
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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SAWAD ผงาด SET50 เสียบแทนหุ้น 'ดีแทค' SIRI จองคิวเข้า 
SET100 ประเดิม 3 มี.ค.นี ้ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) 
ทะยานกลับเข้า SET50 หลัง TRUE และ DTAC ควบรวมกิจการ เผย ศรี
สวัสดิ์ฯ มีมาร์เก็ตแคปมากสุดในบรรดาหุ้นสำรอง หรือ Reserve List ส่วน 
“แสนสิร”ิ (SIRI) เข้า SET100 ยำ้ทั้ง 2 หุ้นจะเร่ิมเข้าคำนวณวันที ่3 มี.ค.นี้ 
ด้านโบรกฯ คาด SAWAD กำไรไตรมาส 4/65 ที ่1,185 ล้านบาท โต 4% ชี้
เกณฑ์เช่าซื้อใหม่ทำผู้ประกอบการรายเล็กทยอยปิดตัวเพียบ ส่งผลแห่เข้า
มาขอกู้กับ SAWAD ช่วยดันพอร์ตสินเชื่อป ี 66 พุ่ง 25%(ข่าวหุ้น) 
 
BE8 ร่วมทุนบลูบิค รุกตลาดกรีนเทคฯ “เบริล 8 พลัส” ผนึก “บลบูิค” 
ตั้งกิจการร่วมค้า Q2/66 บุกตลาดกรีนเทค มูลค่ากว่าพันล้านบาท พร้อม
รับงานติดตั้งระบบลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก บล.โนมูระฯ มองช่วยต่อยอด
ธุรกิจทั้งสองบริษัท ขยายงานภาครัฐเพิ่ม ขณะที่งบ BE8-BBIK ไตรมาส 4 
นิวไฮ เป้าหมายราคา “เบริล 8” ที ่100 บาท ส่วน “บลูบคิ” เป้า 150 บาท
(ข่าวหุ้น) 
 
SNNP ประกาศงบ 21 ก.พ.นี้ ลุ้นป ี65 กำไรนิวไฮ 525 ล้าน“ศรีนานา
พรฯ” เตรียมแจ้งงบปี 65 วันที ่ 21 ก.พ.นี้ โบรกฯ คาดกำไรป ี65 ทำนิวไฮ 
525 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 20% หลังประเมินไตรมาส 4/65 เบ่งกำไร 162 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึน 34% พร้อมเชียร์ “ซื้อ” อัพเป้าราคาใหม่ 25.50 บาท เหตุคาด
ป ี 66 นิวไฮต่อเนื่อง ลุ้นกำไร 692 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30% จากป ี 65(ข่าว
หุ้น) 
 
TOA วางเป้าปีนี้ ยอดขายโต 18% “ทีโอเอ” ลั่นเป้าปี 66 ยอดขายรวมโต 
17-18% จากปี 65 ที่คาดพุ่ง 17% อานิสงส์ธุรกิจสีฟื้น! ทุ่มงบลงทุน 700-
800 ล้านบาท โชว์ฐานะการเงินแกร่งกำเงินสด 6,000 ลา้นบาท โบรกฯ 
คาด Q1 ยอดขายพุ่งรับไฮซซีั่นธุรกิจ-ได้ผลบวกช้อปดีมีคืน(ข่าวหุ้น) 
 
RT ปักธงปีนี้เทิร์นอะราวด์ รายได้ 4 พันล้าน โต 100%RT ประกาศ
แผนธุรกิจป ี66 เทิร์นอะราวด์พลิกมีกำไร ตั้งเป้ารายได ้4,000 ล้านบาท โต 
100% จากปี 65 ที่คาดทำได้ 2,000 ล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกนิวไฮ 
11,400 ล้านบาท เตรียมเข้าประมูลงานใหม่กว่า 7,000 ลา้นบาท พร้อม
ทุ่มงบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
SKY งานล้น 2.3 หม่ืนล้าน! 'ปรินทร์-สุระ' ร่วมเพิ่มทุน“สิทธิเดช” โชว์
แบ็กล็อก SKY แน่น 2.3 หม่ืนล้านบาท วางแผนดันกำไรปีน้ีเติบโตไม่ต่ำ
กว่า 50% พร้อมดึง “ปรินทร-์สุระ” ร่วมเพิ่มทุนแบบ PP พร้อมเพิ่มทุน RO 
รวมกว่า 1.4 พันล้านบาท ดา้นงานบริการระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้าในสนามบินรุ่ง ปี 66 คาดยอดคนเข้าออกพุ่ง 1.7 แสน
คนต่อวัน โต 150% ส่วน AOTGA เตรียมเข้าประมูลงานภาคพื้นดิน
สุวรรณภูมิครึ่งปีหลังนี้(ข่าวหุ้น) 
 
GIT แนะอัญมณี รุกขาย 'ดีไซน'์ ชูบุกจีน-อินเดียนายสุเมธ ประสงค์
พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปดิเผยว่า การส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เดือน ธ.ค.2565 มีมูลค่า 521.33 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 12.41% หากรวมทองคำมีมูลค่า 568.16 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลง 31.97% และยอดส่งออกรวมท้ังป ี2565 หากไม่รวมทองคำ มีมูลค่า 
7,987.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 29.54% และหากรวมทองคำมีมูลค่า 
15,057.70 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 49.82%  (ไทยโพสต ์)  
 
 

