
 
 

 

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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JKN ควักพันลานฮุบ New 18 โผล! หนี้เฉพาะกิจ 2.3 พันล.'สรางกิจ
รุง' ตั้งไมถึง 3 เดือน 'เจแดง' รับท้ังเงินแถมเปนเจาหนี.้!  
 JKN ทุมกวา 1,100 ลานบาท เทกโอเวอรชอง New 18 จากกลุม 
เจแดง เหตระกูล พรอมรับโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระคืนเงินกูและ
ดอกเบี้ย 2,381 ลานบาท จาก สรางกิจรุง ของกลุมเจแดงเอง ที่เพิ่งกอตั้ง
วันที่ 21 ม.ค. 64 ที่ผานมา ฟาก เจแอน ลั่นเปลี่ยนชื่อใหมเปน JKN 18 
หวังกาวสูการเปน Content-Commerce-Company สรางการเติบโตแบบ
ยั่งยืน(ขาวหุน ) 
 
BCH-PR9-THG-EKH ลั่น พรอมนําเขาวัคซีนโควิด BCH-PR9-
THG-EKH ประสานเสียงพรอมนําเขาวัคซีนปองกันโควิด-19 หลังหารือ บิ๊ก
ตู ลาสดุเปดทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวมจัดหาวคัซีนเพิม่เติมในทุก
ยี่หออีก 10 ลานโดส แตขอความจริงใจจากรัฐบาลอนุมัติใหนําเขาวัคซีน
จริง หลังพูดมาหลายครั้ง แตไมมีความคืบหนา(ขาวหุน ) 
 
SINGER ไมกระทบ ลูกหุนเขาเทรดวันนี้ กําไรนิวไฮเปา 46บ. ลูกหุน 
SINGER จํานวน 36 ลานหุน เขาเทรดวันนี้ (12 เม.ย.) โบรกฯ มองมีลุนนกั
ลงทุนกลับเขามาซื้อ หลังอัพไซดราคาสูงเกิน 10% จากเปาหมาย 46 บาท 
กําไรสุทธิ Q1/64 นิวไฮ และทั้งปกําไร 637 ลานบาท เพิ่มข้ึน 44% สินเชื่อ
รถทําเงินเติบโต 70% NPL ต่ํากวา 4% เซียนฮง สถาพร งามเรืองพงศ ยัง
กอดหุนแนน 3.93%(ขาวหุน ) 
 
SCC ซื้อเปาสูง 450 บาท ลุน Q1 กําไรโตสนั่น 96% SCC ผล
งานเริ่ด! โบรกฯ คาดไตรมาส 1/64 กําไรสุทธิทะลุ 1.3 หม่ืนลานบาท โต 
96% อานิสงสปโตรเคมีโดดเดน รับปริมาณขาย-สวนตางราคาเพิ่มขึ้น แจง
งบ 28 เม.ย.นี้ เชียร ซื้อ เปาราคาสูงสุด 450 บาท ฟาก SCGP ลั่นรายไดป
นี้โต 10% ทะลุ 1 แสนลานบาท บุกโครงการลงทุนใหม-ควบรวมกิจการ โบ
รกฯ แนะ ซื้อ เปาราคา 53 บาท(ขาวหุน ) 
 
PTT ตั้งรับสถานการณพมา สั่งชะลอลงทุนคลังแอลพีจี  ปตท. เรง
ตั้งทีมรับมือสถานการณเมียนมา ชี้การเมืองผันผวนไมกระทบธุรกิจกาซ
ของ ปตท.สผ แตตัดสินใจชะลอโครงการลงทุนคลัง LPG และน้ํามันของ 
OR ออกไปกอน พรอมเดินหนาหาพันธมิตรรวมลงทุน EV Value Chain(
ขาวหุน ) 
 
'EA'รวมพัฒนาแท็กซี่ไฟฟา สง NEX นําเขารถบัสซันลอง  เอเชีย แค็บ 
ผนึกกําลัง 4 พันธมิตรยักษใหญ EA-เอสซีจี เคมิคอลส-ซัมมิท โอโต บอดี้ 
อินดัสตร-ีไมโครซอฟทฯ ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) พัฒนา CABB EV 
รถแท็กซี่ไฟฟาตนแบบสัญชาติไทยคันแรก ฟาก NEX มั่นใจปนี้พลิก
กลับมามีกําไร ลุยธุรกิจยานยนตเต็มสูบจากการรวมทุนผูนําเขารถบัส ซัน
ลอง ขณะที่ EA เผยโรงงานผลิตยานยนต EV ใกลเสร็จใน 2-3 เดือนจากนี้ 
โชวออเดอรรอแลว 400 คัน ทยอยสงมอบมิ.ย.-ก.ค. 64  (ขาวหุน ) 
 
ยอดเคลมประกันโควิดพุง ส.วินาศภัยจอปรับเบี้ยขึ้น 
 รอประเมินสถานการณหลังสงกรานต 
 คปภ. เผยยอดเคลมประกันโควิด ไตรมาส 1 ป 64 พุงทะลุ 100 
ลานตอเดือนจากปลายปกอนเพียง 77 ลาน เหตุโควิดระลอก 2 สวนการ
ระบาดรอบ 3 รอประเมินหลังสงกรานต ดานเบี้ยประกันภัยใหม และเบี้ย
ตออายุ กรมธรรมประกันโควิด 3 เดือนแรก ปนี้เพิ่มขึ้น 5-8% ฝงสมาคม 
ประกันวินาศภัย ชี้หลังสงกรานต เคสผูติดเชื้อทะลุหลักพันตอวันเปนระยะ
เวลานาน จอทบทวนขึ้นเบี้ย ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

