
 
 

 

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 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PTTEP ถึงจดุซื้อสะสมเงินสดล้นมือเป้า 176 บ. 3 เดือนรูดหนักเกิน 
19% ยอดขายปีนี้พุ่ง 4.7 แสนบาร์เรล “ปตท.สผ.” ถึงจุดเข้าซื้อสะสม 
หลัง 3 เดือน ราคารูดลงกว่า 19% มากกวา่ตลาดรวมที่ลงแค่ 5% โบรกฯ 
มองงบไตรมาส 1/66 ราคาน้ำมันดิบช่วยหนุน P/BV แค่ 1.1 เท่า เงินสดใน
มือสูงกว่า 120,000 ล้านบาท ผลตอบแทนปันผล 6.5% ราคาเป้าหมาย 
176 บาท อัพไซด์ 24% ผู้บริหารม่ันใจยอดขายปีนี้พุ่ง 4.7 แสนบาร์เรลต่อ
วัน จากกำลังผลิตโครงการเอราวัณ, บงกช และอาทิตย์ เพิ่มข้ึน(ข่าวหุ้น) 
 
JASIF เส้นตายสิ้นมี.ค.นี้ 3BB จ่ายค่าเช่า 43 ล้านบ.บลจ.บัวหลวง ใน
ฐานะผู้จัดการกองทุน JASIF เผย 3BB ต้องจ่ายค่าเชา่ที่ยังค้างอยู่อีก 43 
ล้านบาท ให้ครบภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ ยันระหว่างนี้จะต้องจ่ายค่าปรับ 
7.5% ด้าน JAS ชี้ 3BB อยู่ระหว่างทบทวนแผนบริหาร เพื่อให้มีกระแสเงิน
สดเพียงพอ พร้อมเปิดงบปี 65 ของ 3BB พบจำนวนลูกค้าและรายไดล้ด
วูบ ด้านโบรกฯ เสียงแตก มีทั้งแนะนำ “ขาย” และ “ถือ” (ข่าวหุ้น) 
 
กองทุนใบโพธิ์ยัน ไร้ผลกระทบ AT1 บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) 
ยืนยันบริษัทลงทุนในตราสาร “AT1” ของ “เครดิต สวิส” ผ่านกองทุนหลัก
สัดส่วนเพียง 0.3% ส่วน “กองทุน SCBOPPA” มีสัดส่วนลงทุนที ่1.8% ไม่
มีนัยสำคัญ ด้านกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มธุรกิจในสหรัฐฯ เตรียมฟ้องรัฐบาล
สวิตเซอร์แลนด์ หลังตัดมูลค่า AT1(ข่าวหุ้น) 
 
SABUY ลั่นผลงาน Q1 เริ่ด ดันรายได้ปีนี้พุ่ง 2 หม่ืนล. SABUY สง่ซิก
ผลงานไตรมาส 1/66 แจ่ม! รับแรงหนุนการซินเนอร์ยี่ร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่
เข้าไปลงทุนในช่วงที่ผ่านมา มั่นใจรายได้ปีนี้ 20,000 ล้านบาท โตกระฉดู 4 
เท่าจากปีก่อน ทุ่มงบลงทุน 10,000 ล้านบาท มุ่งลงทุนธุรกิจ 5 กลุ่ม หวัง
สร้างอีโคซิสเต็มให้ใหญ่ขึ้น(ข่าวหุ้น) 
 
TRC ใส่เงินเพิ่มทุนโปแตช พลังงานบริสุทธิ์เสียบ Q4“ทีอาร์ซ”ี ควัก 
113 ล้านบาท เพิ่มทุน “อาเซียนโปแตชชัยภูม”ิ ด้าน “อาคม” ใช้งบกลาง 
90 ล้านบาท เพิ่มทุนล็อตแรก จ้างที่ปรึกษาทางการเงินศึกษาความเปน็ไป
ได้โครงการ TRC พร้อมเดินหน้าเจรจา 4 แบงก์ใหญ ่ รวมท้ัง ADB กูเ้งิน
ก้อนใหญ ่1.5-2.0 หม่ืนล้านบาท ดึงพันธมิตร 2-3 ราย รวมท้ัง EA เข้าร่วม
ถือหุ้น APOT ปลายปีนี้(ข่าวหุ้น) 
 
