
 
 

 

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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ถุงมือยาง STGT ติดลมบน ไตรมาสเดียวกําไรหม่ืนลาน ซื้อรับปน
ผลหุนละ 2 บาท กอนขึ้น XD 12 เม.ย.นี้  STGT โชวโรงงาน 
SR3 เดินเครื่องผลิตภายในไตรมาส 2/64 หนุนฐานการผลิตถุงมือยางในสุ
ราษฎรธานี ขณะที่ครึ่งปหลังเตรียมทยอยเดินเครื่องเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ใน
สงขลา-ตรัง ดันการผลติสินคาปนี้พุงเปน 36,000 ลานชิ้น โบรกฯ คาดไตร
มาส 1/64 อวดกําไรสุทธิ 10,421 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,369% เชียร ซื้อ 
ราคาเปาหมายสูงสุด 58 บาท ลุยซื้อรับปนผลหุนละ 2 บาท กอนขึ้น XD 
วันที่ 12 เม.ย.นี(้ขาวหุน ) 
 
PTTGC ไตรมาสแรกแจม มารจิ้นปโตร-โรงกลั่นพุง PTTGC 
แยมไตรมาส 1/64 แจม! ทิศทางราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีและโรงกลั่นมาร
จิ้นพุง หลังดีมานดฟนชัดเจน ย้ํายอดขายปนี้โต 8% ขณะที่การซื้อหุน VNT 
คาดทําเทนเดอรฯ เสร็จไตรมาส 3/64 บุกรายไดตนป 65 ฟาก IFA แนะผู
ถือหุน VNT อนุมัติใหเพิกถอนหุนออกจากตลท.(ขาวหุน ) 
 
RBF ฮอตราคาพุงปรี๊ด 9% ขายโรงแรม 2 แหงหนุนโต RBF ฮอ
ตราคาพุง 9.44% ลุนที่ประชุมผูถือหุน 23 เม.ย.นี้ ไฟเขียวขาย 2 โรงแรม 
โนโวเทล ชุมพร-ไอบิส สไตล เชยีงใหม มูลคารวม 272 ลานบาท ดาน IFA 
แนะผูถือหุนโหวตอนุมัติ ฟากโบรกฯ มองเปนปจจัยบวกปลดล็อกการ
เติบโตของกําไรในระยะยาว(ขาวหุน ) 
 
UAC จอยื่น 15 MW ชิงโรงไฟฟาชุมชน Q2 บุกพิเศษ 119ล.
 UAC เตรียมสง ยูเอซี ท็อป เอนเนอรยี่ ยื่นประมูลโรงไฟฟา
ชุมชนนํารอง 5 โครงการ กําลังผลิตรวม 15 เมกะวัตต คาดใชเงินลงทุน 
1.5-2 พันลานบาท จอบุกกาํไร บางจากไบโอฟูเอล ในไตรมาส 2/64 ราว 
119.92 ลานบาท(ขาวหุน ) 
 
XO กําไรปนี้นิวไฮโต 25% สงซอสกัญชงบุกตลาดโลก XO สงซิก
ไตรมาส 1/64 ยอดขายเริ่ด!! รับออเดอรทะลัก ลั่นงบปนี้ทํานิวไฮ เปา
รายไดปนี้โต 10-15% ดันกําไรพุง 20-25% ลุยขยายฐานลกูคาใหม บุก
ตลาดยุโรปและจีน พรอมเตรียมสงซอสกัญชงรุกตลาดโลก(ขาวหุน ) 
 
FPI ปกธงป 64 รายได 2,151 ลาน ตุนแบ็กล็อก 700 ลานบาท บุกป
นี้ 400 ลานบาท  FPI ปกธงป 64 มีรายได 2,151 ลานบาท โต 15% ตุน
แบ็กล็อก 600-700 ลานบาท บุกขยายงาน Printing ระบบ 3D คาดบริษัท
ยอยในอินเดียเทิรนอะราวด และมีรายได 200 ลานบาท หนุนผลงานโต
แกรง (ขาวหุน ) 
 
คลังเรงขายหุนนอกตลาด ไมหวั่นโควิดระบาด-ยันตองไดราคา
เหมาะสม  บันทึกกําไรลงทุน "โออาร" กวา 2 พันลาน 
 กระทรวงการคลังประสานที่ปรึกษาการเงินเปดประมูลขายหุน
นอกตลาดหลักทรัพยตอเนื่อง ชี้ไมลดราคาแมโควิดระบาด ปลื้มกําไรหุน 
"โออาร" แลวกวา 2 พันลานบาท หรือสงูกวาตนทุน 80%( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เชาซื้อ-ลิสซิ่ง' พุงปจจัยบวกหนุน "หุนกลุมเชาซื้อ-ลิสซิ่ง" ราคาพุง 
นําทีม "ศรีสวัสดิ์ฯ" บวกแรง 30.04% "เอเซีย พลัส" ชี้ปจจัยบวกไตรมาส 
2/64 เศรษฐกิจฟน-ฤดูจับจายใชสอย หนุนสินเชื่อโต 3-4% คาดกําไรโต
มากกวา 20% แนะจับตาตลาดแขงดุ หลังรายใหญทุบดอกเบี้ยลง "กสิกร
ไทย" มอง "เงินติดลอ" นองใหมระดมทุนม.ิย.นี ้( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

