
 
 

 

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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IFA แนะผู้ถือหุ้นไฟเขียว บางจากเทกโอเวอร ์ ESSO ชีช้ัดราคา 8.84 
บาท เหมาะสม ขยายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันที่ปรึกษาการเงินอิสระ เชียร์ผู้ถือ
หุ้น BCP ไฟเขียวซื้อหุ้น ESSO ระบุชัดราคา 8.84 บาทต่อหุ้น เหมาะสมแล้ว 
เหตุอยู่ในกรอบราคา 8.13-12.30 บาทต่อหุ้น มองหลังเทกโอเวอร์แล้วเสร็จ 
ดันบางจากขึ้นผู้นำธุรกิจโรงกลั่นและสถานีบริการน้ำมันในประเทศ ด้านโบรก
ฯ ระบุราคารับซื้อไมแ่พง งบ ESSO ครึ่งปีแรกสวย(ข่าวหุ้น) 
 
ลมไต้หวันดันกำไร EGCO เป้า 217 บาทอัพไซด์ 42%“หยุนหลิน” ลม
นอกชายฝั่งไต้หวันพัดแรงปีน้ี ดันกำไร EGCO พุ่ง รับรู้กังหันลมเต็มป ี14 ต้น 
กว่า 500 ล้านบาท และทยอยเพิ่มอีก 22 ต้น ดันกำไรเพิ่ม 2 พันกว่าล้านต่อปี 
Q1/66 ติดตั้งเสร็จ 2 ต้นรับรู้ทันที นอกจากนี้ลมมะกันเริ่มขยับ APEX และ 
RISEC ในไตรมาส 2 โบรกฯ ปรับเป้าเป็น “ซื้อ” ราคา 217 บาท อัพไซด์ 42%(
ข่าวหุ้น) 
 
บอร์ดกลต.เคาะ 20 มี.ค. จับตา 'รื่นวด'ี รีเทิร์น คณะกรรมการก.ล.ต. นัด
ประชุม 20 มี.ค.นี้ เพื่อเคาะเลขาธิการก.ล.ต.คนใหม่จากจำนวนผู้สมัคร 4 คน 
ให้เหลือ 2 คน เพื่อส่งให้รมว.คลังพิจารณาคัดเลือกเหลือ 1 คน เผย “รื่นวดี 
สุวรรณมงคล” มีโอกาสสูงได้รับตำแหน่งสมัย 2 จับตาจะมกีารปรับโครงสร้าง
บอร์ดก.ล.ต.ใหม่หลังกระบวนการสรรหาฯ แล้วเสร็จ(ข่าวหุ้น) 
 
BTS ปีนี้ตีปีกรับ สีชมพ-ูเหลือง“บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส”์ ไม่ง้อกทม. มั่นใจปี
นี้สายสีเหลืองและชมพูเปิดใช้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ผู้บริหารประเมิน
รายได้จากค่าโดยสารรวม 2 เส้นทาง เพิ่มอีก 2,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนสายสี
เขียวไม่กระทบฐานะบริษัท มีโมโนเรล 2 สายเสริมรายได้(ข่าวหุ้น) 
 
PRTR พุ่งขึ้น 40% หุ้นใหญ่ 1 ปี ไมข่าย“พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป” เทรดวันแรกยืน
เหนือจอง 10.10 บาท พุ่ง 40% เทรดทะลุ 2.6 พันล้าน ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่
พร้อมใจไม่ขายหุ้น 100% ภายใน 1 ปี ด้านผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 
10% ไตรมาสแรกไปได้สวย D/E ลดเหลือ 0.50 เท่า ลั่นขึ้นอันดับ 1 ธุรกิจ
บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ภูมิภาคอาเซียนภายใน 3-5 ป(ีข่าว
หุ้น) 
 