จีนทะลักซื้อคอนโด SIRI ตั้งป้อมโกยอื้อARE เอเจนซี จำหน่ายคอนโด
ไทยให้ลูกค้าจีน ฟันธงลูกค้าจีนพร้อมเข้ามาซื้อ คอนโดในไทย ตั้งเป้าปีน้ีขาย
ได ้2,000 ยูนิต ปักธง 5 ทำเลศักยภาพ ในกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยว 
ทั้งเชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา ด้าน SIRI ประกาศลุยหนักเปิด 22 โครงการ 2 
หมื่นล้านบาท วางเป้าโกยต่างชาติ 1.2 หมื่นล้านบาท กูรูเคาะเป้า 2.11 บาท 
จ่ายปันผลสูง 7.1%(ทันหุ้น) 
 
JR ลั่นไตรมาส 1 แรง EA ป้อนชาร์จอีวีอื้อJR ชูผลงานไตรมาส 1/2566 
กระหึ่ม หลังงานทะลักแบ็กล็อกแตะ 1.06 หมื่นล้านบาท กินยาวถึงปี 2568 
เดินหน้าสอยโครงการใหม่อีก 2 พันล้านบาท ได้รับอานิสงส์รัฐบาลสั่งเดินรถ
บัสอีว ี EA ป้อนงานสถานีชาร์จไซซ์บิ๊ก 50 แห่ง หนุนธุรกิจเพิ่ม(ทันหุ้น) 
 
TLI เสริมดิจิทัลปั๊มยอด เดินหน้ารุกหนัก CLMVTLI ไทยประกันชีวิต เปิด
แผนป ี 2566 นำดิจิทัลเสริมทัพเกมรุกสนับสนุนฝ่ายขาย บริการ ตั้งทีมดิจิทัล
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขายบนแพลตฟอร์มมั่นใจผลงานปีนี้เติบโตได้ พร้อมเร่ง
เครื่องขยายตลาด CLMV ได้พันธมติรญี่ปุ่น "เมจิยาสุดะ" สนับสนุน จับตา
ประกาศผลประกอบการกลางกุมภาพันธ์นี(้ทันหุ้น) 
 
DTCENT จีพีเอสผงาด คู่ขาหนุนยอด 200 ล.DTCENT รับอานิสงส์
ท่องเที่ยวฟื้น หนุนลูกค้ากลุ่มบริการ GPS TRACKING ป ี2566 เติบโตไม่ต่ำ
กว่า 20% ยิ้มร่วมออกบูธปลาดิบกระแสตอบรับล้นหลาม อวดแบ็กล็อกในมือ 
1,000-2,000 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้เฉลี่ยปีละ 600 ล้านบาท ชู
พาร์ตเนอร์ บุญรอด-ยาซากิ ช่วยปั๊มยอดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท(ทันหุ้น) 
 
SEAFCO-PYLON มีแบ็กล็อกเต็มมืองานใหม่รอชิงเพียบ เจาะผลงาน
กลุ่มรับเหมาฐานราก SEAFCO-PYLON พร้อมเทิร์นอะราวด์ คาด Q4/2565 
เป็นไตรมาสที่ผ่านจุดอ่อนแอสุด จับตาไตรมาส 1/2566 เริ่มเห็นความคืบหน้า
ของงานในมือมากขึ้น ดันปี 2566 กลับมาโดดเด่น จากการรับรู้งานในมือเพิ่ม 
แถมลุ้นรับงานใหม่เติมพอร์ตต่อเนื่อง(ทันหุ้น) 
 
KTB เสิร์ฟหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อ ผลตอบแทนอิงราคาทองKTB เปิดขายหุ้นกู้
อนุพันธ์ชุดใหม่ "Gold Twin-Win" ตอบโจทย์ผู้ลงทุนทอง สร้างผลตอบแทน
จากการเคลื่อนไหวของราคาทอง เปิดโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง รับ
ผลตอบแทนสูงสุดถึง 8.99%* ความเสี่ยงต่ำ คุ้มครองเงินต้น 100% โดย
ธนาคารกรุงไทย เปิดจองซื้อ 15-17 กุมภาพันธ์นี(้ทันหุ้น) 
 
CENTEL โกยเงินท่องเที่ยวบูม โชว์ยอดจองห้องพักพุ่ง 70%CENTEL 
ปลื้มทัวร์จีนเข้าไทยหนุน OCC ธุรกิจโรงแรมเดือนกุมภาพันธ์พุ่งแตะ 70% 
แล้ว เจาะแหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, มัลดีฟส ์OCC พุ่ง แตะ 90% ดัน 
RevPar สูงกว่าป ี2562 ได้ต่อเนื่อง ด้านธุรกิจอาหารยอดขายต่อสาขาเติบโต
แข็งแกร่ง ขณะที่ยอดสั่งผ่านเดลิเวอรีก็ไม่ลดลง ด้านโบรกฟันธงรับอานิสงส์
ทัวร์จีนเต็มๆ หนุนกำไรป ี2566 แตะ 2.1 พันล้านบาท สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโค
วิด-19 ถึง 23% แนะ "ซื้อ" เป้า 58 บาท (ทันหุ้น) 
 
เวนคืน สปก.สร้างเมืองใหม่ 'อีอีซี' ปั้น 'ตลาดหุ้น' เทรดสกุลดอลลาร์  
สกพอ.เร่งแผนพัฒนา เมืองอัจฉริยะ 1.4 หมื่นไร ่ เวนคืน ส.ป.ก. เฟสแรก 5 
พันไร่ พัฒนา 5 โซน สร้างศูนย์กลางการเงินแห่งใหม่ ดันตลาดหุ้นใหม่ 
กระดานระดมทุนธุรกิจในอีอีซ ี "คณิศ" ชี้เป็นช่องทางแหล่งทุนให้บริษัททั่วโลก 
ที่ต้องการลงทุนอีอีซ ี เทรดด้วยดอลลาร์ ลดความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เร่งหารือ ก.ล.ต.-ตลท.-ธปท.คาดเปิดได้กลางปีนี(้กรุงเทพธุรกิจ ) 
 
 