INGRS ลุนควาออเดอรรถ EV ทุม 2.45 พันลานเพิ่มไลนผลิตINGRS 
มองผลงานป 2564/2565 ฟนตัว รับอานิสงสอุตสาหกรรมยานยนตปรับตัว
ดีขึ้น พรอมเดินหนาลุยรับงาน EV Car หลังมองเห็นโอกาสเติบโตใน
อนาคต วางงบ 2.45 พันลานบาท รองรับการลงทุนขยายธุรกิจและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในปนี้ เตรียมกดปุมเดินเครื่องโรงงาน PT III 
ในอินโดนีเซีย ไตรมาส 4/2564 นี(้ทันหุน) 
 
NEX ออเดอร EV ดันพอรต ปกธงปนี้ผลงานพลิกบวก NEX ปกธง
ป 2564 ผลงานพลิกบวก จากปกอนที่ขาดทุนราว 213 ลานบาท รับ
อานิสงสออเดอรรถ EV รอบุกเพียบ พรอมปรับโครงสรางภายในแลวเสร็จ 
บิ๊ก "คณิสสร ศรีวชิระประภา" ดีเดยโรงงานผลิตรถไฟฟาภายใน 2-3 เดอืน
นี้ เปดชองรับทรัพย แถมแตกไลนธุรกิจลุยขนสงโดยสารระหวางจังหวัดอัพ
ฐานเพิ่ม(ทันหุน) 
 
WP ทุมงบลงทุน 50 ลานบาท เปด 'วันเดอรฟูด' ตอยอดธุรกิจ 
 บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอรยี่ หรือ WP รวมมือกับ "วันเดอรฟูด 
อินเตอรเนชันแนล" ผูประกอบการรานอาหารแนวสตรีทฟูด ระดับพรีเมียม 
ไดแก ผัดไทยไฟทะล,ุ ขาวซอย Hungry Rabbit, รานอาหาร Hyper Fine 
Dining เดินหนาขยายธุรกิจดวยโรดแมปป 2564 รวมท้ังการเปดแฟรนไชส 
การผลิตและจําหนายเครื่องปรุงรส และอาหารกึ่งสําเร็จรูป และธุรกิจอื่นๆ 
เกี่ยวกับอาหารในอนาคต เตรียมรับการฟนตัวของเศรษฐกจิและการ
ทองเที่ยวในชวงครึ่งหลังของป 64(ทันหุน) 
 
ธปท.คาดตางชาติเขาไทย 3 ลานคน วัคซีนกดดัน-จับตาไทมไลน
เปดปท. ธปท.ปรับลดคาดการณนักทองเที่ยวทั้งป 2564 ลงเหลือ 3 ลาน
คน จากเดิมคาด 5.5 ลานคน กดดันจากการฉดีวัคซีนโควิด-19 ที่ลาชา, 
ผลสัมฤทธิ์ของวัคซีนที่ไมแนนอน พรอมเกาะติดมาตรการความชวยเหลือ
ของภาครัฐ และการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนอยาง
ใกลชิด ดานโบรกจับตาไทมไลนเปดประเทศ ชี้เปา CENTEL รับอานิสงส
สูงสุดมีหองพักในพื้นที่ 5 จังหวัดนํารอง(ทันหุน) 
 
SUN ออเดอรลนกําลังผลิตนิวไฮ ครึ่งแรกโต-กดปุมมินิแฟกทอรี่ 
 SUN ออเดอรทะลัก ดันกําลังผลิตนิวไฮ 2 หม่ืนตันตอวัน จาก
เดิมทําได 1.5-1.6 หม่ืนตันตอวัน กดปุมเดินเครื่องมินิแฟคทอร่ีไตรมาส 2 
นี้ ใสเกียรผลิตสินคาพรอมทาน โกยมารจิ้นเขากระเปาเพียบ ดานผูบริหาร
มั่นใจยอดขายรวมปนี้ เติบโตไมต่ํากวา 10-15% จากปกอน 2.63 พันลาน
บาท (ทันหุน) 
 
ตระกูล 'เลี่ยวไพรัตน' รายงาน ขายบิ๊กล็อตกวาพันลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา ครอบครัว "เลี่ยวไพรัตน" เปนผูถือหุนและผูบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน จํากัด (มหาชน) หรือ TPIPL รายงานขายหุนรวมจํานวน 1,058 ลาน
หุน ที่ราคาหุนละ 2.21 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 2,338.32 ลานบาท 
รายการดังกลาวประกอบไปดวย อรพิน เลี่ยวไพรัตน รองกรรมการผูจัดการ
ใหญอาวุโส รายงานขายหุนจํานวน 264 ลานหุน มูลคา 583.44 ลานบาท, 
ประมวล เลี่ยวไพรัตน ผูบริหาร รายงานขายหุนจํานวน 264 ลานหุน มูลคา 
583.44 ลานบาท, ประหยัด เลี่ยวไพรัตน กรรมการ รายงานขายหุนจํานวน 
264 ลานหุน มูลคา 583.44 ลานบาท และ ภากร เลี่ยวไพรัตน กรรมการ
ผูจัดการใหญ รายงานขายหุนจํานวน 264 ลานหุน มูลคา 583.44 ลาน
บาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


