
 
 

 

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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ผวา'ศักดิ์สยาม'ลามครม.วัคซีนเข็มเดียวเอาไมอยู TQM สมหลน
ประกันโควิดพุง ดักสะสมหุนพื้นฐานดี ตลาดหุนแพนิก ศักดิ์สยาม ติด
โควิด วัคซีนเข็มแรกเอาไมอยู หวั่นเชื้อไวรัสขยายวงกวาง ขณะที่ศบค.ชุด
เล็กไรมาตรการคุมเขม ปลอยเดินทางขามจังหวัดชวงสงกรานต โบรกฯ 
มองธุรกิจประกันภัยรับประโยชน TQM โดดเดน มองหุนรวงโอกาสเขาซื้อ
สะสมหุนพื้นฐานดี งบ Q1 เดน และหุนเปดเมือง เชื่อกระทบไมนาน พ.ค.นี้
วัคซีนเขามาอีก 5 ลานโดส และถัดไปเดือนละ 10 ลานโดส ลดผลกระทบ
โควิดอยางมีนัยสําคญั ดานดัชนีหลังสงกรานตมีลุนทะลุ 1,600 จุด(ขาว
หุน ) 
 
TOP ลุน Q1 บุกสตอกเกน ดันพลิกกําไร 3.3 พันลาน ไทยออยล 
มีลุนไตรมาส 1/64 พลิกมีกําไร 3.3 พันลานบาท เหตุบุกกําไรสตอกน้ํามัน
กอนใหญ ขณะท่ีดีมานดน้ํามัน-ปโตรเคมีฟนตัว หนุนคากลั่นรวม (GIM) 
พุงเกิน 3-4 เหรียญสหรัฐตอบารเรล โบรกฯ เชียร ซื้อ อัพเปาราคาใหม 67 
บาท/หุน(ขาวหุน ) 
 
ZIGA งบปนี้สดใส รายไดโต 15-20% เพิ่มชองทางขาย ซิกา 
ผลงานปนี้สดใส ย้ํารายไดโต 15-20% รับดีมานดทอเหล็กโครงสรางโต 
พรอมลุยขยายชองทางการจําหนาย ออนไลน-เอาตเล็ต เดินหนาพฒันา
และกอสราง Smart Farm ระบบ AI ซัพพอรตกลุมเครือขายเพาะปลูกกัญ
ชง(ขาวหุน ) 
 
OR ลุยขยายลงทุนตามแผน ปน้ีเพิ่มปมนํ้ามัน 110 แหง OR คงแผน
ขยายปมน้ํามันในประเทศปนี้เพิ่มอีก 110 แหง พรอมเดินหนาขยายตลาด
ตางประเทศ จีน-เมียนมา-เวียดนาม สวนที่ประชุมผูถือหุนวานนี้ไฟเขียว
ควัก 1.2 พันลานบาท จายปนผลงวดไตรมาส 4/63 หุนละ 0.10 บาท คิด
เปนอัตรา 42% ของกําไรสุทธิ พรอมตั้งกรรมการเพิ่มอีก 4 ราย ชวยเสริม
แกรงกลยุทธขยายลงทุนในอนาคต(ขาวหุน ) 
 
GULF-PTT จอเซ็นสัญญา ครม.ไฟเขียวแหลมฉบัง 3 GULF-PTT 
ฉลุย! ครม.ไฟเขียวผลตอบแทนโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง เฟส 3 
แลว ปดดีลที่ 29,050 ลานบาท หลัง กทท. เหงื่อตกเจรจาอัพผลตอบแทน 
6 รอบ รออีก 2 เดือนจากนี้ไดลงนามสัญญา(ขาวหุน ) 
 
AIS-TRUE เจรจา NT เชาตอคลื่น 700 MHz  จับตา ADVANC-
TRUE เจรจา NT ขอเชาคลื่น 700 MHz นํามาพัฒนาใหบริการระบบ 5G 
หลัง NT ชนะประมูลมา 2 ชุด มูลคากวา 34,306 ลานบาท แตไมพรอม
ลงทุนเอง เหตุไรเงินทุนและบุคลากรที่จะมาแขงขันกับเอกชนได วงในเชื่อ
ไดขอสรุปเร็วๆ นี้ หลังกอนหนานี้เพิ่งจายงวดแรก 3,670 ลานบาท สยบ
ขาวลือทิ้งคลื่นเม่ือ 16 ม.ีค. 64 ที่ผานมา  (ขาวหุน ) 
 
ผูถือหุนใหญ 'ไซมิส แอสเสท' ถือหุนเพิ่มอีก 70 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา ขจรศิษฐ สิ่งสรรเสริญ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด (มหาชน) หรือ SA รายงาน ซื้อหุน 2 รายการ 
จํานวนรวม 19.6 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 7.85 บาท คดิเปนมูลคารายการ
รวม 70.65 ลานบาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
' 