ORI คาด Q1 ยอดขาย 1 หม่ืนล้าน ขนทัพโครงการ 2 หม่ืนล้าน 
ร่วมงานมหกรรมบ้านฯ “ออริจิ้น” วางเป้าไตรมาส 1/66 โกยยอดขาย 
10,000 ล้านบาท ล่าสุดขนทัพโครงการเดิมและโครงการใหม่ มูลค่ารวม
กว่า 20,000 ล้านบาท ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 43 คาด
โกยยอดขายในงาน 1,000 ลา้นบาท(ข่าวหุ้น) 
 
TACC ส่ง Peach Series บุกตลาดช่วงซัมเมอร์ ดันยอดขายครึ่งปี
แรกTACC ส่งเครื่องดื่มใหม ่ “Peach Series” บุก 7-Eleven All Cafe 
พร้อมกันทั่วประเทศ 23 มี.ค. 66 เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน 
สายเฮลท์ตี้ ต้อนรับเทศกาลซัมเมอร์ หวังกระตุ้นยอดขายครึ่งปีแรกโต(ข่าว
หุ้น) 
 
รายใหญ่' ชี้ตลาดไอพีโอไม่พัง มีจังหวะสร้างรีเทิร์น แม้เก็งกำไรสูง 
"ตลท.-บล.ทิสโก้" แนะ ศึกษาปัจจัยพื้นฐานบริษัท"รายใหญ่" ชี ้หุ้นไอ
พีโอ เก็งกำไรสูงเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเปิดเทรดตำ่จองทันท-ีระหว่างวันไม่
ปรับข้ึนไป ส่อแววตลาดพัง "ตลท." ราคาหุ้นข้ึน-ลง ขึ้นอยู่หลายปัจจัย 
ด้านบล.ทิสโก้ แนะนักลงทุนศึกษาปัจจัยพื้นฐาน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

จีนรุมขอวีซ่าไทย โฟกัสกำไร CENTELผูว้่า ททท. เผยจีนแห่ขอวีซ่าเข้า
ไทย ณ สถานทูตสูงเฉลี่ยเดือนละ 8 หม่ืนราย ไม่นับการเดินทางมาขอวีซ่า 
VOA ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง มั่นใจยังเห็นนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย
เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ด้านนักวิเคราะห์ชู CENTEL เด่นสดุ คาดโค้งแรกกำไรโต 
5-10% พร้อมแนะ "ซื้อ" ERW, AOT, AAV, และ BAFS(ทันหุ้น) 
 
CR-V รุ่นใหม่มาแรง ACG รับเต็มเร่งขายบิ๊กบอส ACG "ภานุมาศ รงั
คกูลนุวัฒน"์ รับเปิดตัว ฮอนด้า CR-V รุ่นใหม่โดนใจจนเป็นกระแส รอลุ้น
กำลังซื้อ ยัน Honda City-Civic ยังยอดนิยม เชื่อยอดขายรถยนต์โต 10% 
เดินหน้าขยายศูนย์บริการ Fast Fit ปีนี ้10 แห่งเร่งดันแตะ 22 แห่ง(ทันหุ้น) 
 
TGE เด่นเข้าตาพันธมิตร เจรจาดีลขยายธุรกิจเพียบTGE แววโตสนั่น
หลังขึ้นแท่นบิ๊กโรงไฟฟ้าขยะ แย้มพันธมิตรต่างชาติหลายรายเจรจาขอร่วม
ขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทดแทน ขยายไลน์สู่พลังงานลม โซลาร์ชีวภาพ และ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เดินหน้าดีลซื้อกจิการ พร้อมวาง 5 กลยุทธ์
หลัก มุ่งเติบโตยั่งยืน วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 200 MW 
ภายในปี 2575 โบรกวางเป้า 3.10 บาท(ทันหุ้น) 
 
