
 
 

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่าน้ีได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ จดัทำขึ้นโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด(มหาชน) ไม่ว่ากรณีใด 
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ยุบสภา! เลือกตั้ง 14 พ.ค. หุ้นผวาเครดิตสวิสไม่จบ โบรกฯ ชี้ Tier1 แบงก์
ไทยแกร่ง ชู BBL KTB TTB TISCO ราชกิจจาฯ ประกาศยุบสภามีผลทันที จับ
ตาวันศุกร์น้ี กกต.แจ้งวันเลือกตั้ง คาด 14 พ.ค. 66 ด้านตลาดหุ้นไทยไม่ตอบรับ 
เพราะยังกังวล “เครดิต สวิส” หลังมีการเทขายตราสารทางการเงินกองทุนสำรอง
ส่วนเพิ่มชั้นท่ี 1 (AT1) โบรกฯ เผยแบงก์ไทยกระทบจำกัดมาก ย้ำ Core Tier1 
แบงก์ไทยแกร่งมาก และมี AT1 เพียง 3% ของเงินกองทุน สบช่องแนะสะสม 
BBL KTB TTB TISCO รวมถึงธีมหุ้นรับเลือกตั้ง ADVANC SC และ SIRI(ข่าว
หุ้น) 
 
อัพเป้ากำไร BGRIM 8.6% 7 โรงไฟฟ้าใหม่หนุน 47 บาทโบรกฯ ยกเป้ากำไร
บีกริมปีน้ีขึ้น 8.6% แนวโน้มงบไตรมาสแรกสวย หลังอัตรากำไรขั้นต้น 7 
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กสูงขึ้น ทั้ง BGPR1-2, ABP1-2R, BPLC1R และ BPAM 2 
โครงการ ตามค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น ขณะท่ีต้นทุนก๊าซปรับลดลง พร้อมให้เป้าราคาใหม ่
47 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
S ปีน้ีออลไทม์ไฮ รายได ้1.7 หมื่นล. S ลั่นรายได้ปีน้ีออลไทม์ไฮ 17,000 ล้าน
บาท โต 34% แรงหนุน 4 กลุ่มธุรกิจขยายตัว เล็งเปิดท่ีอยู่อาศัย 5 โครงการ 
มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท เปิดบริการอาคารสำนักงานแห่งใหม่ “เอส โอเอซิส” คาด
อัตราเข้าพักโรงแรมพุ่งแตะ 75% ส่วนธุรกิจนิคมฯ ตั้งเป้าโอนท่ีดิน 200 ไร่ อัดงบ
ลงทุนปีนี ้ 6-7 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น) 
 
ธนารักษ์ชี้ 12 เม.ย. VSK เข้าบรหิารท่อกรมธนารักษ์เร่งรัดให ้ EASTW ส่ง
มอบทรัพย์สินโครงการท่อส่งน้ำฯ ทันที ย้ำ 11 เม.ย.นี้ ต้องออกจากพ้ืนท่ี พร้อม
ผลักดันให้บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) เข้าเสียบบริหารงานต่อตั้งแต่ 
12 เม.ย.เป็นต้นไป หาก EASTW ไม่ปฏิบัติตาม พร้อมนำกำลังเข้าพื้นที่(ข่าวหุ้น) 
 
กัลฟ์เซ็นปากลาย 770 MW ปีน้ีกำไรทะล ุ 1.4 หมื่นล้าน“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ”ี 
เซ็นสัญญา “ซื้อขายไฟฟ้ากับ “กฟผ.” โครงการ “ปากลาย” สปป.ลาว กำลังผลิต 
770 MW กินยาว 29 ปี ราคารับซื้อ 2.6989 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง นักวิเคราะห์
มองดันกำไรเพ่ิม 600 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 2-3 บาทหุ้น ส่วนปีนี้จ่อกำไรทะลุ 
1.4 หมื่นล้านบาท ได้เห็นราคาหุ้นแตะ 60 บาท ภายใน Q2 นี(้ข่าวหุ้น) 
 
