
 
 

 

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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GPSC ขยับผลิตแบตฯโรง 2 บิ๊กไซส 1 กิกะวัตตชั่วโมง ใชงบลงทุน 
5 พันลาน รองรับลูกคา EV-ESS GPSC เล็งกอสรางโรงงาน
แบตเตอร่ีเทคโนโลยี Semi-solid แหงใหมแหงท่ี 2 ในภาคตะวันออก ขนาด 
1 กิกะวัตตชั่วโมงตอป มูลคา 5 พันลานบาท รองรับดีมานดลูกคา EV-ESS 
โตตอเนื่อง หลังเฟสแรก 30 เมกะวัตตชั่วโมงประสบความสําเร็จอยางมาก
(ขาวหุน ) 
 
TU ซื้อเปาราคา 20 บาท มีลุนงบ Q1 กําไรโต 27% ทียู ลุนไตร
มาส 1/64 สวย! โบรกฯ คาดฟนกําไรสุทธิ 1,293 ลานบาท โต 27% รับแรง
หนุนโกยรายไดรวม 31,791 ลานบาท เพิ่มข้ึน 2% เหตุยอดขายธุรกิจ
อาหารทะเลแชแข็งเพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร 
เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 20 บาท/หุน(ขาวหุน ) 
 
ลุนดัชนีไมหลุด 1500 จุด SCGP เขาคํานวณ MSCI ยอดผูติด
เชื้อโควิดพุง หุนแพนิกชวงสั้น มั่นใจดัชนีไมหลุด 1,500 จุด พรอมคาดดีด
กลับเร็ว แตใหเลี่ยงกลุมทองเที่ยว คาปลีก รานอาหารไปกอน จับตาหุนเขา
คํานวณ MSCI รอบนี้ SCGP ประกาศ 11 พ.ค. รวมท้ังหุนเขาคํานวณ 
SET50 แนะนํา IRPC, KCE, STGT และ STA ดาน TISCO แจงงบ 19 
เม.ย.นี้ กําไรเพิ่ม 22%(ขาวหุน ) 
 
บอรดสั่งรฟม. 2 เดือน ปดดีลเหลืองสวนตอ ประธานบอรด รฟม. 
สั่งปดดีลรถไฟฟาสายสีเหลืองภายใน 2 เดือน ทํา-ไมทําสวนตอขยาย หวั่น
กระทบการเปดบริการ พรอมสั่งรฟม.รายงานปญหาคัดเลือกเอกชนรวมทุน
สายสีสมฯ ในการประชุมบอรดเมษายนนี้ หลัง BTS สงหนังสือรองบอรด 2 
ฉบับ(ขาวหุน ) 
 
ขาใหญเตือน 'ZMICO' ราคาวิ่งขึ้นเกินพื้นฐาน เซียนหุนหมื่นลาน
เตือนนักลงทุนลุยไฟ ZMICO ยังขาดปจจัยพื้นฐานสนับสนุนธุรกิจเดิมๆ 
ทํากําไรไดไมมาก แนะรอดูผลก.ล.ต.ไฟเขียวเทรดคริปโตฯ กอน รวมท้ัง
แผนซื้อสินทรัพยมาบริหารเหมือน JMT ขณะที่ซีมิโกยังติดแคชฯ ระดบั 3 
ลากยาวถึง 29 เม.ย.นี(้ขาวหุน ) 
 
ILINK สงซิกไตรมาสแรกแจม! การันตีรายไดปนี้ทํานิวไฮพุง 6 
พันลาน ILINK แยมงบไตรมาส 1/64 แจม! หลังทุกธุรกิจเติบโต ตุน
แบ็กล็อก 1,250 ลานบาท บุกรายไดทั้งหมดในปนี้ เล็งประมูลงานใหมชวง
ที่เหลือของปนี้กวา 3 พันลานบาท หนุนรายไดป 64 ตามนัดโต 15% ทํานิว
ไฮแตะ 6 พันลานบาท  (ขาวหุน ) 
 
สบน.เล็งออกบอนดยั่งยืน ตั้งเปาวงเงินกวาแสนลาน 
 อยูระหวางศึกษาออกบลูบอนด เพื่อรักษาสภาพแวดลอมทาง
ทะเล 
 สบน.เล็งออกบอนด เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางตอเนื่อง 
วงเงินไมต่ํากวา 1 แสนลาน จากปจจุบันที่ 6.5 หม่ืนลาน เผยมีแนวคิดออ
กบลูบอนดเพื่อรักษาสภาพแวดลอมทางทะเล บอนดเพื่อความเทาเทียม
ทางเพศ และบอนดเพื่อผูตองขัง ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
' 
 
 

