
 
 

 

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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KTB รุกสินเช่ือไฮยีลด์! ดันดิจิทัลโลนหมื่นล้าน ผ่านแอปฯ 'เป๋าตัง' 
หุ้นอัพไซด์สูง P/BV เพียง 0.58 เท่า, P/E 6.4 เท่า“ผยง ศรีวณิช” ซอีีโอ 
“กรุงไทย”(KTB) ดันเป้าสินเชื่อปีนี้โต 3-5% ปรับเรือธงจากเน้นสินเชื่อ
ภาครัฐมารุกรายย่อย เน้นกลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน
ที่เงินเดือนเข้าบัญชีกรุงไทย พร้อมลุยสินเชื่อช่องทางดิจิทัลผ่านแอปฯ “เป๋า
ตัง” เป้าปล่อยกู้สิ้นป ี 1 หม่ืนล้านบาท เผยกลุ่มน้ีให้ผลตอบแทนสูง คิด
ดอกเบี้ยได้เกิน 20% ด้านโบรกฯ มติเอกฉันท์ แนะ “ซื้อ” หุ้นมีอัพไซด์สูง 
P/BV เพียง 0.58 เท่า และมี P/E ที ่6.4 เท่า ต่ำกว่าคา่เฉลี่ยกลุ่มฯ 18 เม.ย.
นี้ ขึ้น XD ปันผล 0.682 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
BCH รับเต็มประกันสังคม อัพอัตราเหมาจ่าย 8-10% BCH รับเตม็คา
ราเบล! สำนักงานประกันสังคมจ่อปรับเพิ่มเหมาจ่ายรายหัวประกันสังคม 
8-10% จากเดิม 1,640 บาทต่อราย คาดมีผล 1 เม.ย.นี้ หลังโชว์ฐานผูป้่วย
ประกันสังคมอันดับ 1 ของไทยมากกว่า 1.05 ล้านราย พร้อมรับผลบวก
ปรับค่ารักษาโรคยากสูงถึง 25% ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี ้ 1.3 หม่ืนล้านบาท 
โต 2 หลักจากปีก่อนเกิดโควิด-19(ข่าวหุ้น) 
 
IVL ระดม 3 หม่ืนล. สปินออฟบริษัทลูก เข้าตลาดหุ้นมะกัน“อินโด
รามา เวนเจอร์ส” เล็งส่งบริษัทในเครือผลิต IOD เข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระดม
ทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.4 หม่ืนล้านบาท ภายในปีนี้ 
กระตุ้นการเติบโตบรษิัทแม่ และลดภาระหนี้ นักวิเคราะห์คาดดันกำไร IVL 
เพิ่มไม่ต่ำกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ สร้างอัพไซด์ต่อราคาหุ้นกว่า 30%(
ข่าวหุ้น) 
 
UBS ขอเงินปากถุง 2 แสนล. ก่อนควบรวม 'เครดิตสวิส' UBS ยืน่ขอ
เงินค้ำประกันจากรัฐบาล 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2 แสนล้าน
บาท เพื่อควบรวมกิจการ “ธนาคารเครดติสวิส” หวังใช้เป็นค่าใช้จา่ยการ
ปิดบัญชี-ค่าธรรมเนียมฟ้องร้องและการเลิกจ้างพนักงานกว่า 10,000 
ตำแหน่ง ล่าสุด “คริส” (พรชยั ประเสริฐสินธนา) ยื่นลาออกจากบล.เครดิต 
สวิส (ประเทศไทย) แล้ว(ข่าวหุ้น) 
 
ทิสโก้ส่งทริกเกอร์หุ้นไทย ASPS แนะ 19 หุ้น SET100 บลจ.ทิสโก้ มา
ตามนัด! จับจังหวะหุ้นไทยย่อตัว ส่ง “ทริกเกอร์ ฟันด์” หุ้นไทย ล็อกเป้า
ยีลด์ภายใน 5 เดือน ม่ันใจฐานะการเงินแบงก์ไทยแข็งแกร่ง การบริโภค 
ท่องเที่ยวฟื้นตัว เงินเฟ้อไม่สูง ด้าน “เอเซีย พลัส” แนะ 19 หุ้น ใน SET100 
ราคาลงลึก ระยะสั้นจะรีบาวด์ เช่น JMT, TIDLOR, MTC, IVL และ BAM(
ข่าวหุ้น) 
 
SCGP ราคาต่ำสุดรอบ 2 ปี สวนทางกำไรปีนี้โต 44%“เอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง” แตะจดุต่ำสดุรอบกว่า 2 ปี โบรกฯ มองราคา SCGP ต่ำกวา่
พื้นฐานแล้ว ประเมินกำไรสุทธิป ี66 ฟื้นตัวดีพุ่ง 44% หลังจีนเปิดประเทศ 
หนุนยอดขายทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/66 ด้านผู้บริหารตั้งเป้ารายได้
ปีนี ้1.6 แสนล้านบาท เร่งขยายธุรกิจในอินโด-เวียดนาม แนะนำ “ซื้อ” 
ราคาเหมาะสม 63.00 บาท อัพไซด ์37% (ข่าวหุ้น) 
 
จีนแห่ลงทุนทะลักนิคมอุตฯ 'ภูมิรัฐศาสตร์' หนุนยึดเบอร์ 1 จีนทะลัก
ตั้งฐานผลิตในนิคมฯ เผย ก.พ.อันดับ 1 สัดสว่น 23.68% แซงสิงคโปร-์
ญี่ปุ่น "ดับบลิวเอชเอ" เชื่อเงินลงทุนไหลเข้าต่อเนื่อง จากเทรดวอร์และ
สัมพันธ์ไทยที่ดีกับจีน ชี้ต้องมูฟให้เร็ว วางกลยุทธ์ผุดแพ็กเกจดึงเม็ดเงิน
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เทียร์วัน "อมตะ" เผยตั้งแต่กลางปี 65 ถงึปัจจุบันลูกค้า
จีนคิดเป็น 50% ของพอร์ต( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