PTG ตั้งงบลงทุน 2 พันล้าน ลุยปล่อยสินเชื่อผ่านปั๊มพีท“ีพีทีจี เอ็นเนอยี” 
เตรียมงบลงทุน 1.5-2 พันล้านบาท ร่วมทุนไฟแนนซ์นอกตลาดฯ ปล่อยกู้ผ่าน
สาขาปั๊มน้ำมัน PT 3 พันแห่งทั่วประเทศ ดีเดย์ครึ่งปีหลังนี้ จับกลุ่มร้านค้า 
ร้านอาหาร หรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ต้องการขยายกิจการ ปรับปรุงสาขา 
ภายใน 5 ปีปล่อยกู้ครบวงจร(ข่าวหุ้น) 
 
WINMED ลุ้นปีนี้นิวไฮรายได้โต 30% เจรจา 'รพ.' ภาคเหนือและใต้เพิ่ม
หน่วยรับบริจาคเลือด WINMED ปักธงปีน้ีรายได้รวม 914 ล้านบาท โต 30% 
ทำนิวไฮ 5 ปีติดกัน หลังธุรกิจหลักกลับมาโตชดเชยรายได้จากชุดตรวจโควิด-19 
หนุนกำไรปีนี้สดใส ชูปรับกลยุทธ์รุกตลาด B2C มากขึ้น นอกจากนี้ซุ่มเจรจา
พันธมิตร “โรงพยาบาล” ในภาคเหนอื-ภาคใต้ เร่งขยายหน่วยรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนท่ีเพิ่มอีก 4 หน่วย จากปัจจุบันมี 2 น่วย (ข่าวหุ้น) 
 
'สิงห์เอสเตท' ลั่นกำไรนิวไฮ มุ่งความเป็นเลิศ '4 ธุรกิจ' หนุนรายได ้1.7 
หมื่นล้านจ่อเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่า "หมื่นล้าน" สูงสุดเป็นประวัติการณ"์สิงห์ 
เอสเตท" เปิดแผน ธุรกิจป ี66 เดินหน้าธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ท้ัง 4 ธุรกิจหลัก 
หนุนรายได้แตะ 1.7 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 34% และมีกำไร "ออลไทม์ไฮ" ลั่น พร้อม
เปิดตัว 5 โครงการใหม ่มูลค่า "หมื่นล้าน" ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ทำธุรกิจ( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
 
 

AOT ฤดรู้อนช ู400% หมดช่วยค่าเช่ามี.ค.AOT ปลื้มตารางการบินฤดู
ร้อน 6 ท่าอากาศยานเพิ่มข้ึน 300-400% รับส่งบริษัทลูกเข้าชิงบริการ
ภาคพื้นดิน ย้ำ 5 ท่าอากาศยานยังรองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เพิ่มขึ้นได้ 
ขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสิ้นสุดมี.ค.นี้ เตรียมเก็บตามปกติ 
รวมถึงคิงเพาเวอร์ก็ต้องจ่ายสว่นแบ่งด้วย จับตารายได ้Non-Aero เติบโต
กว่า 10%(ทันหุ้น) 
 
BRR ประกาศชัดป ี2570 รายได้ทะลวงหมืน่ล้าน"อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ" 
บิ๊ก BRR กางแผนป ี2570 รายได้แตะ 10,000 ล้านบาท ลุยธุรกิจเชื้อเพลิง
ชีวมวลเต็มสูบ มองเป็น New S-Curve ใหม่ให้บริษัท วางแผนแปลงวอร์
แรนต์ BRR-W1 และ BRR-W2 รองรับการลงทุน(ทันหุ้น) 
 
