
 
 

 

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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หุ้นโรงกลั่นต่ำบุ๊กยีลด์สูง TOP-PTTGC-BCP เด่น ไตรมาส 1/66 ค่า
กลั่นพุ่ง 36% ขานรับดีมานด์โตหุ้นกลุ่มโรงกลั่นเข้าโซนน่าลงทุน TOP-
PTTGC-BCP-SPRC-ESSO โดดเด่น ล่าสดุ P/BV ตำ่กว่า 1 เท่า ขณะที่
ยีลด์สูงสุด 10.37% ไตรมาสแรกค่าการกลั่นพุ่งกระฉูด 36.3% มีโอกาสสูง
กำไรสต๊อกน้ำมัน ขณะที่ดีมานด์เพิ่ม แต่กำลังผลิตในภูมิภาคแนวโน้ม
ลดลง โบรกฯ มองฟื้นตัวระยะยาว แนะ “ซื้อ” TOP รับอัพไซด์ 54% 
เป้าหมาย 80 บาท, PTTGC ราคาเป้าหมาย 66 บาท, BCP เป้าหมาย 
52.5 บาท และ ESSO 11.40 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
PLUS ส่งออกแจ่ม รายได้ปีนี้โต 30% PLUS มั่นใจรายได้ปีนี้ตามนดัโต 
30% อานิสงส์ตลาดต่างประเทศ “อเมริกา-ยุโรป-เอเชีย-ตะวันออกกลาง” 
เติบโต เล็งขยายช่องทางขายในวอลมาร์ตปีนี้แตะ 4,000 แห่ง(ข่าวหุ้น) 
 
BBL กำไร Q1 จ่อ 7.6 พันล. สินเช่ือแบงก์ก.พ.ทะยาน แบงก์กรุงเทพ 
(BBL) ไตรมาสแรก คาดกำไร 7.6 พันล้านบาท เพิ่ม 6.5% จากสินเชื่อและ
รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาพรวมสินเชื่อกลุ่มแบงก์เดือน ก.พ. 
พลิกกลับมาเป็นบวกได้ 0.4% ด้าน TTB เร่งปั๊มสินเชื่อธุรกิจ ย้ำจะต้อง
เติบโตเกิน 3%(ข่าวหุ้น) 
 
GULF ผนึกสปป.ลาว ลุยไฟฟ้าพลังงานน้ำ GULF จับมือ EDL-Gen 
ผู้นำการผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่สุดสปป.ลาว ร่วมลงทุน
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ป้อนไทยและภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด “ผลิต-ไฟฟ้า
ลาว” เปดิจองหุ้นกู้วงเงิน 4,078.1 ล้านบาท ดอกเบีย้ 6.50% ต่อปี ตัง้แต่ 
28-30 มี.ค.นี้(ข่าวหุ้น) 
 
SISB ส่งซกิผลงาน Q1 หรู นักเรียนไหลเข้า 157 รายSISB สง่ซิก
ผลงานไตรมาส 1/66 โตเด่น หลังมีนักเรียนใหม่เพิ่มขึ้น 157 ราย และมี
นักเรียนไทย-จีนรอคิวเข้าเรียนอีกเพียบ ขณะที่ไตรมาส 2/66 มีนักเรียนรอ
เข้าเรียนกว่า 100 ราย เตรียมเปิดบริการสาขาใหม่ “นนทบุร-ีระยอง” เร็ว
กว่าแผน ช่วง ส.ค.นี้มีนักเรียนสมัครแล้ว 220 ราย กางแผนป ี66-69 ขยาย
โรงเรียนแตะ 8,000 ที่นั่ง และนักเรียนพุ่ง 5,000 ราย หวัง 10 ปี เปิด
โรงเรียนครอบคลุมทั่วไทย(ข่าวหุ้น) 
 
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง GABLE เล็งขายไอพีโอ 175 ล้านหุ้นก.ล.ต. เริ่ม
นับหน่ึงไฟลิ่ง “จีเอเบิล” หรือ GABLE เสนอขายหุ้นไอพีโอ 175 ล้านหุ้น 
เตรียมเข้าเทรดตลาด SET ภายในปีนี้ เพื่อขยายการลงทุนรองรับการ
เติบโตในอนาคต ตั้งเป้าเป็นผูน้ำ “Tech Enabler” อันดับ 1 ในไทย(ข่าว
หุ้น) 
 
'สบาย-บาฟส'์ รุกขยายธุรกิจดันเติบโต ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทต่างต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในงานสัมมนา SET IN THE 
RABBIT HOLE ช่วง หุ้นเด่น หุ้นดัง : รับมือความผันผวนโลก( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
'กูรู' ชี ้'ฟันด์โฟลว'์ จ่อไหลกลับ ดอกเบ้ียใกล้จุดพีค - ต่างชาติสนใจ
ตลาดเอเชีย"เทรดเดอร์" แนะปั้นพอร์ต เอาตัวรอดช่วงวิกฤติแบงก์รัน 
ในงานสัมมนา SET in The Rabbit Hole : หุ้นไทยปีกระต่าย 2023 จับ
สัญญาณหุ้นไทย จัดพอร์ตอย่างไรให้รอด จัดโดยฐานเศรษฐกิจ โดยม ี"4กู
ร"ู มาให้มุมมองตลาดหุ้นไทยและการลงทุน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 

