
 
 

 

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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แรบบิท BTS ผนึกอิออนฯขยมตลาดสินเชื่อดิจิทัล HUMAN รวมลุย 
กุมขอมูลฐานลูกคา BTS สงบริษัทในเครือรวมทุน อิออน ธน
สินทรัพย(AEONTS) และ HUMAN ตั้ง บริษัท แรบบิท แคช จํากัด ทุนจด
ทะเบียน 800 ลานบาท ลุยสินเชื่อผานแพลตฟอรมดิจิทัล กดปุมเริ่มเดือน 
ม.ิย. 64 เผยสินเชื่อมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนาโนไฟแนนซเจาะกลุมอาชีพ
อิสระสินเชื่อสวัสดิการดอกเบี้ยต่ําไมเกิน 15% ที่จะโฟกัสลูกคา HUMAN 
และ KEX บล.บัวหลวง ชี้เปนการตอจิ๊กซอวจาก 3 ฝายที่มีความเชี่ยวชาญ
แตละแบบ แนะซื้อ VGI เปา 9 บาท และ HUMAN เปา 13 บาท(ขาวหุน ) 
 
NWR-ITD-UNIQ แบงเคก เซ็น 3 สัญญารถไฟไทย-จีน ร.ฟ.ท. เซ็น
รวด 3 สัญญา รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มูลคารวม 2.7 หม่ืนลานบาท 
รับเหมาแบงเคก NWR รวมพันธมิตรจีนเซ็นสัญญา 4-3 มูลคา 1.15 หม่ืน
ลานบาท ITD เซ็นสัญญา 4-4 มูลคา 6.5 พันลานบาท และ UNIQ เซ็น
สัญญา 4-6 มูลคา 9.4 พันลานบาท(ขาวหุน ) 
 
กองทุนทําวินโดวปด Q1 แนะ 3 หุนเดงรับศก.ฟน จับตา
กองทุนฯ ทํา Window Dressing กอนปดงบฯ Q1/64 แนะ 3 หุนเดงแรง 
BBL ฟนตัวจากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ไดมาตรการธปท.หนุน ขณะที่ราคา
หุนแลกการด เปา 154 บาท STEC รับผลดีประมูลงานภาครัฐจอควิอื้อ 
เปา 18 บาท และ MAJOR โรงภาพยนตรเขาสูโหมดที่ฟนตัว เปาหมาย 24 
บาท สวนวานนี้กองทุนซื้อกวา 707 ลานบาท(ขาวหุน ) 
 
กกพ.เรงรับมือ เอราวัณสะดุด ยันกาซเพียงพอ กกพ. เรงแผนรองรับ
หวั่น ปตท.สผ. ไมสามารถผลิตกาซแหลงเอราวัณไดตามแผน ยันบรหิาร
จัดการจดัหากาซเพียงพอ-ไฟฟาไมขาดแคลน เล็งหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของวางแนวทางกํากับดูแลนําเขา LNG จับตามติกพช.วันที่ 1 เม.ย.นี้ 
ฟาก PTTEP ซื้อหุน 20% โครงการ Block 61 ในโอมานเสร็จแลว (ขาวหุน ) 
 
นอนแบงกแหปลอยกู'ดิจิทัล' ธปท.หวังประชาชนเขาถึงสินเชื่อ-ลด
หนี้นอกระบบ 
 "กรุงศร"ี จอขอไลเซนส เชื่อธุรกิจเติบโตสูง 
 ธปท.ชี้ "แบงก-นอนแบงก" แหขออนุญาตปลอยสินเชื่อบุคคล
ดิจิทัลคึกคัก ลาสุดไฟเขียว 2 ราย แยมอยูระหวาง พิจารณาอีกหลายราย 
หวังชวยประชาชนเขาถึงสินเชื่อ ลดพึ่งพาหนี้นอกระบบ ดานกรุงศรีฯ จอ
ยื่นขอไลเซนส แนวโนมธุรกิจเติบโตตอเนื่อง ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ดีดับบลิว'วอลุมคึกคกั โบรกเล็งออกขายเพิ่ม "เคจีไอ" ชี้นักลงทุนแห
เก็งกําไร "ดีดับบลิว" ดันมูลคาซื้อขายตอวันไตรมาส 1 ป 64 นิวไฮ ที่ 9.9 
พันลาน เชื่อวอลุมคึกคักตอเนื่อง เผยไตรมาส 2 ป 64 เล็งออกใหมอางอิง
หุนขนาดกลาง คาดปนี้ 1 พันตัว "บล.บัวหลวง" สง "ดดีับบลิว" อางองิหุน
เปดเมือง ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'วีจีไอ'ลุยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ "วีจีไอ" ประกาศจับมือ 2 
พันธมิตร "อิออน-ฮิวแมนิกา" ตั้งบริษัทรวมทุน "แรบบิท แคช" ลุยสินเชื่อ
ผานแพลตฟอรมดิจิทัล ประเดิมปลอยกูนาโนไฟแนนซผานดิจิทัล 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
' 
 
