
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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PROEN เปดเทรดชนซิลลิ่ง โควิดหนุนผลงานป 64 สวย    PROEN 
สุดฮอต! เปดเทรดวันแรกราคาชนซิลลิ่งพุง 200% สะทอนพื้นฐาน
แข็งแกรง-ธุรกิจมีแนวโนมโตตอเนื่อง ฟาก ซีอีโอ ลั่นรายไดปนี้โตกวาปกอน 
รับอานิสงสโควิด-19 หนุนดีมานดใชบริการดาตาเซ็นเตอร-คลาวดพุง แถม
งานรับเหมาฯ ตุนแบ็กล็อกแนน 334 ลาน หลังเขา mai โชวศักยภาพรับ
งานใหญมูลคา 500-1,000 ลาน(ขาวหุน ) 
 
คลังดึง THAI รัฐวิสาหกิจ ภูมิใจไทยจองลากใหลม จับตาทุนใหญ
สัมพันธ 'ภท.' ซุมตั้งสายการบินแหงชาติใหม  อาคม ดึงการบินไทย
กลับเปนรัฐวิสาหกิจ เปดทางค้ําประกันเงินกู 5 หม่ืนลาน การันตีรอดไม
ตองเพิ่มทุนอีก สวนทุนกลับมาเปนบวกในปที่ 9 ขณะที่ คมนาคม จองลม
แผนฟนฟูฯ ดันตั้งสายการบินแหงชาติใหม หนุนกลุมทุนใหญที่มีสาย
สัมพันธทางธุรกิจเกี่ยวกับการบินและสวนตัวกับภูมิใจไทยเขาถือหุนใหญ
(ขาวหุน ) 
 
SCC สปนออฟปโตรฯ ดันเขาตลาดหุนปหนา SCC เรงปรับ
โครงสรางธุรกิจเคมิคอลส (ปโตรเคม)ี สปนออฟเขาตลาดหุน เพื่อเสนอขาย
ไอพีโอ เอสซีจี เคมิคอลส ในปหนา พรอมลุนปรับเพิ่มเปายอดขายปนี้จาก
เดิมคาดโต 5-10% หลังผลงานไตรมาส 1/64 ดีเกินคาด ขณะที่ชวงที่เหลือ
ของปนี้รับอานิสงสเศรษฐกิจโลกฟนตัว(ขาวหุน ) 
 
'JMART' ทุบสถิติ กําไร Q1 พุง 243% JMART ทุบสถิติกําไรสูงสุดไตร
มาสที่ 1/64 ที่ 360 ลาน เพิ่มข้ึน 243% โตแรงสุดในกลุม ไดบริษัทลูกหนุน
บวกกําไรพิเศษขายหุน 49% บริษัท เคบี เจ แคปปตอล ราคาเปาหมาย 51 
บาท(ขาวหุน ) 
 
TQM ซื้อ 2 โบรกประกัน ดันเปาเติบโต 5 หม่ืนลาน ทีคิวเอ็ม 
คอรปอเรชั่น เขาซื้อกิจการ ทรู ไลฟ  และ บริษัท ทรู เอ็กซตรา โบรกเกอร 
ของกลุม วัชระกิติพงศ มูลคารวม 270 ลาน ขยายตลาดประกันภัยและ
ประกันชีวิต ดันเบี้ยประกันแตะ 5 หม่ืนลาน ในป 69 พรอมทําดิวดิลิเจนซ
เสร็จภายในเดือน ก.ค. 64 นี้ กอนเขาถือหุนทั้งสองบริษัทสัดสวน 51%(
ขาวหุน ) 
 
TAA เขาตลท.รับเงินสด 6 พันลาน จวกหากรอ 'ซอฟทโลน' จาก
รัฐบาล คงเจงกอน! ธรรศพลฐ คาดหลังดัน TAA เขาตลท. จะ
ชวยเพิ่มเงินสดใหบริษัทอีก 6,000 ลานบาท กอนแรก 3,150 ลานบาท เขา
มาปลาย ม.ิย.นี้ จากสินเชื่อนักลงทุนใหมในรูปหุนกูแปลงสภาพ สวนที่
เหลือ 3,000 ลาน มาจากการขาย IPO ตั้งราคาขายแลวที่ 20.39 บาท กา
รันตีอยูไดยาว 2-3 ป พรอมจวกหากรอ ซอฟทโลน จากรัฐบาล คงเจงกอน! 
เพราะพูดกับรัฐบาลเหมือนพูดกับกําแพง ไรวี่แววชวยเหลือ (ขาวหุน ) 
 
'ผูบริหาร 'ไวท โลจิสติกส' ซื้อหุนเพิ่ม ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา "เอก
พล พงศสถาพร" ประธานกรรมการ บริษัท ไวส โลจิสติกส (มหาชน) หรือ 
WICE รายงาน "ซื้อ" หุนจํานวน 1 รายการ จํานวน 50,000 หุน คิดเปน
มูลคารายการรวม 317,500 บาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 

