
 
 

 

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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กัลฟ'แลกการดเปา40บ. Q1 พลิกกําไร 1.6 พันลาน รายไดปนี้โต 
48% ไอพีพีไรเสี่ยงตนทุนกาซฯ GULF ราคาหุนยังแลกการด โบ
รกฯ เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 40 บาท คาดงบไตรมาส 1/64 พลิกมีกําไร 
1.5-1.6 พันลานบาท จากไตรมาส 1/63 ขาดทุน 413 ลานบาท ประเมินป 
64 มีรายได 48,460 ลานบาท เติบโต 48% หนุนท้ังปฟนกําไร 7,738 ลาน
บาท เติบโต 67% หลังโครงการไอพีพีไรความเสี่ยงตนทุนกาซฯ(ขาวหุน ) 
 
MEGA-OSP เสี่ยงการเมืองพมารอนเสียโอกาสลงทุน จับตา 11 
บจ.รับผลกระทบแผนธุรกิจลาชาขั้นหยุดชะงัก เชน BBL KBANK MEGA 
OSP SCC BA AEONTS DELTA(ขาวหุน ) 
 
CGD ปนี้เทิรนอะราวด ลุนพลิกมีกําไรตั้งแต Q2 จับตา 
"CGD" ผลงานปนี้เทิรนอะราวด ลุนพลิกมีกําไรสุทธิ ตั้งแตไตรมาส 2/64 
หลังคาดรายไดโตกาวกระโดด บุกโอน โครงการโฟรซีซั่น ไพรเวท เรสซิ
เดนซฯ ที่มีแบ็กล็อกกวา 1 หม่ืนลานบาท ประกาศแจกฟรีวอรแรนต CGD-
W5 ให ผูถือหุน 1,653 ลานหนวย ในอัตรา 5:1 จอขึ้น XW วันที่ 8 เม.ย.นี้ 
หวังเสริมแกรงเงินทุน เพื่อรองรับขยายธุรกิจ ในอนาคต(ขาวหุน ) 
 
ปดจอบเกณฑโฟลตใหม BBL-SCB ขยับชั้น SET 50 ตลาด
หลักทรัพยฯ (ตลท.) เตรียมประกาศเกณฑฟรีโฟลตใหมสัปดาหนี้ มีผล 1 
ก.ค. 64 จับตาหุนใน SET50 และ SET100 ที่ฟรีโฟลต 47% ขึ้นไป รับ
ประโยชนเกณฑใหม PASSIVE FUND เม็ดเงิน 7 หม่ืนลานบาท จอเพิ่ม
น้ําหนักลงทุน BANPU และ KKP ตัวเต็งเขา SET50 ทั้งมารเก็ตแคปและ
ฟรีโฟลตสูง 80% ขณะที่ BBL, KBANK และ SCB ถูกเพิ่มนํ้าหนักลงทุน
มากสุด(ขาวหุน ) 
 
BTS ยื่นทวงหนี้กทม. คาเดินรถ 3 หม่ืนลาน "บีทีเอส" ยื่นหนังสือ
ทวงหนี้กทม.รอบ 2 หลังครบเสนตาย 60 วันใหชําระหน้ีคาจางเดินรถ 3 ป 
9 เดือน และคางานวางระบบรวมกวา 3 หม่ืนลานบาท ลาสุดยังไรเสียง
ตอบรับจากกทม. ขณะที่ BTS กราว! พรอมดําเนินการตามกฎหมายและ
สิทธิตามสัญญา  (ขาวหุน ) 
 
ธอส.ทุมหม่ืนลาน ปลอยกูบานใหม ดบ.3 ปแรก 2.97%  
 ธนาคารอาคารสงเคราะห เตรียมวงเงิน 1 หม่ืนลานบาท เปดตัว 
สินเชื่อ New Home ปลอยกูบานใหมปายแดง ราคาตั้งแต 1.5 ลานบาท 
ถึง 2.5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปแรก 2.97% ยื่นคําขอกูตั้งแตวนันี้
ถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้(ทันหุน) 
 
"ทุนใหญพลกิ 'พีเอสทีซี' กําไร ธุรกิจทอสงน้ํามัน 'อัศวินมาขาว' ปนี้ 
- จอลุยธุรกิจใหม 
 ตั้งงบพันล. ซื้อโรงไฟฟาโซลาร กําลังผลิต 85 เมกะวัตต 
 แมชื่อ "เจาสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี" เศรษฐีอันดับตนๆ ของไทย ผู
มั่นคงและมั่งคั่ง จากธุรกิจสุราและเบียรชาง ไมไดเขามาถือหุน บริษัท 
เพาเวอรโซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ PSTC แตรายชื่อหุนใหญ
อันดับ 2 และ 3 ของ PSTC พบชื่อลูกสาว-ลูกเขย คือ "โสมพัฒน-วัลลภา 
ไตรโสรัส" ถือหุน 4.95% และ 4.80% (ณ 22 ม.ีค.2564)! 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
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SCB จัดแคมเปญบัตรเดบิต เอาใจพฤติกรรมคนรุนใหม SCB วาง
งบการตลาด 100 ลานบาท กระตุนคนรุนใหมถือบัตรเดบิตเพิ่มอีก 3 ลาน
ใบ จากตัวเลขปจจุบันที่ 10 ลานใบ ผานแคมเปญ "เลือกชอยสที่ใชไวใช
ชีวิต" มองตลาดบัตรเดบิตเติบโตสูงจากพฤตกิรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปหลัง
เกิดโควดิ-19(ทันหุน) 
 