DITTO นับหน่ึงไฟลิ่งจอเทรดกระดาน mai DITTO ก.ล.ต.นับ
หนึ่งไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุน IPO จํานวน 80 ลานหุน จดทะเบียนเขา
ตลาดหลักทรพัย mai โชววิสัยทัศนเปนผูนําใหบริการระบบจัดการเอกสาร 
และขอมูลแบบครบวงจรสู Digital Transformation วางกลยุทธมุงเนน
ใหบริการระบบและผลิตภัณฑที่หลากหลาย พรอมโชวผลงานป 2563 โดด
เดน(ทันหุน) 
 
MTL ตอนรับสงกรานตเสิรฟประกันกลุม 10 บ. เมืองไทยประกันชีวิต 
จับมือพันธมิตร มอบความคุมครอง สงกรานตอุนใจ นิวนอรมอล 
ซุปเปอรพลัส แคมเปญ ประกันภัยกลุม 10 บาท ที่จัดขึ้นดวยการสนับสนุน
ของ คปภ. และภาคธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยในสวนของ
เมืองไทยประกันชีวิตสรางชองทางการเขาถึงแผนคุมครองดังกลาวผาน ช
อปป เคานเตอรเซอรวิส และ PTG ใหอุนใจหากมีคาใชจายจากเหตุไมคาด
ฝน(ทันหุน) 
 
บลจ.บัวหลวงชู BMAPS จัดพอรตตามระดับเสี่ยง บลจ.บัว
หลวง ออกแบบกองทุน BMAPS ที่มีใหเลือก 3 รูปแบบ จัดพอรตตามการ
รับความเสี่ยงของผูลงทุน เพิ่มโอกาสขยายพอรตไปตางประเทศที่มี
สินทรัพยใหเลือกหลากหลายกวาในประเทศ พิเศษ 1 เมษายน - 30 
มิถุนายน นี้ ยกเวนคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน กองทุนซีรีส 
BMAPS(ทันหุน) 
 
BEAUTY บุกรานคาปลีกทั่วไทย สงความงาม-เปดชองรับทรัพย
BEAUTY พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม รุกตลาดรานคาปลีกรายยอยในประเทศ 
ปมยอดขาย ขยายชองทางจัดจาํหนายสินคาอุปโภค (Consumer 
Product) เจาะกลุมผูคาสงผลิตภัณฑความงามรายใหญ และรายยอยใน
หัวเมืองใหญและตางอําเภอ ตั้งเปาแตงตั้ง Distributor รายใหญ 8 ราย 
ครอบคลุมทั่วประเทศมากกวา 16,000 รานคา(ทันหุน) 
 
THREL วางเปาป 64 โต 5% ติดปกขยายธุรกิจ CLMV THREL 
วางเปาหมายการเติบโตในป 2564 ไวที่ไมนอยกวา 3-5% เมื่อเทียบกับป
กอน และคาดวาจะตอเนื่องในระยะ 3-5 ปขางหนา พรอมเดินหนาคลอด
ผลิตภัณฑที่พัฒนารวมกับคูคาอยางตอเนื่อง สยายปกเจาะตลาดตางแดน 
เล็งดึงพันธมิตรรายใหญชวยเสริมแกรง(ทันหุน) 
 
PTTEP โคงแรกกําไรแข็งแกรง ลุยลงทุน-แหลงสํารวจเพิ่มโบรกสอง 
PTTEP คาดผลงานไตรมาส 1/2564 กําไรสุทธิจะปรับตัวดีขึ้นอยาง
แข็งแกรง ไดแรงหนุนจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นแรง สวนราคากาซก็ขยับ
เพิ่มข้ึน ขณะที่ปริมาณการขายเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เดินหนาขยาย
ลงทุนแหลงสํารวจเพิ่ม เคาะ "ซื้อ" ชี้เปาหมาย 156 บาท  (ทันหุน) 
 
เคบีทีจี' ปรับทัพสูดิสรัป ดันกสิกรสูแบงกภูมิภาค 
 เล็งรับพนักงานไอที-ดิจิทัล เพิ่มเปน 1,900 คนเสริมทัพ 
 "เคบีทีจี" บริษัทลูกกสกิรไทย เปดแผน ทรานสฟอรเมชั่นองคกร 
เฟส 2 หวังสูดิสรัปของเทคโนโลยี หวังดัน KBTG กาวสูบริษัท เทคโนโลยี
ระดับสูงภาคในป 68 พรอมหนุน "กสิกรไทย" กาวสู ดิจิทัลแบงกิ้งระดับ
ภูมิภาค  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