GPSC ผนึกกําลังพันธมิตรเดินหนาลุยแบตเตอรี่ EV GPSC ลง
นาม MOU กลุมยานยนตไฟฟา 9 บริษัท ศึกษาตอยอดเทคโนโลยี
แบตเตอร่ี Semi-Solid สูชุดแบตเตอร่ี (Common Battery Pack) เพื่อใชใน
ยานยนตไฟฟา (EV) พัฒนาระบบสับเปลี่ยนแบตเตอร่ีในยานยนตไฟฟา
และสถานีบริการชารจในอนาคต หนุนไทยเปนฮับผลิตยานยนตไฟฟาของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต( ทันหุน) 
 
MBKET สดใส เทรดหุนคึกคัก ดันกําไรโตแรง MBKET รายงานงบ
ไตรมาสแรกมีกําไรสุทธิ 276.73 ลานบาท เพิ่มข้ึนถึง 105.47% หนุนจาก
รายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ที่เพิม่ข้ึนตามการซื้อขายที่คึกคักของ
ตลาดหุน( ทันหุน) 
 
TWPC ป 64 รายไดโตสองหลัก ศก.โลกฟนหนุนยอดขายเพิ่มTWPC 
ยอดขายแปงมันสําปะหลังดี ธุรกิจอาหาร สงออกตางประเทศก็โตขึ้น จาก
สถานการณโควดิ-19 ที่เริ่มฟนตัว พรอมเดินแผนเพิ่มสัดสวนการขายสินคา
มูลคาเพิ่ม (HVA) มากขึน้ ย้ําเปารายไดรวมปนี้ยังเห็นสองหลัก Double 
Digit( ทันหุน) 
 
ใครเลิก 'TIP' ไมเลิกขายตอประกันโควิด TIP ขายตอประกันโค
วิดแมจํานวนเคลมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตยอดรวม ณ ปจจุบัน ก็ยังไมถึง 
100 ลานบาท รวมถึงจะไมปรับแผนลดความคุมครองดวยสําหรับแผน
ประกันที่ไดมีการออกไปแลว และเพิ่มความคุมครองแพวัคซีนโควิด พรอม
คลายความกังวลใหกับผูฉีดวัคซีนในโครงการ "TIP หวงไทย สูภัย COVID" 
ฟรี 1 ลานสิทธิ ฉีดแลวโคมา คุมครอง 1 แสนบาท ผานชองทางออนไลน 
Tipinsure.com ตั้งแตวันที่ 1-31 พฤษภาคมนี(้ ทันหุน) 
 
ILINK รพ.สนามดันออเดอร โบรกคาด Q1 กําไร 639% ILINK สม
หลน! รับผุดรพ.สนามในพื้นที่ตางๆ หนุนออเดอรพุง พรอมตอกย้ําป 2564 
รายไดตามฝน 6 พันลานบาท อานิสงสงานทะลักเพียบ แถมเดินเกมชิงงาน
ใหมเต็มพิกัด หวังอัพ Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 900 ลานบาท กินยาวถึง
สิ้นปนี้ ดานโบรกเกอรฟนธงกําไรโคงแรกกระโดดแรง  ( ทันหุน) 
 
เคลมประกันโควิดจอพุงพันล. 'ส.วินาศภัย-ประกันชีวิต' เจรจาขอ
ลดคารักษาพยาบาลฮอสพิเทล หวั่นยอดผูติดเชื้อสะสม แตะ
แสนราย 
 สมาคมวินาศภัย คาดผูตดิเชื้อโควดิ-19 เพิ่มตอเนื่อง ชี้ หากยอด
สะสมเกินแสนราย ดันยอดเคลมประกันแตะพันลาน จากปจจุบัน 200 
ลาน ขณะยอดขายประกันโตเฉลี่ยวันละ 1 แสนกรมธรรม พรอมเจรจา 
สมาคมโรงพยาบาลปรับลดคารักษาพยาบาลในฮอทพิเทล( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'อนันดา' รับคริปโตฯ จายคาบานคอนโด "อนันดา" จับมือบิท
คับ รับคริปโตเคอเรนซีใน 3 สกุล บิทคอยน อีเธอเลียม อีเธอร จายคาซื้อ
บาน-คอนโด ทุกโครงการเปนอสังหาฯ รายแรกของไทย( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
โบรกเล็งอัพกําไรบจ.ทะลุ 8 แสนล. "บล.เอเซีย พลัส" เตรียมเพิ่มเปา
กําไรบจ.ป 64 คาดทะลุ 8 แสนลาน จากเดิม 7.96 แสนลาน หลังกลุม
แบงก-บิ๊กแคป งบโตดีเกินคาด ตางชาติกลับมาซื้อสุทธิ 4.6 พันลาน ฟาก 
"บล.บัวหลวง" คาดกําไรบจ.โคงแรกพุง 83% ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