CHASE จ่อซื้อหนี้ใหญ่ ไตรมาสแรกเพิ่ม 20%CHASE แย้มไตรมาส 
1/2566 คว้าหนี้ใหม่จากสถาบันการเงินเติมพอร์ต 15-20% เดินหน้าร่วม
ประมูลรับซื้อหน้ีด้อยมูลค่าใหม่เติมพอร์ตเพิ่มอีก 2-3 แห่ง จับตาหนี้ใหม่
เติมพอร์ตพีคสุดในไตรมาส 2-3/2566 นี้ วางงบ 1 พันล้านบาท ซื้อหน้ี วาง
เป้ารายได้ปี 2566 เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากปกี่อน และผลขาดทุนด้าน
เครดิตกลับมาอยู่ในสภาวะปกต ิแถมเดินหน้าเจรจาซื้อกิจการเพิ่ม(ทันหุ้น) 
 
AP-ORI-SPALI รับอานิสงส์ต่างชาติแห่ซื้ออสังหาไทยSPALI กำลังซื้อ
ต่างชาติฟื้น เร่งพัฒนาโครงการรองรับ ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้เริ่มเห็นแรงซื้อ
อสังหาของชาวต่างชาติในจงัหวัดเป้าหมาย-หัวเมืองท่องเที่ยว เชียงใหม,่ 
ภูเก็ต, พัทยา, และศรีราชา พร้อมรุกเข้ากรุงเทพฯ-ปริมณฑลตั้งแต่ไตรมาส 
2/2566 เป็นต้นไป แนะหุ้นเด่นเฉพาะตัว AP-ORI-SPALI รับอานิสงส์(ทัน
หุ้น) 
 
JR ถึงรอบพร้อมพลิก มุ่งชิงงานใหม ่2 พันล.JR ส่งซิกโค้งแรกมีเซอร์
ไพร์ส โครงการเรียงเคียวบุ๊กเพยีบ บิ๊ก "จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ" จัดทัพชงิ
งานเพิ่มราว 2 พันล้านบาท อัพงานในมือจากเดิมกว่า 1 หม่ืนล้านบาท กิน
ยาวไปอีก 5 ปี แถมลุยปั้นสถานีชาร์จอีวยีักษ์ หนุนธุรกิจทะยานเพิ่ม(ทัน
หุ้น) 
 
ZIGA มีลุ้นเทิร์นอะราวด์ เลือกตั้งหนุน-บทิคอยน์ฟื้นZIGA พ้นจุด
ต่ำสุด ผลงานพร้อมเทิร์นอะราวด์ ชี้ บอสใหญ ่"ศุภกจิ งามจิตรเจริญ" แย้ม
เลือกตั้งหนุนยอดใช้เหล็กพุ่ง แย้มตุนแบ็กล็อก 500-600 ล้านบาท ลุยสง่
มอบอื้อ แถมสัญญาณสินทรัพย์ดิจิทัลฟื้น ราคาบิทคอยน์พุ่งแรง 
28,400$ หรือคิดเป็น 962,769 บาท(ทันหุ้น) 
 
ATP30 ลุยบริการรถไฟฟ้า ผลงานโค้งแรกแจ่มATP30 แย้มผลงานโค้ง
แรกสดใส ลุยบริการลูกคา้ใหม่เพิ่ม ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 โต 10% ทุ่มงบ
ลงทุน 150 ล้านบาทซื้อรถเพิ่ม รองรับการให้บริการพนักงานโรงงานโดยรถ
บัสไฟฟ้า พร้อมบริหารต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน(ทันหุ้น) 
 
ยันไม่พบซีเซียมท่ีโรงรีไซเคิลระยองนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อุตสาหกรรมจังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบโรงงานเคพีพี อำเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบมีสาร ซีเซียม-137 หรือสารไอโซโทปของซีเซียม 
ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสี อยู่ในฝุ่นแดงบริเวณโรงงาน คาดเกิดจากการหลอม
อุปกรณ์ที่หายไปของโรงไฟฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ( ไทย
โพสต์) 
 


