
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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OR กวักรายยอยเปดพอรต 3 โบรกรับลูกคาแสนบัญชี  จับตา 3 
หุนลุนติดแคชฯ โออารเทรดไมถึง 1.05 หม่ืนลานรอด  
 หุน โออาร เรียกเมาเปดพอรตใหมเพียบแสนกวาบัญชี บัวหลวง
มากสุด 6 หม่ืนบัญชี รองลงมากสิกรไทย 3.4 หม่ืนบัญชี และไทยพาณิชย
กวา 2 หม่ืนบัญชี โดยเฉพาะชวงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ดันยอดบัญชีสะสม
เพิ่มมากกวาเทาตัวจากปกอน ดานโบรกฯ คาด OR รอดแคชบาลานซรอบ
นี้ หากเทรดวันนี้ไมถึง 1.05 หม่ืนลานบาท ขณะท่ี TQR ไมรอด KISS มีลุน
(ขาวหุน) 
 
ปตท.ปนี้กําไรแสนลาน TOP ฟน! GPSC โตไมหยุด ปตท ลั่นป 
64 มีกําไรจากสตอกน้ํามัน หลังคาดราคาน้ํามันดิบดูไบอยูที่ 55-60 
เหรียญสหรัฐตอบารเรล ทุมงบลงทุน 5 ปที่ 1.03 แสนลานบาท ฟาก TOP 
ชี้แนวโนมธุรกิจป 64 ฟนตัว หลังปริมาณการใชน้ํามันทั่วโลกเพิ่ม ขณะที่ 
GPSC คาดอัตรากาํไรขั้นตนป 64 ดีกวาป 63 รับดีมานดไฟฟา-ไอน้ําใน
มาบตาพุดเพิ่มข้ึน 4% ราคากาซธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปต่ํากวาป 63 และรับรู
มูลคา Synergy จากควบรวม GLOW ป 64 ที่ 900 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
TMI เทิรนอะราวด SABUY เหนือจองกําไรป 63 โต 76%  TMI 
เทิรนอะราวด! ป 63 พลิกมีกําไรสุทธิ 14.09 ลานบาท โกยรายได 447.86 
ลานบาท เติบโต 14.25% ฟาก SABUY วานนี้ราคาพุง 30% ปดตลาด 
2.86 บาท ยืนเหนือไอพีโอเปนครั้งแรก แจงงบป 63 เริ่ด! อวดกําไรสุทธิ 
102.06 ลานบาท เพิ่มข้ึน 76.03% พรอมแจกวอรแรนต SABUY-W1(ขาว
หุน) 
 
TQM กําไรป 63 พุง 38% แตกไลนลุยสินเชื่อบุคคล  ทีคิวเอ็ม 
คอรปอเรชั่น โชวกําไรป 63 กวา 701 ลานบาท พุง 38.4% จากปกอน 
ลาสุดซื้อกิจการบริษัท อีซี่ เลนดิ้ง เตรียมลุยสินเชื่อบุคคลเต็มสูบ หลัง
แบงกชาติไฟเขียว พรอมเพิ่มลงทุนใน TQR และควบรวมกิจการอีก 2 
บริษัทนายหนาประกันภัย เปายอดเบี้ยประกันปนี้ 2.5 หม่ืนลานบาท จาย
ปนผล 1.15 บาท ขึ้น XD 9 ม.ีค.นี้ ราคาเปาหมาย 168 บาท(ขาวหุน) 
 
EA ลั่นปนี้ปทองธุรกิจอีวี บุกสัดสวนรายไดพุง 20% EA 
ประกาศป 64 เปนปทองแหงการเก็บเกี่ยว รายไดและกําไร จากธุรกิจที่
ลงทุนมาในชวง 4-5 ปที่ผานมา โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนตไฟฟา 
(EV) คาดมีสัดสวนรายไดพุงพรวดป 64 กวา 20% ของรายไดรวมเฉลี่ยตอ
ป 1.5 หม่ืนลานบาท ชูความเปนผูนํา โรงงานแบตฯ-รถบัสไฟฟา-เรือไฟฟา-
รถยนตไฟฟา-สถานีชารจไฟฟา ล้ําหนาบริษัทอื่นในตลาด(ขาวหุน) 
 
AP สวนตลาดกําไรป 63 โต 37% โชวตัวเลข 4,226 ลาน จายปนผล 
45 สตางค  เอพี โตสวนตลาด! โชวผลงานป 63 โดดเดน ฟนกําไร
สุทธิ 4,226.53 ลานบาท เติบโต 37.78% อานิสงสกวาดยอดโอนกรรมสิทธิ์
ทํานิวไฮ 45,188 ลานบาท เพิ่มข้ึน 44% พรอมจายปนผลหุนละ 0.45 บาท 
เตรียมข้ึน XD วันที่ 11 พ.ค.นี ้(ขาวหุน) 
 