บลจ.ทิสโกชี้ SET อัพไซดนอย คัดหุนกลาง-เล็กเพ่ิมโอกาสบลจ.ทิส
โก แนะพอรตลงทุนเพิ่ม หุนขนาดกลาง-เล็ก หลังกองทุน Mid-Small Cap 
โชวผลตอบแทนสุดเริ่ด แนะคัดหุนรายตัวโดยเฉพาะตลาดหุนไทยที่แกวง
ตัวไรทิศทาง มีอัพไซดนอยจากโครงสรางตลาดและเศรษฐกจิประเทศที่เนน
ทองเที่ยว-สงออก รวมถึงการเมืองที่ยังไมเสถียรภาพ ยังคงเปาดัชนีสิ้นปที่ 
1,600 จุด(ทันหุน) 
 
THRE ตั้งเปาธุรกิจป 64 โต 10% งานพัฒนาผลิตภัณฑดันงบดีTHRE 
ประเมินตลาดประกันภัยป 2564 เติบโตตอเนื่อง รบัอานิสงสโควิด-19 
ระบาด ปกธงการเติบโตเบี้ยประกันภัยตอไมนอยกวา 10% จากปกอน เล็ง
ผลิตภัณฑใหมรวมกับพันธมิตรไมนอยกวา 8-10 โปรเจ็กต และมีสัญญา
ใหมเขามาเพิ่มไมนอยกวา 90 สัญญา พรอมเดินหนารุกตลาดอาเซยีน
ตอเนื่อง(ทันหุน) 
 
MFC เชียรหุนกลาง-เล็ก ชูสรางผลตอบแทนแรง MFC แนะ
กระจายพอรตลงทุนเขาหุนขนาดกลาง-เล็ก หลังทําผลตอบแทนตั้งแตตนป
ที่ผานมาไดโดดเดน แนะนํากองทุน "M-MIDSMALL" สรางผลตอบแทนสูง
ถึง 35.16% ชนะ ดัชนี SET TRI มองหุนขนาดกลาง-เล็ก ตอบรับเศรษฐกิจ
ฟนตัวไดด(ีทันหุน) 
 
JKN คอนเทนตดันพอรตโต สินคากัญชงจอครึ่งปหลัง JKN สงซิก
ครึ่งปแรก 2564 ฟอรมแจม งานเรียงคิวรับทรัพยเพียบ พรอมตอกย้ําป 
2564 รายไดโต 10-15% จากปกอน แถมลุนโปรดักตกัญชงคลอดชวงครึ่ง
หลังป 2564 หวังขยายชองโกยเงินเพิ่ม ดานโบรกเกอร แนะสอย เคาะ
เปาหมาย 13.40 บาท(ทันหุน) 
 
NSL จอระดมทุนเขา SET ขยายฐานธุรกิจปมยอด NSL กาง
แผนธุรกิจ 5 ป ตั้งเปารายไดไมต่ํากวา 6,000 ลานบาท ชกูลยุทธ 
"Nutrition Sustainable for Life" พรอมขยายพอรตธุรกิจ "ฟูด เซอรวิส" 
นําเขาอาหารทะเล เนื้อสัตว พัฒนาสูตรผลิตภัณฑใหมเจาะเชนรานอาหาร 
โรงแรม ซูเปอรมารเก็ต อีกทั้งบุกตลาดขนมขบเคี้ยวนวัตกรรม สงออกยุโรป
และเอเชีย จอระดมทุนเขา SET(ทันหุน) 
 
NCAP ตั้งเปารายไดโต 15% ตอยอดธุรกิจ-คลุมสาขา 62 จว.NCAP 
ตั้งเปารายไดรวมป 2564 โต 15% หนุนจากการเปดสาขาเพิ่ม 19 สาขา
ครอบคลุมพื้นที่ 62 จังหวัด คูขนานกับแผนเพิ่มตัวแทน-คูคา ดานผูบรหิาร 
"สมชัย ลิมปพัฒนสิน" เผยเดินหนาขอไลเซนสธุรกิจติดตามทวงถามหนี-้
ซุมศึกษาธุรกิจใหมรวมกับ COM7 คาดชัดเจนเร็วๆ นี ้(ทันหุน) 
 
แบงกชาติถกพอคาทอง เอื้อใช 'ดอลลาร' ซื้อขาย ธปท.จอถก 
ผูคาทอง เม.ย.นี้รับฟงความคิดเห็น หลังเปดทางใชดอลลารซื้อขายทองคํา 
หวังเปนทางเลือกในการชําระเงินเพิ่ม หนุนบาทเคลื่อนไหวมีเสถียรภาพ 
ลดผันผวนมากขึ้น พรอมเตรียมแถลงความคืบหนาการสรางระบบนิเวศ
อัตราแลกเปลี่ยน เม.ย.นี ้( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
มาดามแปง' ซื้อหุน 'เมืองไทยประกันภัย' ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา นวล
พรรณ ล่ําซํา ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ MTI รายงานซื้อหุน MTI ทั้งหมด 
1 แสนหุน มูลคารวมกวา 8.38 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


