
 
 

 

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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หุนไทยดิ่งเกินพื้นฐาน ยุโรปฟนลุนรีบาวดวันนี้ กองทุนลั่นไมกระทบ
... แบงกฐานะแกรง ตลาดหลักทรัพยฯ สาํนักงานก.ล.ต. และโบรกฯ เผย
หุนไทยลงแรงแบบ Over-React หรือเกินพื้นฐาน แจงไมพบเรื่องการบังคับ
ขายและชอรตเซล ย้ํากองทุนของไทยไมมีลงทุนใน Silicon Valley Bank 
(SVB) ดานตลท.จับมอื FETCO ขอคลังฟนกองทุน LTF ชวยดันหุนเม่ือมี
วิกฤต พรอมลุนวันนี้อาจฟนตัวไดหลังตลาดหุนยุโรปตางเปดเขียวทั้งหมด 
ขณะที่ ASPS ยังแนะนําหุนกลุม Domestic play เชน HMPRO, CBG, 
SAPPE, AP และ LH(ขาวหุน) 
 
PRTR ลุนเหนือจองวันนี้ เปา 11.8 บาทอัพไซด 64% ลุน “พีอารทีอาร 
กรุป” ราคาเหนือจอง 7.20 บาท วันนี้ ในฐานะผูนําธุรกิจการบริการดาน
ทรัพยากรบุคคลครบวงจร กลุม JMART ทําบิ๊กล็อตเขาถือหุนใหญ 15.0% 
ลาสุดผลงานเดนป 65 กําไรสุทธิ 200 ลานบาท โต 8.8% บล.ทรีนีตี้ ให
เปาหมายราคาสูงสุด 11.80 บาท อัพไซด 64% PER ที่ 30 เทา(ขาวหุน) 
 
หวยบนดิน 3 ตัวผานฉลุย สายสีสมชนตอถูกตีกลับครม.ไฟเขียวหวย
บนดิน 2 ตัว 3 ตัว ทิ้งทวน คอหวยไดเฮ! ขายผานเปาตัง ซื้อ 1 ใบมีสิทธิ์ถูก 
4 รางวัลรวด ดาน “ประยุทธ” สั่งถอนวาระสายสีสม หลังหารือนานกวา 1 
ชม. รัฐมนตรีดาหนาคาน วิษณ-ุอนุทิน ยอมรับเสนอไมทันรัฐบาลชุด
ปจจุบันแลว สวนมาตรการหนุนแบตเตอร่ีและ EV ถูกถอนวาระรอบนี้ แต
กระทรวงอุตสาหกรรมยันพรอมดันตอ(ขาวหุน) 
 
'คีรี' ฟองกราวรูด ใครทํา BTS รวง“คีรี” ประกาศกราว! พรอมฟอง
กราวรูด ใครทํา BTS เสียหายโดนหมด ระบุเอกสารป.ป.ช.ควรเปน
ความลับทางราชการ แตถูกปลอยสูสื่อมวลชนทําหุน BTS รวงติดฟลอร 
สวนขอกลาวหาฮั้วทําสัญญาจางเดินรถสายสีเขียวจนถึงป 85 มั่นใจโดน
กลั่นแกลง หลัง BTS ยื่นฟองประมูลรถไฟฟาสายสีสม(ขาวหุน) 
 
บีกริมเล็งโซลาร-ลม 500 MW GUNKUL ดันลูกเขาตลาดปนี้BGRIM 
เล็งควาโครงการพลังงานลมและแดดกวา 500 เมกะวัตต 5 เม.ย.นี้ พรอม
ยื่นประมูลพลังงานหมุนเวียนรอบสอง ดาน “กันกุล” ตั้งเปาเพิ่มกําลังผลิต
ไฟฟาปนี้ทะลุ 1,000 เมกะวัตต ลั่นรายไดปนี้โตไมต่ํากวา 15% เตรียมดัน 
GPD เขาตลาดฯ ครึ่งหลังปนี(้ขาวหุน) 
 
ICHI สงซิก Q1 สวย รายไดปนี้ 7.3 พันล.ICHI สงซิกไตรมาส 1/66 โต
รับเปดประเทศ-ทองเที่ยวฟน-ออกสินคาใหมยอดขายพุง ดันรายไดปนี้ 
7,300 ลานบาท โต 15% รุกขยายตลาดไทย-ตางประเทศ กําลังการผลิต
สูง 70% หนุนกําไรพุง ลั่นป 68 รายไดแตะ 10,000 ลานบาท (ขาวหุน) 
 
เคลียรปม 'กองหุนสหรัฐ' สมาคมบลจ.แจงไมพบลงทุนตรงใน 
'เอสวีบี'เตรียมเผยชื่อแตละกองวันนี้ หวังคลายกังวล 
สมาคมบลจ. แจงชัดกองทุนไทยไมมีลงทุนตรงใน SVB เผยสวนใหญลง
ผานมาสเตอรฟนด มีราว 10-15 กองทุน เตรียมเปดเผยรายชื่อวันนี้ หวัง
สรางความม่ันใจ ย้ํายังไมพบเงินไหลออกอยางมีนัยสําคัญ ดาน บลจ. 
ทยอยชี้แจงผูลงทุน ยืนยันผลกระทบจํากัด ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'สมบูรณ ' ซื้อหุน EA ชวงราคาขาลง  ขอมูลของสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบ ุ
สมบูรณ อาหุนัย กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ 
EA รายงานซื้อหุน EA จํานวน 100,000 หุน ที่ราคาหุนละ 76.25 บาท คิด
เปนมูลคารายการรวมกวา 7.62 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