TQM รวมพลัง BKI-AIC แกรง เปดตัวประกัน 'Surf Skate' TQM จับ
มือพันธมิตร กรุงเทพประกันภัย สินทรัพยประกันภัย รวมพลิกโฉมโปรดักต
ประกันภัยจับกระแส Surf Skate ฟเวอร เจาะลูกคา Gen Y - Millennium 
ออกประกัน "Surf Skate" ผานคอนเซ็ปต 'Safe Before Surf' เจ็บมา พังมา 
TQM ดูแล ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมใหเขาถึงประกันภัยไดงายขึ้น
ดวยเบี้ยเริ่มตนเพียงหลักรอย พรอมชองทางขายผานออนไลนที่ซื้องาย 
สะดวก รวดเร็ว(ทันหุน) 
 
TMT ดีมานดเพิ่มดันยอดขาย แถมรับอานิสงสราคาเหล็กสูง
 TMT ตั้งเปายอดขาย 8 แสนตัน เพิ่มข้ึน 10% YoY หนุนจาก
ความตองการที่เพิ่มขึ้นหลังวิกฤติโควิด-19 หนุนราคาเหล็กทั้งปทรงตัว
ระดับสูง พรอมตั้งงบลงทุน 600 ลานบาท ลงทุน 4 โครงการ ทั้งสราง
คลังสินคาอัจฉริยะ และขยายไลนการผลิตเหล็ก(ทันหุน) 
 
SELIC สินคาสงออกขายดี รุกฐานเครื่องดื่ม-โลจิสติกส SELIC สง
สัญญาณสินคาสงออกขายดี แมทัพหญิง "ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย" แยม
แนวโนมธุรกิจกาวสติกเกอรสดใส โคงแรกตัวเลขยังโตลุยเจาะฐานกลุม
อาหาร เครื่องดื่ม แพ็กเกจจิ้ง แถมพวงโลจิสติกส ชูธงรายไดป 2564 โต 
10-20% จากปกอน 1.26 พันลานบาท (ทันหุน) 
 
CPN ผนึกททท.จัดงานสงกรานต ตั้งเปาทราฟฟกศูนยการคาเพิ่ม 
20%  ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญ สาย
งานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN เปดเผย
วา บริษัทไดรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญ 
"Thailand's Songkran Festival 2021 ในคอนเซ็ปต" วถิีใหมไทยนิยม ริน 
รด พรม ใสหนากาก ไมสาดน้ํา แตงดอก ออกเที่ยว" ครั้งแรกของการฉลอง
สงกราต วถิีใหมแบบไมเปยก ขานรับนโยบายภาครัฐ ชูอัตลักษณทองถิ่น
ในแตละจังหวัด 
 
เฮียฮอ' เก็บหุน 'อารเอส' ชวงราคาขาขึ้น  ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) หรือ RS รายงาน ซื้อหุน RS ทั้งหมด 2 
รายการเมื่อสัปดาหที่ผานมา รวม 521,400 หุน มูลคารวมกวา 13.76 ลาน
บาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ทิพยประกัน' ยกระดับสูโฮลดิ้งกลางปนี ้ "ทิพยประกันภัย" ลุย
ตั้งโฮลดิ้งสําเร็จภายในกลางปนี้ หวังขยายการลงทุนอินชัวรเทค-ประกัน
ชีวิต ยันยังไมมีความจําเปนตองเพิ่มทุน มั่นใจ เปนประโยชนแกลูกคา และ
สรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ไอรา' รุกสินเช่ือบุคคล เพ่ิมลูกคาปนี้ 4 หม่ืนราย ตั้งเปาคุม
หนี้เสียต่ําเหลือ 3% เล็งจับกลุมพนักงานโรงงานเพิ่ม 
 "ไอรา" รุกสินเชื่อบุคคลผาน "เอมันนี"่ ตั้งเปาเพิ่มฐานลูกคาใหม 
4 หม่ืนราย คาดหนุนยอดปลอยสินเชื่อคงคางสิ้นปแตะ 7 พันลาน คาดคุม
เอ็นพีแอลอยูหมัด ปลายปลดต่ําเหลือ 3% จากปจจุบันที่ 3.7-3.8% 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