BKD รุกซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ผุดห้องสูงวัย-รีโนเวท NPA BKD ซินเนอร์ยี่
กลุ่มเจมาร์ท ลุยโปรเจกต์แรก “โครงการตกแต่งห้องผู้สูงอายุ” ของ J และเร็วๆ 
นี้จ่อนำสินทรัพย์ NPA ของ JMT มารีโนเวทใหม่พร้อมขายรับดีมานด์บ้านมือ
สอง ลั่นปีนี้งานตกแต่งล้นมือท้ังโครงการภาครัฐ-เอกชน คาดแบ็กล็อกปีนี้มี
โอกาสพุ่ง 2 พันล้านบาท ชูกลุ่มโรงแรมเด่น รีโนเวทโรงแรมในเครือ AWC-บีที
เอสกรุ๊ปหลายแห่ง(ข่าวหุ้น) 
 
ต่างชาติ-กองทุน' พลิกซื้อหุ้นไทย โบรกเตือนระวังลงทุน เหตุมีปัจจัย
ไม่ แน่ นอนสู งจั บต าป ระชุม เฟ ดสัป ดาห์หน้ า กำหนดทิศทางดัชนี  
"หุ้นไทย" พุ่ ง 41 จุด  แรงหนุนเงินเฟ้อสหรัฐออกมาตามคาด ส่ งผลดี  
บรรยากาศการลงทุน "นักลงทุนต่างชาติ" กลับมาซื้อสุทธิ 960.90 ล้าน หลัง
ขาย ติดต่อกัน 18 วันทำการ ด้านกองทุนในประเทศ ซื้อ 1.5 พันล้าน ด้านโบ
รกแนะจับตาประชุมเฟดสัปดาห์หน้า เหตุกำหนดทิศทางตลาดหุ้น เตือน
ระมัดระวังการลงทุนจากมีปัจจัยความไม่แน่นอนสูง( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กลต.ลุยปรับเกณฑ์ คุมสินทรัพย์ดิจิทัล บอร์ดก.ล.ต.เผยนโยบายกำกับ
ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลภาพรวมตั้งแต่ตลาดแรก-ตลาดรอง-บังคับใช้กฎหมาย 
เตรียมแก้เกณฑ์ยื่นขอไลเซนส์ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน หวังคุ้มครองผู้ลงทุน 
พร้อมทบทวนการเสนอขายอินเวสเม นท์โทเคน สอดคล้องความเสี่ยง
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

SABUY รุกเก็บ SVT จับตาผนึกสหพัฒน์SABUY เอาอีกแล้ว! ย่องซื้อ
หุ้น SVT ธุรกิจตู้เวนดิ้งยักษ์ค่ายสหพัฒน ์ จับตาผนึกยกัษ์ใหญ่ธุรกิจเวนดิ้
งต่อยอดอีก กรุยทางสายสัมพันธ์ "สหพัฒน"์ ขยายอีโคซิสเต็มขนาดใหญ่ 
ด้านบิ๊ก "ชูเกียรต"ิ ยำ้นโยบายบริษัทพร้อมขยายอีโคซิสเต็ม ไม่ใช่แค่ไทย 
แต่ใหญ่ถึงอาเซียน(ทันหุ้น) 
 
'ชูเกียรต-ิคีรี' นำทีมควักเงินล้านซื้อหุ้น20 บิ๊กบจ. มั่นใจหุ้นตัวเอง 
จ่ายเงินล้านซื้อหุ้นตอนแพนิค "ชูเกียรติ" นำทีมกวาด SABUY 74.67 ล้าน
บาท ราคาเฉลี่ย 11.76 บาท ตามด้วย "คีรี" ตดัหน้ารถไฟฟ้าสีเขียวซื้อหุ้น 
BTS มูลค่า 26.76 ล้านบาท ขณะที่บิ๊ก NOBLE, SIRI, ORI, CHASE, 
ACE, KKP, PCC, JDF, IP, AAI, MTW ติดโผ ด้านชูเกียรติรับสร้างมั่นใจ
(ทันหุ้น) 
 