ERW อู้ฟู่พักสูง 80% ค่าไฟลดดันมาร์จิ้นERW อัตราการเข้าพักสูงไม่
ต่ำกว่า 80% ท่องเที่ยวฟื้นชัด รอจีนไหลบ่า เราเที่ยวด้วยกันหนุน มั่นใจ
รายได้รวมปี 2566 โต 45% เดินแผนลงทุน 1,600 ล้านบาท รับต้นทุนค่า
ไฟลดลงหนุนมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น เปิดโผค้าปลีก รับต้นทุนค่าไฟลง CPALL, 
CPN เข้าตา(ทันหุ้น) 
 
AH สุดฮอตธุรกิจอีวี เทสล่าจีนส่งออเดอร์AH เผยโรงงานที่จีนได้ออ
เดอร์จากเทสล่าคาดส่งมอบอีก 2 ปีข้างหน้า มองอุตสาหกรรมอีวีโตแรงปีนี้
คาดรายได้อีวีโตเกิน 100% เจรจาคา่ยรถต่อเนื่องมีศักยภาพ และความ
พร้อมผลิต ปีนี้รายได้โต 10-15% โบรกมองรายได้เติบโต ตามออเดอร์ใหม่ 
คาดกำไรที ่1,772 ลา้นบาท เคาะเป้าไกล 50 บาท(ทันหุ้น) 
 
ILM เงินสะพัดแต่งบ้าน ลั่นโตสองหลักปูพรมสาขาILM ส่งซิกร้านค้า
ปลีกเฟอร์นิเจอร์โตแรงเลขสองหลัก ท่องเที่ยวฟื้นบริโภคเด่น เดินหน้า
ขยายสาขาลิตเติ้ล วอล์ค 1 สาขา และอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 3 สาขา ส่วน
มาร์จิ้นจะเพิ่มขึ้นด้วย โบรกมองผลประกอบการเร่งตัวมูลค่าไม่แพง 
แนะนำ "ซื้อ" ที ่22.10 บาท(ทันหุ้น) 
 
TKS จ่อบุ๊กกำไร AIT พิมพ์บัตรเลือกตั้งTKS จ่อบุ๊กส่วนแบ่งกำไร AIT 
ช่วงไตรมาส 2/2566 หนุนภาพรวมธุรกิจโตต่อเนื่อง แถมยืนเป้าปี 2566 
รายได้โต 10% จากปีก่อน อานิสงส์พอร์ตธุรกิจขยายตัว เตรียมพร้อมเข้า
รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งรอบใหม่รับทรัพย์เพิ่ม แจงกรณ ี SABUY ซื้อหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทช่วยดันกำไรระยะยาวเพิ่ม(ทันหุ้น) 
 
สถิติลุ้นวินโดว์เดรสซิ่ง ชี้หุ้นเป้าหมายราคาต่ำยกสถิติ 10 ปีชีว้ินโดว์เด
รสซิ่งมักเกิดในไตรมาส 1 ถึง 80% ได้ผลตอบแทนเป็นบวก 1.76% ขณะที่ 
SET ปัจจุบันลดลง 4.5% ชี้เป้าหุ้นใหญ่ที่ราคายังต่ำกว่า SET อาจเป็น
เป้าหมายสลับตัวดัน SCGP, BEM, KBANK, HMPRO, KTC, CPALL, 
GPSC ติดโผ(ทันหุ้น) 
 
JR ส่งซิกไตรมาส 2 โตต่อ จ่อบุ๊กงานในมือเต็มสูบJR ส่งซิกไตรมาส 
2/2566 โตต่อ จ่อบุ๊กรายได้จากงานในมือเพิ่มขึ้น รวมถึงคุมต้นทุนอยู่หมัด 
ล่าสุดควา้งานขายระบบหม้อแปลงให้บริษัท พลังงานมหานคร ซึ่งเป็น
บริษัทลูกของ EA มูลค่า 85 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง ย้ำ
เป้ารายได้ปีนี้โต 20%(ทันหุ้น) 
 
EASTW จัด 2.5 พันล.ขยายท่อส่งน้ำใหม่ จบข้อพิพาทเม.ย.
นีE้ASTW เล็งทุ่มงบ 2.5 พันล้านบาท ขยายท่อส่งน้ำหนองปลาไหลใหม-่
มาบตาพุด เสริมพอร์ตรับทรัพย์ แถมยืดอกรับรายได้ปี 2566 อ่อนตัว 30% 
จากปีก่อน หลังมีโครงการหมดสัญญา แจงข้อพิพาทกับกรมธนารักษ์-ผู้เช่า
ใหม่ราบรื่น หวังเห็นความชัดเจน ภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ หวั่นกระทบ
ผู้ใช้น้ำจำนวนมาก (ทันหุ้น) 
 
คลังกางยอดรายได ้5 เดือนพุ่ง 9.8 แสนลา้น/อานิสงส์ 'เศรษฐกิจฟื้น' 
หนุนรีดภาษีกระฉูด 
"คลัง" กางยอดจดัเก็บรายได้ 5 เดือน ปีงบ 2566 เฉยีด 1 ล้านล้านบาท สูง
กว่าเป้า 9 หม่ืนล้านบาท อานิสงส์เศรษฐกจิฟื้นหนุนผลงาน เงินคงคลัง
แน่นหีบ ( ไทยโพสต์) 
 
 


