
 
 

 

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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CPF ลุน Q1 ออลไทมไฮ กําไรกระฉูด 7.6 พันลาน โบรกฯเชียร 'ซื้อ' 
เปาราคาสูงสุด 45.25 บาท ซีพีเอฟ มีลุนผลงานไตรมาส 1/64 ออลไทม
ไฮ โบรกฯ คาดกาํไรสุทธิ 7,644 ลานบาท เพิ่มข้ึน 25% หลังราคาและ
ปริมาณขายหมูเพิ่ม บุกสวนแบงกําไรจาก CTI และโลตัสเต็มไตรมาส สวน
แนวโนมไตรมาส 2/64 โตตอเนื่อง เตรียมเปดตัวผลติภัณฑ Plant Base ใน
ไทย โบรกฯ เชียร ซื้อ ใหราคาเปาหมายสูงสุด 45.25 บาท/หุน(ขาวหุน ) 
 
PTTEP ไดดีแผนหนุนใช EV ยอดขายกาซผลิตไฟฟาพุง ปตท.สผ. 
เตรียมรับอานิสงสแผนสงเสริมการใชรถยนตไฟฟา (EV) หนุนยอดใชกาซ
ในประเทศเพื่อผลิตไฟฟาเพิ่ม สงผลดีปริมาณการขายโตตอเนื่อง ยันการ
ผลิตกาซในเมียนมายังปกต ิ ฟาก UAC โปรยขาวดีเซ็นตอสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติ 10 ป กับ PTTEP เพื่อสงใหโรงงานผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(PPP) (ขาวหุน ) 
 
สอย 13 หุนแกรงอัพไซดสูง ภากรลั่นโควิดกระทบนอย โบรกฯ แนะ
เก็บ 13 หุนพื้นฐานดี ราคาปรับฐานรับโควิดมากแลว นําโดย BGRIM อัพ
ไซดมากกวา 31.8% ADVANC มีอัพไซดที่ 29.4% VGI อัพไซด 26.9% 
PTT ราคาปรับฐานลงมามาก อัพไซดพุง 24.3% INTUCH อัพไซดที่ 
28.6% และ BTS ที่ 39% ดาน ภากร ยันโควิดระลอกใหมกระทบตลาดหุน
เล็กนอย(ขาวหุน ) 
 
LOXLEY ประกาศรวมมือ NRF-GTH โดดสูธุรกิจกัญชง  ล็อกซเลย 
รวมกับ NRF และ GTH เซ็นสัญญาเปนพันธมิตรในการจัดจําหนาย เทอร
พีน เฟลเวอร มุงเจาะกลุมโรงงานผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค คาดกลางป
เริ่มกระจายสินคาสูผูประกอบการ ขณะที่กลุมคอนซูมเมอรนํารองดวย
ผลิตภัณฑ เทอรพีน วอเตอร ผานชองทางกระจายสินคาของล็อกซเลย เท
รดดิ้ง กวา 4,000 รานคาทัว่ประเทศ(ขาวหุน ) 
 
BBL กําไร Q1 โต 66% SCB-TMB ฟนตอเนื่อง งบแบงกไตรมาส 
1/64 ฟนตัวตอเนื่อง BBL โชวกําไรโต 66.8% จากไตรมาสกอน ไทย
พาณิชย โต 45% ขณะที่ทหารไทย โต 70% QoQ เกียรตินาคิน 21.8% 
ขณะที่ TISCO ประเดิมแจงงบแบงกแรก 19 เม.ย.นี้ คาดกําไรโตเมื่อเทียบ
กับปกอนและไตรมาสที่ผานมา(ขาวหุน ) 
 
SCB ยัน 'พิชญ' ลูกคาช้ันดี เพซคืนหนี้หลังนิมิตฯเสร็จ  ไทย
พาณิชย ยืนยัน พิชญ คืนหนี้ตามปกต ิ แม JAS ลดเงินปนผล ขณะที่ 
PACE เริ่มจายหนี้ 5 พันลานบาทหลังจากโครงการนิมิต หลังสวนสราง
เสร็จ พรอมเดินหนาทํากําไรปน้ีเติบโตตอเนื่อง จากการลดตนทุน ดาน
เงินกองทุนแกรง 18% ลาสุดที่ประชุมผูถือหุนไฟเขียวปนผลหุนละ 2.30 
บาท  (ขาวหุน ) 
 
'โทลลเวย' เทรด 7 พ.ค. ระดม 2 พันลานคืนหนี้ 
 "เอ็นเอสแอล" คาดขายไอพีโอ 75 ลานหุน พ.ค. 
 "ทางยกระดับดอนเมือง" เล็งขายไอพีโอ 140 ลานหุน-เขาเทรด 7 
พ.ค. หวังไดเงินระดมทุนราว 2 พันลาน เพื่อชําระหน้ี ใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน ดาน "เอ็นเอสแอล" คาดขายไอพีโอ พ.ค.นี ้( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
' 
 

