
 
 

 

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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JASIF ลุ้นเดือนต่อเดือน จับตาปรับค่าเช่าใหม่ 3BB รับสภาพ
ต้นทุนสูง ไร้โปรฯ ลูกค้าไหลออก “ทริปเปิลที บรอดแบนด์”(3BB) จ่าย
ค่าเช่าให ้JASIF ครบพร้อมดอกเบี้ย แต่ยังต้องลุ้นเดือนถัดๆ ไปจะมีปัญหา
อีกหรือไม ่ บลจ.บัวหลวง ชี้หาก 3BB จา่ยคา่เช่าเกินกำหนด อาจนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ส่วนราคาซื้อ JASIF ของ ADVANC จะอยู่ที ่8.50 
บาท ตามเดิม ด้าน “เอไอเอส” ย้ำรู้มาก่อน 3BB ขาดสภาพคล่อง ตาม
รายงาน IFA ส่วนแผนปรับโครงสร้างหนี้และค่าเช่า JASIF รอดีลจบ 
Q2/66 นี้ บล.กสิกรไทย ชี้นกัลงทุนยังห่วงเจรจาลดค่าเช่า กรณีเลวร้ายสุด 
ราคาเหมาะสม 7 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
SISB ราคาพุ่งออลไทม์ไฮ ลุ้นปีนี้กำไร 607 ล้านโต 64%ราคาหุ้น 
SISB ออลไทม์ไฮ พุ่ง 10.38% ปิดตลาดที่ราคาสูงสดุ 29.25 บาท หลงัโบ
รกฯ เชียร ์“ซื้อ” อัพเป้าราคาใหม่ 30 บาท คาด 3 ปี (ปี 66-68) กำไรสุทธิโต
เฉลี่ยปีละ 23% ประเดิมปี 66 ลุ้นกำไรสุทธ ิ 607 ล้านบาท โตสนั่น 64% 
หลังนักเรียนไหลทะลักเข้าเรียน(ข่าวหุ้น) 
 
ปตท.ลุ้นอัตรากำไร 6% ส่งซิกปิด 5 ดีลใหญ่ปีนีP้TT ส่งสัญญาณ
อัตรากำไรสุทธิ เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ หลังงบปี’65 ลดเหลือ 3.6% เหตุราคา
พลังงานผันผวนหนัก จากปี’64 เคยทำได ้6.65% จับตาปิด 5 ดีลใหญป่ีนี้ 
“อรรถพล” ซีอีโอใหญ ่ ย้ำ สัดส่วนกำไรตัวหลกัมาจาก PTTEP ส่วน TOP-
PTTGC-IRPC ค่าการกลั่นดีไม่มีปิดซ่อมบำรุง แต่สเปรดปิโตรเคมีทรงตัว 
OR ขานรับเปิดประเทศท่องเที่ยวดันยอดขายน้ำมันและนอนออยล์ GPSC 
ต้นทุนก๊าซลดฮวบส่งกำไรเฉิดฉายเต็มท่ี(ข่าวหุ้น) 
 
EGCO ปิดดีลโรงไฟฟ้าไรเซ็ก โกยกำไรปีละ 600 ล้านบาทEGCO ปิด
ดีลซื้อหุ้น 49% โรงไฟฟ้า “ไรเซ็ก” สหรัฐอเมริกา รับรู้กำไรทันที เฉลี่ยปีละ 
600 ล้านบาท ตลอด 10 ปี พร้อมซื้อกิจการเพิ่มอีกหลายโครงการ 
โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ดันยอดกำลังผลติรวมของเอ็กโกพุ่งแตะ 6,202 
เมกะวัตต์ กสิกรไทยประเมินปีนี้กำไรสุทธ ิ 1.27 หม่ืนล้านบาท โต 373% 
ราคาเป้าหมาย 247 บาท(ข่าวหุ้น) 
 
