
 
 

 

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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มะกันแบน'ท็อปโกลฟ'เขาทางสมหลนใส STGT ยอดถุงมือยาง Top 
Glove เขาสหรัฐ 5.4 หม่ืนลาน STGT สมหลน! รอรับออเดอรถุง
มือยางเพิ่ม หลังสหรัฐฯ ประกาศแบนนําเขาสินคาจากทุกโรงงานของ Top 
Glove จากปกอนท่ีมียอดสงออกถุงมือยางเขาสหรัฐฯ มูลคากวา 5.4 หม่ืน
ลานบาท ฟากผูบริหาร STGT ลั่นสงผลบวกตั้งแตไตรมาส 2 มีโอกาสไดรับ
ออเดอรเพิ่ม พรอมแงมผลงานไตรมาสแรกโตไมหยุด! (ขาวหุน ) 
 
PTTEP พบกาซมาเลย ซาราวักเอสเค 405 บี ปตท.สผ. โชวขาวดี! 
คนพบน้ํามันและกาซธรรมชาติแหลงใหมนอกชายฝงในโครงการซาราวกั 
เอสเค 405บี หนุนฐานลงทุนในมาเลเซียแข็งแกรง ขณะท่ี ปตท. ขยาย
สวนลด LPG ตออีก 3 เดือน ถึงสิ้นมิ.ย.นี้ เพื่อชวยผูมีรายไดนอย ฟาก 
PTTGC ขายหุนกู 1,250 ลานเหรียญสหรัฐ สําเร็จตามแผน สะทอนนัก
ลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจเติบโต(ขาวหุน ) 
 
AMANAH กําไรปนี้ 324 ลานเพิ่ม 12% ตั้งสํารองฯลดลง โบรกฯ 
ปรับประมาณการกําไร AMANAH ในป 2564 เพิ่มข้ึนเปน 324 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 11.7% และเงินปนผลเปน 0.14 บาทตอหุน หลังลดการตั้ง
สํารองลง ตั้งเปาปลอยสินเชื่อใหมประมาณ 1.5-2 พันลานบาท เติบโต 25-
30%(ขาวหุน ) 
 
7UP ย้ําจุดยืนเจรจา BKD ซื้อหุนโกลดชอรสเพิ่ม 40% 7UP เล็ง
ขายน้ําประปาภูเก็ตเพิ่ม! หลังกปภ.เลิกสัญญาซื้อเอกชน 7 ราย มีสัญญา
ซื้อน้ํารวม 18,000 ลูกบาศกเมตร/วัน อนาคตหวังผงาดขึ้นเปน SOUTH 
WATER เนนใหบริการน้ําในพื้นที่ภาคใต พรอมย้ําเจตนารมณเดิมจะซื้อ
หุนโกลด ชอรสจาก BKD เพิ่มอีก 40% สวนธุรกิจบําบัดน้ําเพื่อใชเลี้ยงกุง
ให CPF โตกาวกระโดด มั่นใจรายไดปนี้โต 50%(ขาวหุน ) 
 
ตลท.วอรนิงโบรกเกอร เตือนลูกคาดับ ZMICO รอน ตลาด
หลักทรัพยฯ ออกจดหมายเตือนนักลงทุนระวังการซื้อขายหุน ZMICO 
พรอมสั่งใหโบรกเกอรทุกรายกํากับดูแลการซื้อขายอยางเครงครัด หลัง
ราคาพุง-วอลุมแนน ไมสนถูกมาตรการกํากับการซื้อขายระดับ 3(ขาวหุน ) 
 
SA ปมรายไดปนี้โต 4,800 ลาน จอเปด 4 โครงการใหม มูลคา 
11,350 ลาน ไซมิส แอสเสท ตั้งเปารายไดปนี้ 4,800 ลานบาท โต 
30% ตุนแบ็กล็อก 7,253 ลานบาท บุกรายไดปนี้ 2,000 ลานบาท เล็งเปด
ใหม 4 โครงการ มูลคารวม 11,350 ลานบาท เตรียมเปดธุรกิจรับซื้อ NPA 
มาพัฒนาและขายใหม คาดสรางกําไรไมต่ํากวา 25% ตอโครงการ ชงผูถือ
หุนอนุมัติ เม.ย.นี(้ขาวหุน ) 
 
เซ็ปเป' ชี้กัญชง-กัญชาดันรายไดเพิ่มเทาตัว "เซ็ปเป" คาดราย
สินคาใหม "กัญชง-กัญชา" ดันรายไดปนี้เพิ่มขึ้น 15-20% จากเดิมปกติ
รายไดโตปละ 10% พรอมปรับกลยุทธไปสูอคีอมเมิรซ ดิจิทัลเพิ่ม 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ผูถือหุนใหญ 'ไมโครลิสซิ่ง' ซื้อหุนเขาพอรต ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน กรรมการและผูถือหุนใหญอันดับ 1 ของบริษัท ไม
โครลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) หรือ MICRO รายงานซื้อหุน MICRO จํานวน 7 
รายการ รวม 3.5 แสนหุน ที่กรอบราคาหุนละ 8.85-8.95 บาท คดิเปน
มูลคารายการรวมทั้งหมดกวา 3.11 ลานบาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

