 ลานบาท ในครึ่ง
หลังปนี้ คาดเปดบริการในป 68-69 พรอมเปดกวางรวมทุน พันธมิตร
อสังหาฯ(ขาวหุน) 
 
SCGP เปาสูง 1.6 แสนลาน เรงปดดีลควบกิจการ Q1SCGP ตั้งเปา
รายไดปนี้สูงลิ่ว 1.6 แสนลานบาท จากความตองการสินคาบรรจุภัณฑ
เพิ่มข้ึน หลังจีนเปดประเทศ และการทองเที่ยวฟนตัว ดานงบลงทุนปน้ี 1.8 
หม่ืนลานบาท เนนนวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑครบวงจร พรอมเรงปด
ดีลควบรวมกิจการกับพันธมิตร ไตรมาส 1 บอรดอนุมัติปนผล 0.35 บาท
ตอหุน ขึ้น XD วันที่ 4 เม.ย.นี(้ขาวหุน) 
 
JMT เปดทาง 'กสิกรไทย' รวมปน JAM กอนสปนออฟบมจ.เจ เอ็ม ที
ฯ (JMT) เปดทาง “กสิกร อินเวสเจอร” ในเครือแบงกกสิกรไทย (KBANK) 
เขาซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทลูก หรือ “JAM” สัดสวน 9.99% มูลคา 3.5 
พันลานบาท ยันพรอม Spin-off เขาตลาดปนี ้ สวนแนวโนมกําไรป 66 
มั่นใจโตกวาปกอน โบรกฯ ชี้ Q4/65 ของ JMT ทํานิวไฮรายไตรมาส
แนนอน (ขาวหุน) 
 
'ดาโอ' หวังเอยูเอ็มโต 20% รุกตั้ง 'กองทุนทางเลือก'บลจ.ดาโอ เผยป
นี้ตั้งเปา เอยูเอ็มโต 20% เรงออกกองทุนทางเลือก กองทุนตราสารหนี้ หวั่น
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย กําชับทีมผูจัดการกองทุนจับตาอยางใกลชิด 
หากสถานการณการลงทุนเปลี่ยน(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
'หมอเสริฐ' ทุมซื้อหุน BDMS กวา 83 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบ ุปราเส
ริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากดั 
(มหาชน) หรือ BDMS รายงานซื้อหุน BDMS จํานวน 2,767,800 หุน ที่
ราคาหุนละ 30 บาท คิดเปนมูลคารายการรวมท้ังหมดกวา 83 ลานบาท
(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 

DTCENT คําโตเที่ยวบูม บริการรถทัวรจีนหม่ืนคันมาแลว! ครม. 
อนุมัติ "เราเที่ยวดวยกัน เฟส 5" เปดรับ 5.6 แสนสิทธ์ิ กุมภาพันธ-กันยายน 
2566 บูมเที่ยวเมืองรองทั้งไทย-เทศ เขาทาง DTCENT ผูใหบริการ GPS 
Tracking ลูกคารถทัวร ลืมตาอาปากนับหมื่นคัน ดันรายไดกลุมทองเที่ยว
กลับมาดี เตรียมเดินทางญี่ปุนวันนี้กับยักษใหญ YES จับตากลับมารับงาน
เพียบ ดานโบรกชูกําไรแรง มองเปา 3.30 บาท(ทันหุน ) 
 
NYT ทาเทียบเรือปนี้ฮอต สงออกรถดี-นําเขาอีวีอ้ือNYT ชู
อุตสาหกรรมรถยนตกลับมาดี มั่นใจปริมาณรถยนตผานทาเทียบเรือสูง
กวาอุตสาหกรรม ไมหวั่นเศรษฐกิจโลกถดถอย เหตุไทยผลติรถกระบะไม
กระทบมาก ปญหาชิปคลี่คลาย ไดรับประโยชนจากการนําเขารถอีวี เพิ่ม
พื้นที่คลังสินคา 3 หม่ืนตารางเมตร ธุรกิจรื้อถอนแทนปโตรเลียมกําลังมา
(ทันหุน ) 
 