NDR หั่นรายได้ปีนี้เหลือโต 950 ล้าน เร่งหานักลงทุนรายใหม่เข้า
ร่วมลงทุนใน ETRAN NDR ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 900-950 ล้าน
บาท จากเป้าเดิมคาดไว้ 1,000 ล้านบาท แตย่ังเติบโตเมื่อเทียบปีก่อน รับ
แรงหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว และการขยายช่องทางการขาย-ตัวแทนขายทั้งใน
ไทยและต่างประเทศมากขึ้น เร่งหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนใน 
ETRAN ให้สำเร็จภายในปีนี(้ข่าวหุ้น) 
 
DDD วางเป้ารายได้ปีนี้โต 20% ชูกลยุทธ์ 4 ด้าน ขับเคลื่อนธุรกิจ 
“ดู เดย์ ดรีม” ตั้งเป้ารายได้โตไม่น้อยกว่า 20% จากปีก่อน เดินหน้าธุรกิจ
ตามกลยุทธ ์ 4 ด้าน เพื่อสร้างการเติบโต หลังโควิด-19 คลี่คลาย และเปิด
ประเทศ ประเมินเศรษฐกิจไทย-ท่องเที่ยวฟื้น หนุนกำลังซื้อประชาชน
กลับมา (ข่าวหุ้น) 
 
บัตรเครดิต' ไตรมาส 1 โตแรง ยอดใช้จ่ายพุ่ง 'บีบีแอล' ปรับเพิ่ม
เป้าทั้งปีแตะ 18%รับเศรษฐกิจฟื้นหลังโควิด หนุนภาคท่องเที่ยว 
"ธุรกิจบัตรเครดิต" โตแรง "แบงก์กรุงเทพ" ชี้ยอดการใชจ้่าย ผา่นบัตรเครดิต 
2 เดือนแรกทะลุเป้า โต 17% ปรับเพิ่มเป้าปีนี้เป็น 18% จากเดิมท่ี 15% 
พร้อมจับมือ เอไอเอส เปิดตัว "บัตรบีเฟิสต์ ดจิิทัล เอไอเอส พอยท์" เจาะ
กลุ่มนักช้อปออนไลน์ "เคทีซี" คาดไตรมาส 1/66 โต 20% สูงกว่าเป้าทั้งปี 
ตั้งไว้ 10% "ทีทีบ"ี เผย ม.ค.-ก.พ.เพิ่มขึ้น 23% เหตุหมวดท่องเที่ยวหนุน 
"กรุงศรีคอนซูมเมอร์" เห็นสัญญาณ ใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งออนไลน์-ออฟไลน ์
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

THCOM เงินมหาศาล เทคสเปซตลาดใหญบ่ิ๊ก THCOM ชี้อนาคต
เทคสเปซตลาดใหญ่ และไม่ใช่แค่ในไทย ทุกที่ต้องใช้บรอดแบนด์เห็น
ตลาดใหญ่ในอินเดีย พร้อมเดินหน้าดาวเทียม LEO เห็นโอกาสธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตในเรือต้องใช้ ราคา 5 หม่ืนบาท - 2 แสนบาทต่อเดือนต่อลำ 
ดีลยักษ ์Verra เดินหน้าข้ึนทะเบียนคาร์บอนเครดิตทั่วโลก แย้มมีแผนสร้าง
ดาวเทียมดวงใหมท่ัน 2 ป ี
 
NER พ้นจุดต่ำดีมานด์พุ่ง จีนรันวงการเป้า 5 แสนตันNER ผ่านจุด
ต่ำสุด จีนมีดีมานด์ยางพาราสูง อีวีหนุน ทั้งปีม่ันใจปริมาณขาย 5 แสนตัน 
ส่วนรายได้ที่ 3 หม่ืนล้านบาท ประเมินราคายางพาราที่ 45-60 บาท ปีนี้
ลงทุน 100 ล้านบาท อัพกำลังการผลิตโรงงานยางแท่ง 1.72 แสนตัน ส่วน
ธุรกิจปลายน้ำโอกาสเติบโต โบรกมองราคาเป้าหมาย 7.85 บาท 
 
