
 
 

 

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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3 กองทุนช้ีหุ้นไทยต่ำเกิน ออกทริกเกอร์ช้อนกลับ 'กรุงศรี พัฒนสิน' 
เปิดโผหุ้นรับฤดูร้อน 3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขนาด
ใหญ่ สบช่องดัชนี SET ปรับฐาน ส่ง “ทริกกอร์ ฟันด์” หุ้นไทย ล่าสุด “บลจ.
ไทยพาณิชย์” ล็อกเป้าทริกเกอร ์6% ใน 6 เดือน พร้อมคาดดัชนีปีนี ้1,760 
จุด บลจ.กรุงไทย ชูผลตอบแทน 5% ใน 6 เดือน ส่วนบลจ.ทิสโก้ ชูเป้า 
10.50 บาท ใน 5 เดือน เผยต่างเน้นหุ้นกลุ่มเปิดเมือง ท่องเที่ยว บริโภค 
ด้าน “บล.กรุงศรี พัฒนสิน” เปิดโผหุ้นรับอานิสงส์ฤดูร้อน เช่น OSP, ICHI, 
SAPPE, MINT, CENTEL, CRC, GLOBAL(ข่าวหุ้น) 
 
RPH ส่งซิก Q1 สวย รายได้ปีนี้พุ่ง 20%RPH ส่งซิกไตรมาส 2/66 แจ่ม! 
โชว์ 2 เดือนแรกผู้ป่วยแน่นทะลัก! หนุนรายได้ปีนี้เข้าเป้าโต 10-20% 
เดินหน้าสร้างรพ.ประกันสังคม 100 เตยีง และรพ.เสริมความงาม จ่อปิด
ดีลร่วมทุนปีนี ้2 ดีล ฟาก RAM บอร์ดไฟเขียวทุ่ม 600 ล้านบาท ร่วมลงทุน
ใน “รพ.มหาสารคาม ราม” ถือหุ้น 50% กำหนดเปิดให้บริการรพ. 120 
เตียง ในป ี69(ข่าวหุ้น) 
 
BEM จ่อกำไรปีนี้โต 50% รับสีน้ำเงิน-ทางด่วนฟื้น BEM ผลงานปีนี้
แนวโน้มดี โบรกฯ ประเมินกำไรทะลุ 3.7 พันล้านบาท โต 50% จากรายได้
ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฟื้นตัวรับนักท่องเที่ยวทะลัก งบ Q1/66 
จ่อทำสถิติสูงกวา่ก่อนเกิดโควิด-19 มั่นใจสายสสี้มได้เซ็นแน่นอน ล่าสุด
จ้าง ช.การช่าง 1,630 ล้านบาท ซ่อมบำรุงสายสีม่วง-น้ำเงิน ราคา
เป้าหมาย 10.80 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
EGCO ปิดดีล 609 เมกะวัตต์ กันกุลผ่านอุทธรณ ์4 โครงการEGCO 
เตรียมปิดดีลซื้อหุ้น 49% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสหรัฐฯ “RISEC” 
609 เมกะวัตต์ มี.ค.นี้ ส่วนโครงการ APEX เดินหน้า COD อีก 7 โครงการ 
ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลติปีนี้เป็น 7 พันเมกะวัตต์ ล่าสดุ “กันกุล” ผ่าน
อุทธรณ์ประมูลพลังงานทดแทนแล้ว 4 โครงการ และเอ็กโก จำนวน 3 
โครงการ รอฟังผลเดือน เม.ย.(ข่าวหุ้น) 
 
GLORY เปิดตัว 'Line @Alisa AI' ย้ำรายได้ปีนี้โต 20-50% จ่อเปิด
เกมออนไลน์เร็วๆ นีG้LORY เปิดตวั “Line @Alisa AI” แชทบอท AI ที่
ทำได้มากกว่าแคต่อบคำถาม พัฒนาจากโมเดลปัญญาประดษิฐ์ 
Generative Pre-training Transformer สว่นผลงานปีนี้ม่ันใจรายได้ตาม
นัดโต 20-50% เดินหน้าซื้อลิขสิทธ์ิเพิ่มเป็น 313 ลิขสิทธ์ิ เล็งส่งออกนิยาย
ไทยไปต่างประเทศ นอกจากนี้เปิดตัวเกมออนไลน์บนมือถือเร็วๆ นี(้ข่าวหุ้น) 
 