 
 

SAK แตกไลนขายประกันรถ เปาสินเชื่อแตะ 8.4 พันลานบ.เปดตัว
ธุรกิจโบรกเกอรประกันวินาศภัยรถ กางแผนธุรกิจป 2564 เดินหนาขยาย
สินเชื่อโต 8,400 ลานบาท แตกไลนธุรกิจใหมนายหนาประกันรถเสริม
ความแข็งแกรงดานบริการสู One Stop Service ชูมีวงเงินประกันสูงสุดไม
เกิน 100,000 บาท เรงขยายสาขาสรางโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับ
ประชาชนฐานรากทุกพื้นที(่ทันหุน) 
 
ประกันวินาศภัย ถกเกณฑกํากับ เอ้ือธุรกิจแขงขัน สมาคม
ประกันวินาศภัยถกเขมเพิ่มศักยภาพการแขงขันธุรกิจ พรอมแกเกณฑ
กํากับเพื่อใหมีความยืดหยุนและเกื้อหนุนอุตสาหกรรมประกัน(ทันหุน) 
 
PORT คาดรายได ป 64 ขยายตัว 15% โครงการ BRT-BLPPORT ตั้ง
เปารายไดป 2564 โต 15% จากป 2563 พรอมเดินหนาโครงการ BRT-
BLP หลังชะลอจากโควิด-19 พรอมขณะท่ีผลกระทบจากการขาดแคลนตู
คอนเทนเนอร หวังไตรมาส 2/2564 ดีขึ้น เดินหนาขยายบริการระบบความ
เย็น มีแผนลุยเรือสินคาเทกอง(ทันหุน) 
 
โลกฟนตัวหนุนลงทุนหุน มองไกลดวยเมกะเทรนด บลจ.
เกียรตินาคินภัทร เผยหุนโลกผันผวนจากกลุมเทค-สื่อสาร แตการฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลกยังเปนปจจัยบวกตอการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนใน
ระยะยาวกับเมกะเทรนดใหญเปลี่ยนโลก อยางธีมสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
และเทคโนโลยี(ทันหุน) 
 
AEONTS บุกแพลตฟอรมดิจิทัล ผนึก VGI-HUMAN ปลอยสินเช่ือ 
 AEONTS-VGI-HUMAN จับมือโตในธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล ตั้ง
บริษัทยอยภายใตแบรนด "Rabbit Cash ปลอยกูรายยอยบนแพลตฟอรม
ออนไลนทางดานโบรกสองหุน AEONTS เห็นแววสดใส กาํไร
ปงบประมาณ 64 โต 22.1% YoY สู 4.2 พันลานบาท(ทันหุน) 
 
DOHOME ลุนโคงแรกนิวไฮ กําลังซื้อฟน-มารจิ้นหนุน โบรกสอง 
DOHOME แนวโนมกําไรไตรมาส 1/2564 คาดวาจะทําจดุสูงสุดใหมท่ี 
359 ลานบาท จากการจับจายใชสอยในตางจังหวดัฟนตัวไดดีขึ้น รวมท้ัง
เปนชวง High Season และกิจกรรมงานกอสรางตางๆ กลับมาดําเนิน
ตามปกติอีกครั้ง แถมในกลุมสินคามีมารจิ้นเพิ่ม แนะ "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 
22 บาท(ทันหุน) 
 
SRICHA รับงานใหม หนุนกําไรพีครอบ 6 ป บริษัทหลักทรัพย 
ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) วิเคราะห บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น หรือ 
SRICHA รับงานใหมหนุนกําไรสูงสุดในรอบ 6 ป โดยบริษัท SRICHA 
ประกาศรับงานใหมรวมกวา 1.25 พันลานบาท  (ทันหุน) 
 
ซีอีโอ'นอรทอีสรับเบอร'ทุมซื้อหุนกวา5ลาน 
 ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ชูวิทย จึงธนสมบูรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และผูถือหุนใหญอันดับ 1 บริษัท นอรทอีส รับเบอร จํากัด (มหาชน) หรือ 
NER รายงานซื้อหุน NER จํานวน 1 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 5.40 บาท คิด
เปนมูลคารายการรวม 5.4 ลานบาท  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