KPI ปกธงยอดขาย 2 เทาป 67 ปลื้มป 63 เบ้ียรับรวมโต 26%
กรุงไทยพานิชประกันภัย ตั้งเปายอดขายโต 2 เทาในป 2567 พรอมโชว
ผลงานปที่ผานมา ทําไดโตถึง 26% จากปกอนหนา เดินหนาศกึษาตลาด 
เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑตอบโจทยเฉพาะกลุม เชน ประกันภัยรถสําหรับผู
สูงวัย(ทันหุน) 
 
ZEN ตั้งการดรับมือโควิด ลุยเดลิเวอรี่-คุมตนทุน บิ๊ก ZEN 
"บุญยง ตันสกุล" ระบุโควิด-19 รอบที่ 3 มองผลกระทบชวงสั้น เพราะชวงที่
ผานมาปรับแผนลุยเดลิเวอรี่รายไดพุง 30-40% พรอมอัดโปรโมชั่นพรีเมียม
บุฟเฟตกระตุนยอด เดินเกมควบคุมคาใชจาย บริหารคาเชา และมองหา
โอกาสเขาซื้อกิจการในธุรกิจขนาดเล็กที่ไดรับผลกระทบจากโควดิ-19 ชู
กระแสเงินสดสูง(ทันหุน) 
 
เช้ือโควิดมาประกันตองมี แผนคุมครองใหมสุดคุม บริษัท
ประกันวินาศภัย ออกแบบประกันโควิดตัวใหม ใหสอดคลองกับการระบาด
ระลอก 3 ที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว ทางดาน BKI สุดครบเครื่องให "เจอ 
จาย จบ" การตรวจเชื้อมีคารักษา และจายใหเม่ือแพวัคซีน สวนฟอลคอน 
เพิ่มออปชั่น คุมครองโควิดพวงอุบัติเหตุ รวมถึง MTI ชูจุดเดน IPD-OPD ก็
จายให(ทันหุน) 
 
CHAYO รับเงินแปลงวอรแรนต รองรับขยายธุรกิจ-ตอยอด AMC 
CHAYO ปลื้มผูลงทุนใชสิทธิแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 
จํานวน 556.62 ลานบาท สะทอนนักลงทุนเชื่อมั่น เสริมฐานทุนในการ
ขยายธุรกิจปนี้ม่ันใจโตไมต่ํากวา 25% และเตรียมตอยอดธุรกิจบริหาร
สินทรัพยหาเงินลงทุนเพิ่ม ดึงนักลงทุนรวมถือหุนใน Chayo JV สัดสวน 
45% ตอกย้ําการเติบโตในธุรกิจบริหารสินทรัพย(ทันหุน) 
 
JR ฟุงครึ่งแรกฟอรมแจม จับตาแบ็กล็อกกาวกระโดด JR แบไต
ครึ่งแรกป 2564 ฟอรมแจว อานิสงสงานรอบุกเพียบ พรอมตอกย้ําปนี้
รายได 2.4 พันลานบาท โครงการเรียงควิเพียบ แถมเดินเกมเจาะตลาด
กลุมธุรกิจพลังงาน หวังขยายชองรับทรัพยเพิ่ม พวงสอยงานใหมเต็มพิกัด 
เติม Backlog เพิ่ม จากเดิม 6.4 พันลานบาท กินยาวป 2566 (ทันหุน) 
 
ฟนดโฟลว' จอไหลเขาหุนไทย 'เฟทโก' ชี้เริ่มเห็นไตรมาส 2 เหตุ
สภาพคลองลน-กําไรบจ.โตเดน 
 บลจ.กสิกรไทย คาดดัชนีมีลุนแตะ 1,650 จดุ หากโควิด
คลี่คลาย 
 "เฟทโก" คาดเม็ดเงินตางชาติไหลกลับซื้อหุนไทยไตรมาส 2 เหต ุ
"สภาพคลองลน-กําไรบจ.โต 40-50%-กระจายวัคซีนตามแผน" บลจ.ยูโอบี
ประเมินปนี้ตางชาติซื้อสุทธิ 3 หม่ืนลาน ดานบลจ.กสิกรไทย ชี้ หากโควิด
คลี่คลายดัชนีมีลุนแตะ 1,650 จุด( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ธปท.ถกแบงกตอ 'พักหนี'้ 'เอสซีบี' รุกชวยลูกหนี้เพิ่ม 
 ธปท.รับถกแบงกตอเนื่อง เพื่อพิจารณาตออายุมาตรการ "พัก
หนี"้ เอสเอ็มอีที่จะหมดอายุสิ้นม.ิย.นี้ คาดชัดเจนกอนไตรมาส 2 ปนี้ เชื่อ
มาตรการพักทรัพย-สินเชื่อฟนฟูมีสวนชวยใหหน้ีเสียลด ดานเอสซีบียงัเรง
เดินหนาชวยเหลือลูกหนี้เปนหลักปนี้ ผานมาตรการ พรอมอยูระหวาง
ประเมินผลกระทบโควิด-19 รอบ 3 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