JMT เก็บหนี้พุ่ง Q1 แจ่ม จัด 1.5 หม่ืนล้านซื้อ NPLJMT ส่งซิก 
Q1/2566 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์ JK AMC ดันยอด เก็บหนี้สดใส บิก๊ "สุทธิ
รักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์" ปักเป้าปีนี้ผลงานโต 30% รับพอร์ตบริหารหน้ีโตเด่น 
พร้อมควักงบ 1.5 หม่ืนล้านบาท ช็อปเอ็นพีแอลเข้าพอร์ตเพิ่ม แถมคอน
เฟิร์มพื้นฐานแกร่งไม่เปลี่ยน 
 
ADVANC ดีล TTTBB จบ Q2 พอร์ตบรอดแบนด์พุ่ง 20%ADVANC 
จ่อปิดดีลซื้อ TTTBB รอ กสทช.อนุมัติ คาดจบ Q2/2566 นี้ ระบ ุหากแล้ว
เสร็จหนุนสัดส่วนธุรกิจบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น เป็นกว่า 20% ของรายได้รวม 
มองธุรกิจบรอดแบนด์ปีนี้ยังเติบโตได้อีกแม้จะมีการแข่งขันสูงรุกขยาย 
ดาต้า เซ็นเตอร์-คลาวด์ ต่อยอด 
 
TTCL เล็งล้างขาดทุนสะสม ลุ้นปีนี้กลับมาจ่ายปันผลTTCL ชงผู้ถอื
หุ้นล้างขาดทุนสะสมกว่า 900 ล้านบาท วันที ่12 เมษายนนี้ เตรียมกลับมา
จ่ายเงินปันผลอีกครั้งในปี 2566 นี้ พร้อมมองผลงานยังเติบโตต่อเนื่องจาก
แบ็กล็อกกว่า 2 หม่ืนล้านบาท และงานใหม่ที่เตรียมเข้าประมูลประมาณ 5 
หม่ืนล้านบาท คาดได้งาน 1.5 หม่ืนล้านบาท แถมไม่ต้องตั้งสำรอง
เหมือนกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้านโบรกเกอร์ปรบักำไรและราคาเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน หลังมองแนวโน้มธุรกิจกลับมาสดใส แนะนำ "ซื้อ" ชี้เป้า 8.35 บาท 
 
MASTER คิดการใหญ่ โอกาสควบรวมแค่เอื้อมบิ๊กบอส MASTER "ระ
วีวัฒน ์มาศฉมาดล" เปิดแนวคิดดันธุรกิจโต ลั่นมีโอกาสควบรวมกิจการ 
เนื้อหอมพาร์ตเนอร์ย่องเจรจาหลายราย โอกาสดีลแค่เอื้อม ปักธงรายได้ปี 
2566 โต 40% เร่งขยายพื้นที่ห้องผ่าตัด ส่งซิกแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิทะลุ 
20% (ทันหุน้) 
 
กรุงศรีตั้งธงปี 66 เตรียมรุกกลุ่ม 'นิวเจน'นายสมหวัง โตรักตระกูล 
กรรมการผู้จัดการบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกดั เปิดเผยวา่ หลังจากบัตร
เครดิตกรุงศรี นาว แพลทินัม บัตรเครดติเพื่อชีวิตดิจิทัล เปดิตัวไปเมื่อ
ปลายป ี 2564 ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่นิยมใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยตัง้แต่
เปิดตัวจนถึงสิ้นปี 2565 มียอดสมัครบัตรใหม่กว่า 50,000 ใบ และในปีที่
ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านบัตรร่วม 2,000 ล้านบาท ในปีนี้เพื่อฉลอง
ความสำเร็จของบัตรเครดิตกรุงศร ีนาว แพลทินัม บริษัทจึงเตรียมรุกตลาด
ต่อเนื่อง ( ไทยโพสต์) 
 
 


