
 
 

 

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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3BB ขาดสภาพคล่องหนัก จ่ายค่าเช่า JASIF ไม่ครบ! ส่อรีสตรัก
เจอร์กองทุนครั้งใหญ่ 'ปรับโครงสร้างหนี-้ค่าเช่าใหม'่3BB ระส่ำ 
ลูกค้าหด!เจอวิกฤตสภาพคล่อง เป็นเหตุจ่ายค่าเช่า JASIF ไม่ครบจำนวน 
ล่าสุดร่อนหนังสือถึงบลจ.บัวหลวง ยอมรับสภาพงวด 15 มี.ค. 66 จา่ยได้
แค่เพียง 700 ลา้นบาท ส่วนที่เหลือไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้อีก พร้อมแนะถ้า
อนาคตธุรกิจบรอดแบนด์แข่งขันแรงกระทบกระแสเงินสดอาจไมเ่พียงพอ
จ่ายตามสัญญาได้ วงในสื่อสารโทรคมนาคมระบุต้องรีสตรักเจอร์ JASIF 
ครั้งใหญ่ ทั้งปรับโครงสร้างหนี้และรื้อโครงสร้างค่าเช่ากันใหม่ บลจ.บัว
หลวง ยืดให้เวลาถึงสิ้นเดือน เชื่อ 3BB ยงัสามารถจ่ายค่าเชา่ที่เหลือได้ 
หลังจ่ายมาแล้ว 90%(ข่าวหุ้น) 
 
CHASE ต้นปีปิดดีลเพียบ มัน่ใจดันกำไรปีนี้พุ่ง 66%“ประชา ชัย
สุวรรณ” ซีอีโอ “เชฎฐ์ เอเชยี” (CHASE) เผย 2 เดือนแรก ร่วมประมูลซื้อ
หนี้สถาบันการเงิน 5-6 แห่ง พร้อมปิดดีลเบื้องต้นแล้ว 15% ส่วนมูลหนี้คง
ค้างในพอร์ตมีอยู่กว่า 2.3 หม่ืนล้านบาท เล็งลงทุนเพิ่มทั้งควบรวมกิจการ
และการร่วมทุน (JV) ด้านโบรกฯ ฟันธงปีนี ้CHASE กำไรพลิกเติบโต 66% 
เป้าราคา 3.80 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
ผวา!ไชน่าโมบายท้ิงทรู ถอนเงินคืนแม้ขาดทุน “ไชน่า โมบาย” ขายทิ้ง
หุ้นทรู 906 ล้านหุ้น ต่ำกวา่ต้นทุนใหม่ที ่10 บาท ตลาดฯ หวั่นย้ายฐานหนี
กลับจีน เหมือนกับ คาร์ฟูร์ และ เทสโก้ จับตาหุ้นในมือ “ไชน่า โมบาย” ที่
เหลือ 7.8094% ขายคืนกลุ่มซีพี หลังเข้ามาตั้งแต่ปี 57 รับผลขาดทุนเฉลี่ย
เฉียดพันล้านต่อป ี ด้านโบรกฯ แนะโยกไปลงทุน ADVANC ดกีว่ากำไร
เติบโตแข็งแกร่ง(ข่าวหุ้น) 
 
CWT รายได้โต 10% จ่อเซ็นไฟฟ้าขยะ 6MW สุราษฎร์ Q2CWT ยัน
รายได้ป ี 66 โต 10% รับแรงหนุนออเดอร์เบาะหนังแน่น! บวกรายไดข้าย
ไฟฟ้าเข้ามาสม่ำเสมอ โชว์ข่าวดีล่าสุดบริษัทลูก “กรีนเพาเวอร์ 4” ผ่าน
เกณฑ์คุณสมบัติคัดเลือกลงทุนโครงการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า อบต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต 
6.6 เมกะวัตต ์คาดเซ็นสัญญาไตรมาส 2/66(ข่าวหุ้น) 
 
