
 
 

 

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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TQM รวบ TQR โต 37% อัพเกรดเปาใหม 168 บาท จับตา'พรรณ
นิภา'ขายหุนยกพอรต 44.35% TQM จอรวบกิจการ TQR 
พฤษภาคมนี้เสนอเขาบอรดไฟเขียว ดันกําไรปนี้โตเพิ่ม 37% จับตากลุม 
พรรณนิภา ขายเกลี้ยงพอรต 44.35% หนุนธุรกิจประกันภัยใหครบวงจร 
มุงเปนโบรกเกอรประกันอันดับ 1 ในภูมิภาค ยอดขายประกัน 5 หม่ืนลาน
บาท ลาสุดจับมือกรุงเทพประกันภัย ออกประกัน Surf Skate เอาใจวยัโจ 
ดานโบรกฯ แนะนํา ซื้อ TQM ราคาเปาหมาย 168 บาท(ขาวหุน ) 
 
TOP เรงปดดีลพันธมิตร ลงทุนโรงโอเลฟนสตปท. ไทยออยล 
เรงปดดีลพันธมิตรรวมทุนโรงงานโอเลฟนสในตางประเทศ คาดสรุปภายใน
ปนี้ วิรัตน ลั่นเปนการลงทุนแบบ Fast Track สรางมูลคาเพิ่ม แถม
ประหยัดงบ-รนเวลาลงทุน ขณะที่โครงการ CFP คืบหนา 60-70% แลว
เสร็จป 66(ขาวหุน ) 
 
ส.นักวิเคราะหชู 6 หุนเดน BBL-BDMS-KBANK-PTT สมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน (IAA) เผยผลสํารวจดัชนีหุน IAA Survey ลาสุดจาก
นักวิเคราะห แนะนําหุน 6 ตัวตรงกัน BBL-BDMS-CPALL-KBANK-PTT 
และ PTTGC พรอมคาดดัชนีสิ้นป 2564 ที่ระดับ 1,629 จุด(ขาวหุน ) 
 
UAC บุกปนผล BBF 119 ลานเขางบ Q2 RS กัญชงดันปนี้โต
 ยูเอซี แยมไตรมาส 2/64 บุกกําไรเงินปนผล บางจากไบโอฟูเอล 
งวดครึ่งหลังป 63 เขามาอีก 119.92 ลาน ฟาก RS ปรับเพิ่มเปารายไดปนี้
จากเดิม 5,700 ลาน หลังรับรูรายไดกัญชงครึ่งปหลัง 600-800 ลาน 
ประเดิมตัวแรก ม.ิย.นี(้ขาวหุน ) 
 
JMT จออัพเกรด SET 50 กําไรปนี้โต 41% เปา 53บ.  JMT จอ
เขาคํานวณ SET50 ขยับเขาใกลผูนํากลุมบริหารสินทรัพย พรอมปรับเปา
กําไรสุทธิป 64 เปน 1,479 ลานบาท เพิ่มข้ึน 41% รับทรัพย 1-2 พันลาน
บาท จากการใชสิทธิแปลงวอรแรนต JMT-W2 ลาสุดเขาซื้อ 2 บริษัท
ประเมินราคา ตอยอดธุรกิจบริหารสินทรัพยครบวงจร ราคาเปาหมาย 53 
บาท (ขาวหุน ) 
 
'เอชเอสบีซี' บุกบัญชีเงินฝากกรีน  "ธนาคารเอชเอสบีซี" เปด
ใหบริการบัญชีเงินฝากสีเขียว รายแรกในไทย เปดทางบริษัทใหญ
นํากระแสเงินสด เหลือใชลงทุนดานความยั่งยืน "ไอวีแอล- ซีพี ออลล" 
ประเดิม 2 เจาแรก"( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ประกัน' ใจปาเที่ยวสงกรานต เพิ่มโควิดเบี้ยหลักสิบคุมครองหลัก
แสน 
 ในชวงวันเทศกาลสงกรานต 13-15 เม.ย. ของทุกปควรจะเปน
เทศกาลที่มีความสุข เทศกาลหนึ่งถาไมเกดิอุบัติเหตุถึงขั้น เสียชวีิตเกดิขึ้น 
และเหตุผลสําคัญที่ทําใหวันสงกรานตมีความเศราโศก กลายเปน 7 วัน
อันตรายก็เพราะวา "ขับรถเร็ว" และ "เมาแลวขับ" ซึ่งภาครัฐพยายาม
รณรงค ลดอุบัติเหตุ และอีกหนึ่งวิธีชวยกระจายความเสี่ยงได นั่นคือการใช
บริการ "ประกันระยะสั้น"( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
' 
 
 