''จีพีเอสซี' คาดงบป 64 เติบโตจีพีเอสซี" คาดผลดําเนินงานปนี้ สูงกวาป
กอน เหตุยอดขายไฟฟาเพิ่มขึ้น ขณะที่ตนทุนกาซฯ ทรงตัวจากปกอน 
พรอมรับรูมูลคาจากควบรวมโกลว 800 ลาน รวมถึงกลุมปตท. ลยุเพิ่ม
กําลังผลิตพลังงานสะอาดในตางประเทศหวัง 5 ป ดันสัดสวนเพิ่มเปน 
30% และตั้งงบลงทุนปนี้ 1.7-1.8 หม่ืนลานบาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

LPN เดินหนาขยายงานบริการครบวงจร รุกตั้งบริษัทรักษาความ
ปลอดภัย (LSS) LPN รุกธุรกิจบริการ ตั้งบริษัท รักษาความปลอดภัย 
แอล เอส เอส โซลูชั่นส (LSS) ตามแผนกลยุทธขยายธุรกิจบริการให
ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการบริการชุมชนครบวงจร พรอมชูจุดเดนนํา
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมาใชควบคูกับบุคลากรคณุภาพ เชื่อมั่น
เสริมบริการใหครอบคลุมและสามารถเติบโตได( ทันหุน ) 
 
MTC ฐานะแกรง หุนกู 4 พันลานบ. นลท.กวาดเรียบ MTC ปลื้ม 
หุนกู 2 รุน วงเงิน 4,000 ลานบาท ไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยาง
ดี ตอกย้ําความเชื่อม่ัน ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกรง ดานผูบริหาร 
"ปริทัศน เพชรอําไพ" พรอมลุยปลอยสินเชื่อเชาซื้อและทะเบียนรถ
มอเตอรไซค และเตรียมเปดสาขาเพิ่มอีก 600 แหง ดันพอรตสินเชื่อป 64 
โต 20-25% รักษาระดับนิวไฮตอเนื่อง( ทันหุน ) 
 
SAWAD จับมือ NOBLE ลุยธุรกิจบริหารสินทรัพย SAWAD 
เซ็นสัญญา NOBLE รวมลงทุนถือหุนในบริษัทบริหารสินทรัพย "SWP" ถือ
หุน 20% รุกธุรกิจใหม บริหาร NPL และ NPA เต็มสูบ ตั้งเปาประมูลหนี้
สถาบันการเงินปนี้มูลคา 4 พันลานบาท( ทันหุน ) 
 
'บล.แมคควอรี' เปดตัว DW-HSTECH เพิ่มโอกาสลงทุนกลุมเทคโน
ตลาดฮองกง ครั้งแรกในประเทศไทย บล.แมคควอรี ไดทําการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (DW) ทั้ง Call DW และ Put DW อางอิง
บนดัชนี Hang Seng TECH (HSTECH) ซึ่งเปนดัชนีใหมลาสุดของฮองกง 
ที่รวบรวมหุนบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญที่สุด 31 อันดับแรกในตลาด
หลักทรัพยฮองกงเขาไวดวยกัน โดยจะเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564( ทัน
หุน ) 
 
'เคอี กรุป' เปดแผนบริหารองคกรเช่ือมยุควิถีชีวิตใหม เคอี กรุป 
กลุมบริษัทชั้นนําของประเทศไทยที่เนนการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยทั้ง
ในและตางประเทศ การพัฒนาและบริหารสินทรัพยทั้งดานรีเทล สํานักงาน 
ฯลฯ รวมถึงการบริหารกองรีท BKER ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อใหมเปน ALLY REIT 
วางแผนบริหารองคกรและพัฒนาทีมงานใหมีศักยภาพรอบดานเขากับยุค
วิถีชีวิตใหมและกาวไกลสูโลกอนาคตทามกลางสถานการณโควดิ-19 ที่
กระจายไปทั่วโลก ลาสดุปรับโฉมออฟฟศใหม อินเทรนดภายใตการยึด
หลัก ESG ที่เชื่อวาจะทําใหบริษัทเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว ( ทัน
หุน ) 
 
หุนทองเที่ยวเดงรับ 'วัคซีน' คาดกําไรไตรมาส 2/64 ฟนแรง ตางชาติ
กลับเท่ียวไทยครึ่งหลัง 
 ดันดัชนีรีบาวด 23 จุด 
 หุนทองเที่ยว-โดเมสติกเดงรับวัคซีนถึงไทยวันนี-้น้ํามันดิบพุงดัน
ดัชนีรีบาวดแรง 22.47 จุด บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบีคาดกําไรกลุมทองเที่ยว
ไตรมาส 2/64 ฟนตัวแรงจากชวงเดยีวกันปกอน หวังนักทองเที่ยวตางชาติ
กลับมาครึ่งปหลัง ดานบล.เอเซียพลัสแนะลุยหุนกลุมเปดเมือง บล.ยูโอ
บีเคยเฮียน ชี้ดัชนีระยะสั้นไซดเวย ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