A5 ย้ำป ี69 รายได้พุ่ง 5 พันล้าน SA จ่อขายหุ้นกู ้25-27 เม.ย.นีA้5 
ปักธงป ี 69 รายได้พุ่ง 5,000 ล้านบาท จากปีนี้ตั้งเป้าไว้ 1,600 ล้านบาท 
ตุนแบ็กล็อก 5,755 ล้านบาท จ่อบุ๊กปีนี้ 1,500 ล้านบาท วางเป้ายอดขาย
ปีนี ้ 2,400 ล้านบาท จ่อเปิด 2 โครงการ มูลค่ารวม 5,200 ล้านบาท ฟาก 
SA เตรียมออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 1 ป ี3 เดือน ชูดอกเบี้ยสูง 6.50% ต่อปี คาด
เปิดจองซื้อ 25-27 เม.ย.นี้ (ข่าวหุ้น) 
 
ซีอีโอ NRF รับโอนหุ้นภายในกลุ่ม ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ แดน ปฐมวาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท ์ โปรดิวซ์ จำกัด 
(มหาชน) หรือ NRF รับโอนหุ้น NRF จากบริษัท ดีพีเอ ฟันด์ เอส จำกดั ผู้
ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ของบริษัท จำนวน 110,950,000 หุ้น ส่งผลให้ถือหุ้น
เพิ่มเป็น 176,650,000 หุ้น จากเดิม 65,700,000 หุ้น( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 

ตลาดคาร์บอนบูม ACE รับทรัพย์ RECผอ.อบก.แย้มตลาดคาร์บอน
เครดิต 2 เดอืนท่ีผ่านมาโดดเด่น ชี้ดีมานด์เข้ามาสูง แต่ซัพพลายยังขาด
ตลาด เดินหน้าผลักดันการรับรอง Premium T-VER ขึ้นชั้นสากล พร้อมป้ัน
ไทยเป็นฮับคาร์บอนเครดิตในภูมิภาค มั่นใจรัฐบาลใหม่ผลักดัน ด้าน ACE 
เดินหน้าขาย REC แย้มปีน้ีโกยรายได้อย่างมีนัยสำคัญ(ทันหุ้น) 
 
ITTHI ชูอุปกรณ์แสง รุกอสังหาเพิ่มพอร์ตITTHI รับทรัพย์อสังหาฟื้น 
ลุยชิงงานใหม่เข้าพอร์ต หนุนแบ็กล็อกเพิ่มจากปัจจุบันมีอยู่ 227 ลา้นบาท 
เดินหน้าเจาะฐานลูกค้าภาครัฐต่อยอด เล็งนำเงินระดมทุน 210 ลา้นบาท 
เสริมแกร่งธุรกิจหนุนผลงานโต แย้มผลงานปี 2566 สดใส ฟากโบรกเคาะ
พื้นฐาน 4.50 บาท(ทันหุ้น) 
 
บิทคอยน์มีกำแพงขวาง 'ลุงโฉลก' ชี้จุดร่วงก่อนว่ิงอย่าตื่น! บิทคอยน์
วิ่งแรง ทำหุ้นเกี่ยวพันบิทคอยน์พุ่งสนั่น นายกฯฟินเทคเปิดเหตุผลตลาด
มองดีเกินไป เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยเพราะแบงก์ล้ม แนะมองความจริงจ้าง
งานยังสูงต้องสกัดเงินเฟ้อต่อ แต่ชี้ใกล้ถึงจดุจบแล้ว ดา้นลุงโฉลกเปิดกราฟ
มองอนาคตบิทคอยน์จะไปไกล แต่ต้องวูบลงแรงก่อน แนะจังหวะเวลาเก็บ
(ทันหุ้น) 
 