AOT ลุยลงทุนดอนเมืองเฟส 3 เปิดประมูล 3.6 หม่ืนล้าน Q4 บอร์ด 
AOT ลยุลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 วงเงินกว่า 3.6 หมื่น
ล้านบาท ออกแบบเสร็จ ต.ค.นี้ ก่อนเปิดประมูล 6 กลุ่มงานพร้อมกัน 
Q4/66 ให้ผู้รับเหมารายเดียว พร้อมลงมติตั้ง “ศิโรจน์ ดวงรัตน์” นั่ง
รักษาการผอ.ใหญ่ ตั้งแต่ 20 เม.ย. 66 จนกว่ากระบวนการสรรหาคนใหม่
เสร็จสิ้น(ข่าวหุ้น) 
 
ITTHI เหนือจองลุ้นไปต่อ ผู้บริหารลั่น 'โกรทสต๊อก'“อิทธิฤทธิ”์ เปิดตัว
สวยเหนือจอง ระหว่างวันแตะระดับสูงสุด 5.90 บาท ก่อนมาปิดตลาดที่ 
3.06 บาท วันนี้มีลุ้นไปต่อ ผู้บริหารม่ันใจเป็นหุ้น Growth Stock ฐาน
ลูกค้าล้น ลา่สุดเซ็นสัญญาตัวขายสินค้า EV Charger กับ EA 29 มี.ค.นี้ 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ด้านบล.บียอนด์ ให้ราคาเหมาะสม 4.50 บาท 
 (ข่าวหุ้น) 
 
กองทุนไทยลงทุน 'เอทีวัน' ยันมูลค่าไม่เกิน 500 ล้าน "พริมโก้" เปิด
สัดส่วนลงทุน "เอทีวัน" ของเครดิตสวิส ไม่ถึง 1% "ผู้จัดการกองทุน" ชี้ 
กองทุนไทยมีลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศไม่เกิน 500 ล้านบาท ย้ำ
กระทบน้อย( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 

AWC ต่างชาติแน่น อัตราพักกทม. 90%AWC ชูนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไหลเข้าดันอัตราการเข้าพัก (OCC) ดีขึ้นต่อเนื่อง โรงแรม กทม. พักแน่น
กว่า 90% มั่นใจอัตราเข้าพัก-ราคาห้องพักสูงทั้งปี โรงแรมลักซ์ซัวรีดึงดูด 
กลุ่ม MICE โบรกชี้ผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ดี เอเชียทีคกลับมาบู
มไตรมาส 2/2566 ร่วมดิสนีย์ดึงดูด 13 โรงแรมจ่อเปิดในป ี 2566-69 
เป้าหมาย 6.80 บาท(ทันหุ้น) 
 
SAMART แย้ม Q1 เด่น ซีเกมส์จราจรบินสนั่นSAMART ลั่นไตรมาส 1 
ผลงานโดดเด่นชดั ธุรกิจวิทยุการบินรายได้พุ่ง เตรียมรับทรัพย์มหกรรม
ซีเกมส์กัมพูชา นักกีฬา ทีมงานกองเชียร ์ บินลงจอดกันเพียบ ธุรกิจภาษี
เบียร์รับผลดีเลือกตั้งบริโภคเพิ่ม ขณะที ่ SDC จะมีงานใหญ่กลางปี ส่วน 
SAMTEL งบมาแล้วจ่อประมูลงานไตรมาส 2 เล็งคว้า 2 พันล้านบาท ถึง
เวลาลงทุนผลิดอก(ทันหุ้น) 
 