SAPPE คงเปารายไดโต น้ําดื่มกัญชงขายปลายป SAPPE 
มั่นใจยอดขายปนี้โตทั้งในและตางประเทศ โควิดระลอกใหมกดยอดขาย
แตยังคงเปารายไดรวมโต 15-20% พรอมวางแผนออกสินคาใหม 20-25 
รายการ วางงบสรางคลังสินคาอัจฉริยะ 350 ลานบาท หวังลดตนทุน
ขนสง-กระจายสินคาระยะยาว คาดเครื่องดื่มผสมกัญชง-กัญชา วาง
จําหนายไดไตรมาส 2/2564(ทันหุน) 
 
'ZIGA' ไฟเขียว ปนผล 0.161 บ. มั่นใจงบทะลุเปา ผูถือหุน 
ZIGA พรอมใจยกมือโหวต อนุมัติจายเงินปนผลงวดป 2563 อัตราหุนละ 
0.161 บาท เตรียมรับทรัพยวันที่ 19 เม.ย.นี้ พรอมจัดสรรวอรแรนตไมคิด
มูลคา สัดสวน 2.05 หุนเดิมตอ 1 วอรแรนต อายุ 2 ป อัตราใชสิทธิ์ หุนละ 
1 บาท ฟากผูบริหารม่ันใจผลงานปนี้ทะลุเปาโต 15%(ทันหุน) 
 
KPM ปลื้มหุนกู 'ณุศาศิริ' กระแสแรง เตรียมบุกธุรกรรมตลาดรอง
เมษายนนี้ เสียงตอบรับแรงเกินคาด สําหรับหุนกูมีประกันของ
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกําหนดไถถอนปพ.ศ.
2566 ที่เสนอขายแกผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ โดยบริษัท
หลักทรัพย เคพีเอ็ม จํากัด เปนผูจดัการการจดัจําหนาย(ทันหุน) 
 
บลจ.ไทยพาณิชยเดินหนารีครูตคนวางแผนการลงทุน บลจ.ไทย
พาณิชย รีครูตนกัวางแผนการลงทุนอิสระ ถือใบอนุญาต IC License หรือ 
IP License เปดโอกาสสรางรายไดเสริม พรอมรองรับความตองการนัก
ลงทุนที่ตองการที่ปรึกษาวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว(ทันหุน) 
 
TIP เดินขามกรอบธุรกิจเดิม 'LGBTQ+' ฐานลูกคาทรงพลังTIP เปด
แผนงานป 2564 ประเดิมตนปดวยแผนขยายฐานลูกคา "LGBTQ+" มอง
เปนกลุมที่พิถีพิถันในการเลือกสินคา ซึ่งนํามาสูการเปดตัวโครงการ TIP 
Rainbow แผนประกัน และบริการ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยไลฟสไตล
คนกลุมนี้ โดยมีแผนจะเปดตัวทั้งประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ รวมถึงประกัน
รถ เปนตน(ทันหุน) 
 
ไทยสมุทรปดเกมโคงแรก เสิรฟประกันสะสมทรัพย ไทยสมุทร
ประกันชีวิต เดินเกมรุกสงแบบประกันตีตลาดโคงทายไตรมาสแรก ดวย
แผนประกันสะสมทรัพย จายเบี้ย 9 ป คุมครอง 19 ป รับเงินคืน 4% ของ
เงินเอาประกันในทุกๆ 4 ป พรอมรุกชองทางออนไลนดวยแผน "ประกัน
อุบัติเหตุ พีเอ ดีชัวร" เบี้ยเริ่มตนที่หลักพันบาท  (ทันหุน) 
 
ธอส.ขยาย 'บานลานหลัง' เติมวงเงิน 3.6 หม่ืนลาน-ลดดอกเบี้ยต่ํา 
3% เสนอบอรดเคาะไตรมาส 2 มั่นใจดีมานดยังสูง 
 ธอส.เล็งขยายโครงการบานลานหลังเฟส 2 อีก 3 ป เพิ่มวงเงิน 
3.6 หม่ืนลานบาท ลดดอกเบี้ยต่าํกวา 3% ชวยผูมีรายไดนอย คาดเสนอ
บอรดเคาะไมเกินไตรมาส 2 ปนี้ ม่ันใจดีมานดสูง( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เปลี่ยนเปาเก็งหุน 'กลาง-เล็ก' โบรกแนะเนนกลุมกําไรโต หุนขนาด
กลาง-เล็ก พาเหรดราคาพุง นําโดย "บดีับบลิวจี เพิ่มข้ึน 19% รองมาไอทีดี 
14% "เอเซียพลัส" ชี้นักลงทุนเปลี่ยนกลุมเก็งกําไร หลังหุนใหญราคาขึ้น
จํากัด เผยผลตอบแทนหุนเล็กชวงไตรมาสแรกพุง 36.3% "หยวนตา" 
แนะเก็งกําไรหุนที่มีแนวโนมผลดําเนินงานเติบโต ราคาไมแพง 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