โบรกสแกน 'IP' เคาะกำไร 62% พื้นฐาน 20.10 บ.โบรกส่องกล้อง IP 
คาดผลงานปีนี้เติบโต 20% แตะ 1.86 พันล้านบาท พร้อมเคาะกำไรสุทธิ 
193 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 62.2% รับแรงหนุนเปิดเมือง คลอดโปรดักต์ใหม่ 
พร้อมขยายสาขาเพิ่ม 15 สาขา รกุสยายปกีต่างแดน แนะ "ซื้อ" พื้นฐาน 
20.10 บาท(ทันหุ้น) 
 
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง PLT ลุยขายไอพีโอ 280 ล.หุ้นPLT ก.ล.ต.นับ
หนึ่งไฟลิ่ง เตรยีมเสนอขาย IPO จำนวน 280 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าเทรดใน
ตลาด mai ภายในปีน้ี นำเงินระดมทุนขยายกองเรือ-รถบรรทุกขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน และการให้บริการ 
หนุนธุรกิจโตแกร่ง(ทันหุ้น) 
 
MENA รายได้โต 15% ขนส่งคอนกรีตฟื้น ชูพันธมิตรต่อยอดMENA 
ฉายภาพธุรกิจป ี 2566 เติบโตโดดเด่น ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% รับ
อานิสงส์อุตสาหกรรมก่อสร้างฟื้นแรง ดันดีมานด์ขนส่งคอนกรีตพุ่ง พร้อม
ผนึกพันธมิตรรายใหญ่ หนุนศักยภาพด้านบริการขนส่ง ผลักดันอนาคต
เติบโตก้าวกระโดด(ทันหุ้น) 
 
PTT ถึงรอบฟื้นตัวแกร่ง ผลงานบ.ลูกดันกำไรฟูPTT ปีนีฟ้ื้นตัว โบรก
คาดกำไรอยู่ที ่ 9.86 หม่ืนล้านบาท เติบโต 8.2% จากปีก่อน รับทรัพย์ผล
ประกอบการบริษัทในกลุ่มปรับตัวดีขึ้น ผลขาดทุนจากการป้องกันความ
เสี่ยงลดลง และต้นทุนก๊าซผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้ผลดำเนินงานของ 
GPSC กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่มองธุรกิจใหม่ท่ีเป็น New S-Curve มีการ
เติบโต แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาพื้นฐานที่ 46 บาทต่อหุ้น(ทันหุ้น) 
 
NSL รายได้ชน 4.7 พันล้าน ขยายสาขา-สินค้าใหม่ดันNSL ตั้งเป้า
รายได้ป ี 2566 โตราว 17% หรือราว 4,700 ล้านบาท ตามยอดขายที่
เพิ่มข้ึน จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และขยายสาขาเพิ่มหนุน แถมจับมือ
พันธมิตรตีตลาดเครื่องดื่มเพิ่ม คาดวางจำหน่ายกลางปีนี้ ขณะที่มีแผน
ขยายตลาดไปต่างประเทศเพิ่มข้ึน(ทันหุ้น) 
 
BRI เด่นกลุ่มแนวราบ จับตาผลงานปีนี้นิวไฮ ยอดโอนกระโดด 32% 
BRI พร้อมโตต่อเนื่องจากแผนธุรกิจเชิงรุก ส่องแนวโน้มปี 2566 เตบิโต
สดใส คาดว่ากำไรปกติป ี 2566 จะทำสถติิสูงสุดใหม่ที ่ 1.5 พันล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 41% จากปีก่อน ยอดโอนโตก้าวกระโดด 32% แตะ 7.1 พันล้าน
บาท เชียร์ซื้อเคาะเป้า 14 บาท(ทันหุ้น) 
 
BCH รายได้ปีนี ้ 1.3 หม่ืนล. ผู้ป่วยใน-ต่างชาติยอดพุ่งBCH กางแผน
อัพรายได้ปีนี้แตะ 1.3 หม่ืนล้านบาท ยอดผู้ป่วยใน-ต่างชาติ-ประกันสังคม
เพิ่มข้ึน ลุยเจาะฐานรักษาโรคเฉพาะทาง - ศูนย์ IVF ศัลยกรรมความงาม 
และสุขภาพครบวงจร ทุ่มงบ 1.5 พันล้านบาท เดินหน้าลงทุน 2 
โรงพยาบาลต่อเนื่อง ทั้งยังปรับปรุง - เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ด้าน
นักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" เป้า 23.60 บาท(ทันหุ้น) 
 
แท็กทีมลา้งบางแก๊งบัญชีม้าธปท.ชี้กม.เพิ่มโทษแรง/แบงก์เร่งเก็บข้อมูล 
biometrics"ธปท." แท็กทีมหน่วยงานลุยปราบอาชญากรรมออนไลน ์ แจง
กฎหมายใหม่สุดเข้ม เพิ่มโทษดุดันสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องบัญชีม้า แจง
แบงก์เร่งเก็บข้อมูล biometrics สแกนหน้าก่อนโอนเกิน 5 หม่ืนบาท ขีด
เส้นไม่เกิน มิ.ย.2566 เดินเครื่องออกเกณฑ ์ Virtual Bank ก่อนแจก
ใบอนุญาตล็อตแรกไม่เกิน 3 ราย 
 ( ไทยโพสต์) 
 