SINGER ร้อนแอร์ขายดี ปรับโมเดลลดเอ็นพีแอลSINGER รับ
อานิสงส์อากาศร้อนหนัก ผู้บริหารรับกลุ่มสินค้าทำความเย็น แอร-์ตู้แช่ 
ขายดี คาดเมษายนยอดพุ่งแรง เตรียมเดินหน้าขยายลกูค้าใหม ่ปรับหมาก
ปล่อยสินเชื่อกด NPL ลดเหลือ 5% ในสิ้นปีนี้ พร้อมปักธง ป ี2566 รายได้
ทะยาน 15% จากปีก่อน รับพอร์ตลูกค้าขยายตวั ด้านโบรกแนะสะสม เชื่อ
ปรับกลยุทธ์ได้ผล วางเป้า 22 บาท(ทันหุ้น) 
 
ILINK ฮุบเคเบิลเกาะสมุย จ่อเซ็นสัญญาปลาย Q2ILINK คว้างาน
เคเบิลใต้น้ำ เกาะสมุย มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดเซ็นสัญญา
ปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 ปีนี้ ขณะท่ีเตรียมยื่นประมูลงาน สาย
ส่งแรงสูง พัทยา ชลบุร ี มูลค่าราว 300 ล้านบาท ด้านโบรกมองเป็นบวก 
และเพิ่มอัพไซด์ต่อประมาณการกำไร แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมายที่ 
10.30 บาทต่อหุ้น(ทันหุ้น) 
 
BA ชูผลงานป ี 66 รายได้ 1.5 หม่ืนล. รับโชคท่องเที่ยวBA จับตา
ผลงานป ี 2566 พลกิบวก รับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น หนุนอัตราการขนส่ง
ผู้โดยสารไตรมาสแรกพุ่ง 80% ใกล้เคียงเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ และมี
เที่ยวบินกว่า 48,000 เที่ยวบนิ คาดปริมาณขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 4.4 ล้าน
ราย ปักธงรายได้ปีนี ้ 1.5 หม่ืนล้านบาท กางแผนเปิด 2 เส้นทางการบิน
ใหม่ เล็งเช่าเครื่องบินใหม่เข้าฝูงเพิ่มอีกราว 2-3 ลำ(ทันหุ้น) 
 
CHAYO ชิง TOR แสนล. จ่อขาย NPA แปลงใหญC่HAYO ดีลซื้อหนี้
สถาบันการเงิน 2 ดีลใหม่ มูลค่าหลักพันล้านบาท คาดสรุปได้เดอืน
พฤษภาคมนี้ ดา้น NPA เนื้อหอม ลูกค้าใหม่เจรจาซื้อเพียบ คาดขายแปลง
ใหญ่ใน Q2/2566 ด้านกูรูส่องป ี 2566 กำไรเติบโต 107% จากปีกอ่น 
แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 11.70 บาท(ทันหุ้น) 
 
HL อัพฐานสาขา-มาร์จิ้นด ีPM2.5 ดันขายยาภูมิแพ้พุ่งบิ๊ก HL "ภก.ธัช
พล ชลวัฒนสกุล ส่งซกิผลงานโค้งแรกสดใส โชว์สาขาทั้งหมด 36 สาขา 
เร่งเครื่องเปิดเพิ่มอีก 12 แห่ง ส่งร้านยา "Pharmax" และ "iCare" ค่าฝุ่น 
PM 2.5 ดันยาป้องกันโรคภูมิแพ้พุ่ง ปักธงรายได้ป ี 2566 โต 20% ลยุชิง
มาร์เก็ตแชร์เพิ่ม(ทันหุ้น) 
 
คลังม่ันใจ GDP โตทะล ุ4%ยกเครื่องปั้นรายได้/เบรกมาตรการดันศก. 
"คลัง" มั่นใจเศรษฐกิจไทยปี 2566 โตทะล ุ4% เร่งเครื่องลงทุนภาครัฐ ปดิ
ประตูเข็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ เหตุมีข้อจำกัดในการใช้
งบประมาณ แจงม ี"เราเที่ยวด้วยกัน-ลดภาษดีีเซล-บตัรคนจน" รองรับ
เพียงพอ พร้อมกาง 5 ปัจจัยท้าทาย ( ไทยโพสต์) 
 
 