ผูประทวงเผารัฐธรรมนูญทหาร ทูตยูเอ็นเตือน เมียนมาเสี่ยง'นอง
เลือดฉับพลัน'  นักเคลื่อนไหวเมียนมาเผาสําเนารัฐธรรมนูญฉบับ
ทหารเม่ือวานนี้ ขณะทูตพิเศษยูเอ็นเตือน มีความเสี่ยงที่จะเกิด การนอง
เลือดฉับพลัน เนื่องจากมีการกวาดลางผูประทวงรุนแรงมากขึ้น สหรัฐฯ 
กดดันจีนใชอิทธิพลระงับบญัชีนายทหารที่ทําปฏิวัติ ซูจี อาจเจอขอหากบฏ
เร็วๆ นี(้ทันหุน) 
 
WTO ชี้การคาโลกปนี้ฟนตัว 8%  WTO เพิ่มประมาณการเติบโต
ของการคาสินคาทั่วโลกในปนี้เปน 8% โดยเพิ่มข้ึนมากสุดนับตั้งแตป 
2553 แตเตือน โควิด-19 ยังคงเปนการคุกคามใหญสุดตอแนวโนมการคา
โลก เนื่องจากการตดิเชื้อระลอกใหมอาจทําลายความหวังตอการฟนตัว
(ทันหุน) 
 
SCBAM ขายกองหุนสหรัฐฯ เนนสรางการเติบโตจากดัชนี Dow 
Jones  บลจ.ไทยพาณิชย (SCBAM) เปดขายกองทุนหุนสหรัฐฯ 
SCBDJI IPO 1-7 เม.ย. เปนกองทุนแรกในไทย สรางโอกาสเติบโตกับ
บริษัทยักษใหญบนดัชนี Dow Jones เสนอขายระหวางวันที่ 1-7 เม.ย. 64 
เงินลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท(ทันหุน) 
 
'แบงกแลนด'เรง เพิ่มฐานเงินฝาก แถมคุมครองชีวิต  LH Bank 
ออกแคมเปญ รักใครใหฝากเงิน ชูจุดเดน ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุมครองมาก โดย
ไมตองจายคาเบี้ยประกัน ผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยคุมครองชีวิต เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.นี(้ทันหุน) 
 
กรุงศรีฯล็อกเปาลูกคาใหม บัตรเซ็นทรัลปนี้ 8 หม่ืนราย แบงกกรุง
ศรีฯ (BAY) ปลื้มธุรกิจบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน มั่นใจ ยอดใชจายผาน
บัตรฯ ปนี้โต 9% ลูกคาใหมเติบโตไมนอยกวา 82,000 ราย เติบโต 5% ปก
ธงเสริมทัพดวยดจิิทัลคาดธุรกิจบัตรเครดิตไทยฟนตัวในครึ่งปหลัง(ทันหุน) 
 
KTAM ขายกองใหม ลงทุนบอนดทั่วโลก  นางชวินดา หาญรัตน
กูล กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ KTAM เปดเผยวา บริษัทอยูระหวางเปดขายกองทุนตราสาร
หนี้ทั่วโลก อายุโครงการ 1 ป ภายใตชื่อ กองทุนเปดกรุงไทย โกลบอล ฟกซ 
อินคัม 1Y19 หรือ KTGF1Y19 เสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแตวันนี-้12 
เม.ย. 2564 เงินลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท(ทันหุน) 
 
'เอมันนี่'เรงปมสินเช่ือบุคคล สง e-KYC ยกระดับบริการตอบโจทย
ยุคดิจิทัล  เอมันนี(่A money) ในเครือบมจ.ไอราฯ เปดเกมรุก
สินเชื่อสวนบุคคล ชู eKYC ยกระดับบริการยุคดิจิทัลเติมเต็มศักยภาพ
ธุรกิจ (ทันหุน) 
 
โบรกชี้หุนไทยเม.ย. 'ไซดเวย' แวลูเอชั่นตึงตัว-ขาดปจจัยบวกใหม 
 "นักวิเคราะห" เพิ่มเปาดัชนีสิ้นป 1,629 จุด  
 โบรก คาดหุนไทยเม.ย. ไซดเวย 1,500-1,620 จุด เหตุแวลูเอชั่น
ตึงตัว ไรปจจยับวกใหม แตเชื่อหากลงไมมาก จากสภาพคลองลน "ซีจีเอส-
ซีไอเอ็มบ"ี แนะ เนนหุนที่ราคาขึ้นชา "คาปลีก พลังงาน แบงก" ดานสมาคม
นักวิเคราะห เผยนักวิเคราะหปรับเพิ่มเปาดัชนีสิ้นปนี้ที่ 1,629 จุด จากเดิม 
1,559 จุด เหต ุคลายกังวลโควิด การเมืองในประเทศ ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


