
 
 

 

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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หึ่ง 'พิชิต' เอ่ียวเอเชียเวลท! พันมติบอรดไมตอ 'รื่นวดี' บอรดก.ล.ต.
นัดถกรอยราวปมรอนสัปดาหหนา ลือสะพัด “พิชิต” ประธานบอรด
ก.ล.ต.เกี่ยวพันบล.เอเชีย เวลท จนกลายเปนปมรอนมติบอรดก.ล.ต. 6 ตอ 
4 ไมตอวาระ “รื่นวดี สุวรรณมงคล” ที่กําลังจะครบวาระ 1 พ.ค. 66 เหตุ
สอบลึก “เอเชีย เวลท” เกี่ยวโยงหุนฉาว MORE จนเสนอสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตทั้งหมด สวนบอรดเสียงแตกเปน 2 ฝาย พรอมนัดเคลียรปญหา
รอยราวลึกสัปดาหหนา ฟาก “รื่นวดี” ยื่นเรื่องรองคลัง สอบเหตุมติบอรด
ก.ล.ต.ไมถูกตองโปรงใส(ขาวหุน) 
 
CPF ลุนป 65 พุง กําไร 1.5 หม่ืนล.“ซีพีเอฟ” มลีุนไตรมาส 4/65 พลิกมี
กําไรสุทธิ 2,790 ลานบาท จากราคาเนื้อสัตวในประเทศไทยและเวียดนาม
ที่สูงขึ้น หนุนป 65 กําไรสุทธิพุง 15,943 ลานบาท พรอมคาดป 66 โตตอ 
กําไรสุทธิโต 19,700 ลานบาท รับดีมานดบริโภคเนื้อสัตวเพิ่ม โบรกฯ เชียร 
“ซื้อ” เปาราคา 31-31.25 บาท(ขาวหุน) 
 
IRPC งบ Q1 พลิกกําไร น้ํามัน-เม็ดพลาสติกฟน“ไออารพีซี” จอพลิก
เปนกําไร Q1/66 จากความตองการใชน้ํามันและเม็ดพลาสติกฟนตัวดหีลัง
จีนเปดประเทศ พรอมปรับแผนบริหารสตอกน้ํามันระยะสั้นลง ลดความ
เสี่ยงราคาผันผวน ปองกันสตอกลอส เดินหนาขยายคลังน้ํามันในภมูิภาค
เพิ่ม 2-3 แหง รับมือแขงขันบางจากหลังควบเอสโซ(ขาวหุน) 
 
'บัวหลวง' ชูหุนรพ. BH-BDMS นาสนใจบลจ.บัวหลวง (BBLAM) คง
น้ําหนักหุนกลุมโรงพยาบาล จากแนวโนมการเติบโตของ “นักทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ” พุงตอเนื่อง เผย BH, BDMS, SKR และ CHG นาลงทุน มอง
กรอบดัชนีปนี้ 1,600-1,700 จุด(ขาวหุน) 
 
JKN สงซิกทบทวนเพิ่มทุน! ขายหุนกูแปลงสภาพลางหนี้“แอน-จักร
พงษ” ซีอีโอ JKN สงซิกทบทวนแผนเพิ่มทุน 3,000 ลานบาท คาดชัดเจน
ภายใน 2 สัปดาห ลั่นหากยกเลิกไมกระทบสภาพคลอง ขณะที่ยัง
จําเปนตองออกหุนกูแปลงสภาพ AO ตามสัญญาอีก 940 ลานบาท พรอม
มีแผนลางพอรตหุนกูหลังไรหน้ีเงินกูแบงก สวนอนาคตเล็งสปนออฟบริษัท
ยอยในเครือกาวสูระดับโลก นอกจากนี้คาดธุรกิจ Miss Universe ถึง
จุดคุมทุน หลังขายลิขสิทธ์ิแลว 3 ประเทศ รับเงินสด 1,200 ลานบาท สวน
งบป 65 ลุนกําไรนิวไฮนับตั้งแตกอตั้งบริษัท(ขาวหุน) 
 
AWC ลั่นป 66 รายไดโตสองหลัก ทุม 1 พันลานเปดตัว 'Co-Living 
Collective: Empower Future' AWC ตั้งเปาป 66 รายไดโต 2 หลัก จากป 
65 และป 62 เหตุธุรกิจกลุมโรงแรมกลับมาดําเนินงานปกต ิ บวกอสังหาฯ 
เพื่อการคาและอาคารสํานักงานฟนตัว แจงงบ 27 ก.พ.นี้ ย้ําแผน 5 ป (65-
69) ตั้งงบลงทุน 1 แสนลานบาท ขณะที่ ลาสุดทุม 1,000 ลานบาท พัฒนา
กลุมอาคารสํานักงาน เปดตัว “Co-Living Collective: Empower Future” 
ณ อาคาร เอ็มไพร ครั้งแรกของเมืองไทย(ขาวหุน) 
 
บาทแข็งหนุน 'หุนไทย' คึก 'เจพี มอรแกน' ชี้ตลาดไอพีโอรับ
อานิสงส บิ๊กคอรปจอคิวเทรดSCGC เล็งระดมทุนเกือบ 1 แสนลาน
บาท มากสุดเปนประวัติการณ 
"เจพี มอรแกน" มองเงินบาทที่แข็งคาหนุนตลาดหุนไทยคึกคัก สราง
อานิสงสเชิงบวกตอหุนไอพีโอ เผย 6 เดือนท่ีผานมาบาทแข็งแลว 12% นํา
โดงสกุลเงินอื่นในภูมิภาค ชี้เร็วๆ นี้ยังมีบ๊ิกคอรป จอขายไอพีโอมูลคาสูง
กวา 3 พันลานดอลลาร ดึงดดูฟนดโฟลวไหลเขา(กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 