BGRIM ผสานธุรกิจสีเขียว หม่ืนเมกบ๊ิกไฟฟาทดแทน"ฮาราลด ลงิค" 
ผูนํา BGRIM ประกาศยุทธศาสตร "GreenLeap-Global and Green" มุงสู
การใชพลังงานสะอาดทั้งองคาพยพ เดินหนาจัดหาพลังงานสะอาดยั่งยนืมี
เสถียรภาพสูง ราคาเขาถึงได พรอมรักษาอัตรากําไร ตั้งเปา 10,000 เมกะ
วัตต ในป 2573 จุดแข็งผูนําลูกคาอุตสาหกรรม-พลังงานทดแทน (ทันหุน ) 
 
BH ลูกคาจีนดันป 66 โตตอ กูรูคาดกําไรป 65 พุง 311%BH โดดรับ
อานิสงสชาวจีนทะลักเขาไทย รับแดนมังกรปลดล็อกการเดินทาง ดันยอด
ผูใชบริการพุงทะยาน พรอมปกหมุดป 2566 รายไดเติบโตตอเนื่องจากป 
2565 แรงหนุนพอรตลูกคาขยายตวัโดดเดน ชูคลินิก Pride เจาะตลาด
ความหลากหลายทางเพศ ที่ดูแลและใหคําปรึกษาในแบบฉบับของตัวเอง
(ทันหุน ) 
 
COTTO งบป 2565 พลิกเปนขาดทุน ราคาวัตถุดิบกดCOTTO เผยผล
ประกอบการป 2565 พลิกเปนขาดทุน 227.79 ลานบาท รับปจจัยกดดัน
จากตนทุนวัตถุดิบและพลังงาน โดยเฉพาะราคากาซธรรมชาติที่ปรับตัว
เพิ่มข้ึน ดานบอรดอนุมัติจายปนผล 0.04 บาท ขึ้น XD 31 ม.ีค. 2566(ทัน
หุน ) 
 
PR9 บุกตลาดเจาะ CLMV รับดีมานด-กําลังซื้อสูงPR9 รับอานิสงส
นักทองเที่ยวจีน เดินหนามุงเนนงานบริการ-ผลแล็บที่มีความแมนยํา 
เตรียมพรอมรถบริการออกตรวจถึงโรงแรมที่พัก ควบคูบุกตลาด CLMV 
เต็มท่ี มั่นใจรายไดป 2566 เติบโตสองหลัก ดานโบรกคาดปนี้กําไรโต
ตอเนื่อง 10% ทั้งยังมีปจจัยหนุนจากการกลับเขามาใชบริการศูนย IVF 
แนะ "ซื้อ" เปา 22 บาท(ทันหุน ) 
 
สอท.โว 66 ผลิตรถ 1.95 ล.คันรับการคาโลกฟนตัว/พาณิชยมึน!สงออก
ธ.ค.65 หดกวา 14%ส.อ.ท.ตั้งเปาผลิตรถยนตป 66 ที่ 1.95 ลานคัน หวัง
โตจากป 65 ที่ 3.35% หลังสงออกมีสัญญาณดี การคาโลกฟนตัว 
"พาณิชย" ชี้สงออก ธ.ค.65 ทําไดมูลคา 21,718.8 ลานเหรียญสหรัฐ ลด 
14.6%(ไทยโพสต ) 
 
ครม.เคาะเวนภาษี ลดคาธรรมเนียม! หนุนลงทุน 'REIT'"ครม." ไฟ
เขียวมาตรการภาษ-ีลดคาธรรมเนียมหนุนลงทุนผานกองทรัสต หวังชวย
เพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการ และชวยกระตุนเศรษฐกิจ (ไทยโพสต ) 
 