CI ยอดจองภูเก็ตพุ่ง ตั้งเป้ารายได้พันล.CI รับทรัพย์ท่องเที่ยวภูเก็ต
ฮอต หนุนยอดจองห้องพักภูเก็ตไตรมาสแรกโตแรง 60-70% คาดเพิ่ม
ต่อเนื่องในไตรมาส 2/2566 คาดโกยอตัราการเข้าพักแตะ 70-80% พร้อม
ตั้งเป้ารายได้ธุรกิจโรงแรมปีนี้ที ่900-1,000 ล้านบาท ด้านธุรกิจอสังหาวาง
งบซื้อที่ดิน 1,000 ลา้นบาท เตรียมเปิด 3-4 โครงการใหม่ในกรุงเทพฯ-หัว
หนิ-ภูเก็ต(ทันหุ้น) 
 
STEC รฐับาลใหม่กระตุ้น เล็งชิง 2 แสนล้านต่อยอดSTEC เชื่อ
รัฐบาลใหม่ผลักดันงานประมูลต่อเนื่อง แม้จะล่าช้า 1 ไตรมาส เล็งเข้าร่วม
ชิงตามแผน 2 แสนล้านบาท ดันงานในมือเพิ่มจาก 1.1 แสนล้านบาท 
โครงการอู่ตะเภาลุ้นทันปีนี ้คงเป้ารายได้ 3.2-3.3 หม่ืนล้านบาท โกยธรุกิจ
ใหม่บริหารจัดการระบบประกอบอาคารปีนี ้ 100 ล้านบาท โบรกชี้ STEC 
แรงสุด เลือกตั้งครั้งก่อน เป้า 16.60 บาท(ทันหุ้น) 
 
SNNP ดีมานด์ดัน Q2 จับตากองทุนเก็บหุ้นSNNP รับอานิสงส์เข้า
โหมดช่วงเลือกตั้งใหม่ หนุนดีมานด์สดใส พร้อมส่งซิกไตรมาส 2/2566 
ฟอร์มแจ่มรับออเดอร์ขยายตัว ผู้บริหาร "วิโรจน์ วชิรเดชกุล" ปลื้มโรดโชว์
ฮ่องกง-มาเลเซีย กระแสตอบรับแจ่ม หนุนกองทุนถือหุ้นแตะ 15%(ทันหุ้น) 
 
DITTO โปรเจ็กต ์5 พันล.จ่อ เจาะภาครัฐ-ปลูกป่าแสนไร่"ฐกร รัตนก
มลพร" บอสใหญ ่ DITTO ตั้งตารอโปรเจ็กต์ยักษ์ 5 พันล้านบาท คาด
ชัดเจนเร็วๆ นี้ ลยุเจาะฐานบริหารจัดการเอกสารภาครัฐ พร้อมย้ำเป้าปลูก
ป่าแสนไร่ จากปัจจุบัน 4.8 หม่ืนไร ่ เชื่อกฎหมายบังคับใช้หนุนธุรกิจ
คาร์บอนโต คาดเห็นผลภายใน 3 ป ี โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 55 บาท (ทันหุ้น) 
 
เอ็กโกกางแผน 66 ทุ่ม 3 หม่ืนล.ลุย M&A ดันผลิตเพิ่มพันเมกเอ็กโก
อัดงบลงทุน 3 หม่ืนล้านบาท ลุย M&A หวังดันกำลังการผลิตในมือพุ่ง
เฉียด 7 พัน MW( ไทยโพสต์) 
 
ธกส.อัดฉีดงบอุ้มประมง"ธ.ก.ส." จัดสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง
ผู้ประกอบการประมง ระยะท่ี 2 วงเงิน 3 พันล้านบาท เคาะปล่อยกู้รายละ
ไม่เกิน 5 ล้านบาท รัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบีย้ 3% ต่อปี ผู้กู้จ่ายดอก
เพียง 4% ต่อปี ( ไทยโพสต์) 
 
 