TEAMG พบขุมทรัพยชูขึ้นทะเบียนคารบอนTEAMG ประกาศแผนรวม
ทางการสํารวจขึ้นทะเบียนคารบอนใหภาคธุรกิจ ชี้เปนตลาดใหญและ
กําลังเติบโต ชูศักยภาพพรอมจากประสบการณที่ปรึกษาและวิศวกร
จํานวนมาก พรอมเขาไปสนับสนุน DITTO ที่ไดรับสิทธิการปลูกปาชายเลน 
2 หม่ืนไร ตั้งเปารายไดปนี้โตไมต่ํากวา 10% งานประมูลเพียบ เปางาน
ใหม 2 พันลานบาท จากสิ้นปแบ็กล็อก 4.1 พันลานบาท(ทันหุน ) 
 
NRF รุกหนักซอสพริกชิงตลาดใหญสหรัฐNRF จริงจังตลาดซอสพริก
ในสหรัฐ จับมือพันธมิตร-ศิลปนดัง-เกษตรกรสหรัฐ บุกหนักพรอมชิงตลาด
ซอสพริกจากบิ๊กหูยฟงฟูดส เผยใชเงินลงทุนไมเกิน 1 ลานดอลลาร มั่นใจ
โกยรายไดเขาพอรตไตรมาส 2/2566 โอกาสหนุนการเติบโตแรง โบรกมอง
กําไรไตรมาส 4/2565 ดีขึ้น ราคาเปาหมาย 7.2 บาท(ทันหุน ) 
 
ดอกเบ้ียขาข้ึนใกลสุดทางสะสม BBL-AEONTS-APกนง.เอกฉันทขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู 1.50% ตอป ช ูBBL-KTB-SCB รับอานิสงส
ไมหวงตั้งสํารอง กูรูฟนธงดอกเบี้ยนโยบายในประเทศใกลถึงจุดสูงสุด ขยับ
ไดอีกครั้ง 0.25% แนะดักทางกลุมไฟแนนซ AEONTS-SAWAD สื่อ 
PLANB-MAJOR คาปลีก CPALL-MAKRO และอสังหา AP(ทันหุน ) 
 
AAV จัดเต็มรับทัวรจีน บินในประเทศฟนตัวชัดAAV รับอานิสงสทัวร
จีน รุกทําการตลาดทั้ง 8 เสนทางที่เปดเสนทางบินตรงสูจีน หวังเพิ่ม
ความถี่เต็มชวงเวลา ควบคูเพิ่มความถี่เที่ยวบินในประเทศรับโครงการ "เรา
เที่ยวดวยกัน เฟส 5" ขณะที่คาดเสนทางบินในประเทศจะฟนตัวกลับมา 
100% ไดตั้งแตครึ่งแรกป 2566 นี้ ดานนักวิเคราะหประเมินผลงานป 2566 
มีโอกาสพลิกเปนกําไร แนะ "ซื้อ" เปา 3.70 บาท(ทันหุน ) 
 
MASTER ปงไมหยุด พรอมซื้อกิจการตอ รายไดโต 40% ทุกป
MASTER เทรดวันแรกแรง "นพ.ระวีวัฒน มาศฉมาดล" สั่งเดินหนาขยาย
หองผาตัด พื้นที่ใหบริการ รองรับการใหบริการไดมากขึ้น พรอมตั้งเปา 3 ป
รายไดโตเฉลี่ยปละ 40% พรอมรักษาอัตรากําไรสุทธิไมต่ํากวา 20% เล็งซื้อ
กิจการ-รวมทุนเสริมแกรง ดานโบรกประเมินกําไรป 2566 ที่ 429 ลานบาท
โต 40.1%YoY (ทันหุน ) 
 
BBGI ขายเอทานอล-บี 100 เพิ่ม ฟุงอานิสงสบางจากเทก ESSOาย
กิตติพงศ ลิ่มสุวรรณโรจน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญ บมจ.บีบีจีไอ หรือ BBGI เปดเผยวา ในฐานะเปนบริษัทในเครือ บมจ.
บางจาก คอรปอเรชั่น หรือ BCP จะไดรับผลดีโดยตรงจากการเขาซื้อ
กิจการทั้งหมดของ บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) หรือ ESSO โดยบริษทัจะ
สามารถจําหนายเอทานอลและบี 100 ไดมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ขายสวน
ใหญในเครือเทานั้น 
 
ลุน FTA 'ไทย-อียู' ฉลุย!หนุนสงออกทะยานปละ 2.1 แสนลานดันจีดีพี
โต"หอการคาฯ" หวังเจรจา FTA ไทย-อียูฉลุย ชวยหนุน การคา-การลงทุน 
บูมตลาดสงออก ชูสินคาเกษตร-อาหารรับอานิสงสเต็มสูบ ดันสงออกโตป
ละ 2.16 แสนลานบาท กระตุนจีดีพีขยายตัวระยะยาว 1.28%(ไทยโพสต ) 
 
THAI โวกลับเขาเทรดใน SET ปลาย 67"THAI" ฟุงจอกลับเขาเทรดใน
ตลาดหุนไดปลายป 67 หลังใสทุนเพิ่ม 8 หม่ืนลานบาท พรอมลุนผล
ประกอบการฟน หลังผูโดยสารเพิ่มหนุนสถานะการบินกลับมาแลว 60-
70% สั่งเสริมฝูงบินรองรับเต็มสูบ(ไทยโพสต ) 
 
 