BGRIM ผานดาน 500 เมก ตนทุนกาซเฉลี่ย 450 บาทBGRIM เผย
ผานคุณสมบัติโครงการพลังงานรัฐ 25 โครงการมากกวา 500 เมกะวัตต 
พรอมศึกษาเขาประมูลเพิ่ม หลังรัฐเปดอีก 3.6 พันเมกะวัตต ดันกําลงัการ
ผลิตไฟฟาเพิ่มแตะ 1 หม่ืนเมกะวัตต คาด EBITDA ที่ 3.5 หม่ืนลานบาท 
มองราคากาซธรรมชาติรวมในกรอบ 400-450 บาทตอ MMBtu โบรกมอง
กําไรปกติไตรมาส 1/2566 ฟนตัว ราคาเปาหมาย 50 บาทตอหุน(ทันหุน) 
 
WHA คายรถอีวีรุมซื้อที่ดิน ดันยอดขายแตะ 1,750 ไรWHA แยมคาย
รถอีวีดีลซื้อที่ดินกวา 300 ไร แถมมีโอกาสดึงกลุมซัพพลายเชนแบตเตอร ี
เขามาลงทุนเพิ่ม เชื่อเปนเทรนดที่ตองผลักดัน ขณะที่ภาครัฐใหการ
สนับสนุนดันไทยเปนฮับอีวี มั่นใจยอดขายที่ดิน 1,750 ไร คงแผนลงทุน 5 
ป (ป 2566-2570) 6.85 หม่ืนลานบาท โบรกมองในป 2566 มีกําไรสุทธิที ่
3.8 พันลานบาท โตตอเนื่อง รับผลดีจากนโยบายหนุนการลงทุนในอีวี 
ราคาเปาหมาย 4.50 บาท(ทันหุน) 
 
TGE ใกลควาสัญญาเพิ่ม เบอร 1 ไฟฟาขยะชุมชนTGE ขึ้นแทนเบอร 
1 โรงไฟฟาขยะชุมชน ไดโครงการอ้ือเล็งขึ้น 5 แหง 39.9 เมกะวัตต จับตา
เมษายนนี้ประมูลโรงไฟฟาขยะชุมชนปราจีนบุรี มีสิทธิชนะ แยมคุยชุมชน
เพิ่มอีก 5-6 ดีล ชี้ผลตอบแทนสูง มีแผนเพิ่มมูลคา คิกออฟสรางโรงไฟฟา
กลางป ดันพอรตพุงเกินเทาตัว จาก 29.7 เมกะวัตต เปน 69.9 เมกะวัตต ชี้
ผลงานไตรมาส 1 รุง ตนทุนลด รายไดเพิ่ม(ทันหุน) 
  
UOBAM มั่นใจ SET 1,700 จุด ป 66 เพิ่มน้ําหนักตราสารหนีบ้ลจ.ยู
โอบี ชี้เปาลงทุนป 2566 เนนตราสารหน้ีมากกวาหุน พรอมกระจายลงทุน
เพื่อลดความผันผวน และปจจัยเสี่ยงที่ยังคงมีอยู สวนตลาดหุนไทยไดไป
ตอ ปจจัยหนุนขางหนายังรอ เผย AUM ป 2565 ที่ 118,751 ลานบาท 
พรอมคัดกองทุนเดนหลากหลายธีม เพื่อเปนตัวเลือกจัดพอรต(ทันหุน) 
 
ฟลลิปประกันชีวิตเปาท็อป 10 ชู ONE Phillip หนุนกลุมธุรกิจฟลลิป 
ประกันชีวิต วางเปาหมายโตระดับสองหลักทุกป เพื่อขยับอันดับธุรกิจติด 1 
ใน 10 เผยอยูระหวางแผนกลยุทธ ONE Phillip สรางความชัดเจนในกลุม
บริษัทฟลลิป เพื่อตอยอดเติบโตระยะยาว ขณะท่ี CAR ยังแกรงเหนือ 
200% (ทันหุน) 
 
กูลิโกะ' ลุยนมอัลมอนดดันขึ้นแชมปตลาดนายเฉลิมพงษ ดรงค
สุวรรณ กรรมการผูจัดการบริษัท ไทย กูลิโกะ จํากัด เปดเผยวา สําหรับ
ประเทศไทยถือเปนตลาดสําคัญแหงหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตของกูลิ
โกะญี่ปุน จึงเลือกไทยเปนประเทศแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใตในการ
เปดตัวและทําตลาดผลติภัณฑสินคาเพื่อสุขภาพ ไดแก ผลิตภัณฑกลูโิกะ 
อัลมอนด โคกะ นมอัลมอนดที่ขายดีที่สุดในญี่ปุน หลังจากศกึษาตลาด
นมอัลมอนดในไทยพบวาเติบโตดีแมจะยังเปนตลาดเล็ก ดวยมูลคาตลาด
ประมาณ 960-1,000 ลานบาท และจะเพิ่มเปน 3,000 ลานบาทภายใน
ชวงป 2569 จึงมีความนาสนใจ ผูบริโภคเริ่มใหการยอมรับมากขึ้น และที่
สําคัญผูคนหันมาใสใจสุขภาพหลังจากเกิดสถานการณโควดิ-19 ขณะนี้
พบวามีผูเลน ในตลาดมากกวา 10 แบรนดแลว ทั้งแบรนดไทยและ
ตางประเทศ( ไทยโพสต) 
 
 
 
 