ADVANC ได้ดีพันธมิตร NT รับคลื่น 700 เข้าพอร์ตเพิ่มADVANC ได้
เต็มๆ กรณีรัฐให้ NT เดินหน้าโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที ่ 4G/5G บนคลื่น 
700 MHz จากการที ่ NT คัดเลือกเป็นพันธมิตรตั้งแต่กลางปี 2565 มี
โอกาสรับแบ่งคลื่นเพิ่มอีก 5 MHz จากปัจจุบันมีคลื่นนี ้15 MHz แถมคลื่น 
NT อยู่ตดิกัน ชว่ยเพิ่มศักยภาพ 5G แนะ "ซื้อ" มองเป้า 252 บาท(ทันหุ้น) 
 
GPI ค่ายรถอีวีดันยอดมอเตอร์โชว์ชน 5 หมื่นล.GPI คาดงานมอเตอร์
โชว์ เงินสะพัดกว่า 5 หม่ืนล้านบาท เผยค่ายรถอีวีตบเท้าออกบูธเพียบ 
มองปีนี้ยอดขายรถไฟฟ้าโต 5-10% หลังรัฐเดินหน้าผลักดัน เล็งกลับมาจัด
งานสำหรับรถมือสอง รถนำเข้า รวมถึงรถอีวี ปีหน้า หวังกระตุ้นยอดขาย 
มองโอกาสเติบโตสูง ส่วนปีนี้คาดรายไดก้ว่า 700 ล้านบาท แถมมีธุรกิจ
พลังงานหนุน(ทันหุ้น) 
 
AH รายได้โตแกร่ง รับโชคย้ายฐานผลิต ออเดอร์พุ่งเท่าตัวAH ตั้งเป้า
รายได้โต 10-15% และมาร์จิ้นระดับ 10-12% จากยอดขายที่เติบโตทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ มั่นใจการย้ายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาไทย 
หนุนรายได้จากคำสั่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าโต 100% พร้อมอัดงบ 
1,000 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่และซ่อมบำรุง(ทันหุ้น) 
 
MFEC มีบุ๊กกำไรพิเศษ ชูงานซีเคียวริตี้หนุนMFEC ผลงาน Q1/2566 
เด้งจ่อรับรู้กำไรพิเศษจากการขายธุรกิจ Vulcan Digital Delivery ให้กับ 
BBIK ราว 500-600 ล้านบาท ดันผลงานปีนี้สดใส ตั้งเปา้โต 15% เตรียม
นำเงินลงทุนธุรกิจต่อยอดธุรกิจซีเคียวริตี้ เป้าเป็นศูนย์ปฏิบตัิการความ
ปลอดภัย ลุยบริการรองรับ ESG โบรกมองราคาเป้าหมาย 10.80 บาท(ทัน
หุ้น) 
 
KK เฮ!รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันยอดขายโค้งแรกสะพัดKK โดดรับแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจ ชี้บัตรประชารัฐเพิ่มเป็น 700-800 บาทต่อใบ หนุน
ยอดขายไตรมาส 1/2566 สะพัด พร้อมรับปัจจัยบวก เปิดประเทศต่างชาติ
ตบเท้าเข้าไทยพรึ่บ ฟากผู้บริหาร "กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล" เร่งสยายปีก
สาขาปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช(ทันหุ้น) 
 
คลังม่ันใจหุ้นไทยเริ่มฟ้ืนย้ำรัฐบาลรักษาการพร้อมดูแลเศรษฐกิจเต็มที ่
"คลัง" มั่นใจดัชนีตลาดหุ้นไทยทยอยฟื้น หลังวิกฤตปิด 2 แบงก์สหรัฐ ทำ
นักลงทุนตื่นตระหนก หวั่นกระทบตลาดการเงินโลก ย้ำรัฐบาลรกัษาการ
พร้อมดูแลเต็มที ่( ไทยโพสต์) 
 