ASAP รถเช่าแรงรับเที่ยวด้วยกันรายได้ชน 4 พันล.ASAP โดดรับ "เรา
เที่ยวด้วยกัน" ท่องเที่ยวฟื้นเด่น หนุนดีมานด์เช่ารถทะลัก พร้อมควักงบ 2 
พันล้านบาท เสริมทัพ บิ๊ก "ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา" ปักหมุดปี 2566 รายได้วิ่ง
ชน 4 พันล้านบาท โบรกชูหุ้นเด่นได้รับผลประโยชน์จากท่องเที่ยวฟืน้ตัว 
มองราคาหุ้นปัจจุบันยังปรับตัวเพิ่มข้ึนไม่มากนัก(ทันหุ้น) 
 
ลดค่าเอฟทีหนุนโรงไฟฟ้า GULF-GPSC-BGRIM เด่นโบรกส่องหุ้น
โรงไฟฟ้าเด้งรับ กกพ.เคาะค่าเอฟทีท่ี 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที ่ 4.77 บาทต่อหน่วย มีผลพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 
แม้เทียบกับฐานป ี 2565 ยังเห็นระดับค่าไฟที่สูงขึ้น ดีมานด์ใช้ไฟฟ้าฟื้นตัว 
ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง ที่เป็นต้นทุนหลัก พร้อมมองเป็นบวกต่อ
ผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง ชู GULF-GPSC-BGRIM 
เด่น(ทันหุ้น) 
 
SPCG เล็งโซลาร์ฟาร์ม EEC เป้า 500 เมกต่อยอดรายได้SPCG รับ
รายได้ป ี2566 ลดลงจากโครงการโซลาร์ฟาร์ม 14 แห่งทยอยหมด Adder 
เตรียมผลักดันรายได้ธุรกิจ Solar Roof เพิ่มข้ึน เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป 
พร้อมคาดเริ่มก่อสร้างโครงการโซลาร์ใน EEC ราว 500 เมกะวัตต์ ป ี2566 
และเริ่ม COD ได้ภายในช่วงต้นป ี 2567(ทันหุ้น) 
 
GRAMMY ลุยปรับโฉมธุรกิจ ปั้นศิลปิน-ผลิตเพลงดันงบGRAMMY 
ตั้งเป้ารายได้รวมโต 12-15% หนุนจาก Showbiz ที่จะเติบโตถึง 66% YoY 
มุ่งสร้างสรรค์โชว์รูปแบบใหม่เจาะเข้าพื้นที่ใหม่ๆ ด้าน GMM MUSIC ตั้ง
เป้าเติบโตถึง 25% YoY จากการขยายกำลังการผลิตเพลงเพิ่มเป็น 500 
เพลง 32 อัลบั้ม ควบคู่การเติบโตของ Digital Business ทุ่มงบ 1.5 
พันล้านบาท ปั้นศิลปินใหม ่ 15-20 ศิลปิน เดินหน้าพัฒนาด้าน Big Data 
อย่างต่อเนื่องมุ่งสู ่Entertainment Big Data ที่ใหญ่ที่สุดของไทย(ทันหุ้น) 
 
ไฟเขียวผุดดอนเมืองเฟส 3รับผู้โดยสารเพิ่ม 40 ล้านคน ตั้ง 'ศิโรตม'์ 
รักษาการกอญ. 
ทอท.ไฟเขียวลงทุนดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หม่ืนล้านบาท รับผู้โดยสาร
เพิ่ม 40 ล้านคน พร้อมตั้ง "ศิโรตม์ ดวงรัตน์" รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ 
ทอท. แทน "นิตินัย" ที่จะหมดวาระวันนี ้19 เม.ย.นี้( ไทยโพสต์) 
 
 
 