OISHI พรอมลงเลนกัญชง อัดฉีดงบ 500 ลบ.อัพแกรง OISHI 
แยมสนใจลงเลนเครื่องดื่มกัญชง เปดรับโอกาส M&A-JV ตอเนื่อง ดาน
เปาหมาย ยอดขายป 2564 นี้ คงตองรอดูสถานการณโควิดระลอก 3 เดิน
เกมรุกขยายตลาดโมเดิรนเทรด สวนงบลงทุนปนี้วาง 400-500 ลานบาท 
รองรับการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทําการตลาด(ทันหุน) 
 
จัดสัดสวนลงทุนตปท.70% บลจ.ทิสโกยังชอบเฮลธเทค บลจ.ทิสโก 
แนะพอรตลงทุนตางประเทศตองมี ชี้หุนเทค-หุน Growth ผันผวนสูงแต
ลงทุนยาว 3-5 ป เปนจังหวะเขาเก็บหลังปรับฐานลง ธีมเดนยังชอบ 
Health Tec กลุม EV กลุมพลังงานสะอาด แนะสัดสวนตางประเทศ 70% 
อีก 30% ลงทุนหุนไทย(ทันหุน) 
 
BLA รวมแคมเปญประกัน 10 บ. คุมครองสามเดง PA-โควิด-แพยา 
 BLA มอบความอุนใจลูกคาแจกฟรีประกันกลุม 10 บาท 
คุมครองมากกวาอุบัติเหตุที่เกิดบอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต โดยมอง
ความคุมครองการติดเชื้อโควิด-19 และการแพวัคซีน ระยะเวลาคุมครอง 
30 วัน ลูกคารับสิทธ์ิไดงายๆ ผานชองทางออนไลน(ทันหุน) 
 
SCN เคาะรายได 2.37 พันล. ธุรกิจกาซฟน-ไฟฟาเดน SCN สง
สัญญาณพนจุดต่าํสุด ลั่นป 2564 รายไดแตะ 2.37 พันลานบาท รับธุรกิจ
กาซฟนเดน-ขายไฟสดใส บอสใหญ "ดร.ฤทธี กิจพิพิธ" แยมกรณีอนุญาโต
ชี้ขาดชนะเรื่อง "อีโค โอเรียนท" มูลคากวา 40 ลานบาท คาดกระบวนการ
เสร็จไมเกิน Q3/2564(ทันหุน) 
 
TPOLY ลุยควางานตุนพอรต สนแตกไลนธุรกิจน้ําประปา TPOLY 
อวดควางานใหม มูลคาราว 500-600 ลานบาท แยมยังมีงานรอเซ็น
สัญญาในมืออีกกวา 3 โครงการ มูลคารวมราว 1-2 พันลานบาท แถมตุน
แบ็กล็อกแนน 2.97 พันลานบาท คาดบุกเขาโคงแรกป 2564 ราว 400-500 
ลานบาท เล็งแตกไลนธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบน้ําประปา ชี้ดีมานดรองรับ
ตอเนื่อง  (ทันหุน) 
 
'เอสซีบี' งัด 6 แผนหนุนกําไรโตป 64 ไทยพาณิชยรับป 64 เต็มไปดวย
ความทาทาย จากโควดิ-19 เปดกลยุทธนี้ปน้ี เนนรักษาการเติบโตกาํไร
พรอมงัด 6 กลยุทธดันธุรกิจโต รุกดิจิทัลหนุนองคกรตัวเบา ตอยอดดจิิทัลท
รานสฟอรเมชั่น( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เปด 'บินไทย' เทรดชั่วคราว นักวิเคราะหเตือนสติกอนลุย 
 ตลท.เปดเทรดหุนการบินไทย-บางกอกโพสต ชั่วคราว 16 เม.ย.-
17 พ.ค.นี้ กอนหามซื้อขายจนกวาแกเหตุเพิกถอนได ดานสมาคม
นักวิเคราะหเตือนนักลงทุนศึกษาขอมูลรอบคอบ หวั่นไดรับความเสียหาย
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กลุมแบงก' โคงแรกกําไรดิ่ง จอวูบกวา 20% สวนทางหนี้เสียพุง 
 "หยวนตา" แนะธ.กรุงเทพงบโตเดนสุด 
 โบรกคาดกําไรกลุมแบงกไตรมาสแรกทรุดจากปกอนกวา 20% 
เหตุปกอนฐานสูง-ยังไมไดรับผลกระทบโควิด "เอเซียพลัส" คาดกําไร 8 
แบงกอยูที่ 3.1 หม่ืนลาน ลดลง 29% จากปกอน ดานทรีนีตี้ คาด 6 แบงก
กําไรวูบ 26% "หยวนตา" มอง BBL ปนี้โดดเดนสุดกาํไรโต 55% 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


