
 
 

 

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 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

AAV ลอกคราบใหม ดันไทยแอรฯเสียบแทน เบาตัวสลัดหนี้เปนทุน 
แถมไดเงินสดหมุนเวียน 3 พันลาน 
 AAV ประกาศปรับโครงสรางใหม เลิกกิจการ AAV พรอมดัน 
ไทยแอรเอเชีย (TAA) เขาจดทะเบียนในตลท.แทน เริ่มตนดึงกลุมทุนใหม
เขามาปลอยกูให TAA กวา 3,150 ลานบาท ซึ่งมีสิทธิแปลงหนี้เปนหุน
สามัญของ TAA ในราคา 20.3925 บาทตอหุน ภายหลังก.ล.ต.ไฟเขียวขาย
ไอพีโอ หลัง TAA เขาตลท.สําเร็จ แอรเอเชียฯ เจาหนี้รายใหญและผูถือหุน
ใหญของ TAA ที่ 45% ตองแปลงหนี้ทั้งหมด 3,900 ลานบาท เปนหุนกู
แปลงสภาพ หรือแปลงเปนหุนออกใหม TAA แทนการชําระหน้ี โดยเจาหน้ี
รายใหญพรอมใสเงินเพิ่มทุนอีก 513.21 ลาน แก TAA เพื่อคงสัดสวนถือ
หุนและเพิ่มสภาพคลอง TAA เตรียมเสนอขายไอพีโอใหแกประชาชน 
135.2 ลานหุน ในราคาหุนละ 20.3925 บาท คาดใชเวลา 7 เดือนจากนี้
(ขาวหุน ) 
 
ลมปาก'ตู'ถลมหุนเหล็ก สั่งอุตฯ-พาณิชยคุมราคา หุนกลุม
เหล็กราคารวง หลัง บิ๊กตู สั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย 
เขาไปดูแลแกปญหาราคาเหล็กพุง หวั่นกระทบตนทุนของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม MILL ดิ่งแรงสุด 13.89% ฟาก TSTH-SAM บวกสวน(ขาว
หุน ) 
 
THG จับมือสองโรงแรม บริการฮอสพิเทลโควิด  THG สนอง
รัฐแกปญหาโควิด-19 จับมือโรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด สุขุมวิท 
(อโศก) และโรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพ็ค ลุยปรับหองพักเปนหอผูปวย
เฉพาะกิจ (Hospitel) บริการผูปวยโควิด-19 จํานวน 1,200 เตียง คาดสราง
รายได 150 ลานบาท/เดือน ฟาก LPH เล็งติดตอโรงแรมขนาดเล็กยาน
ลาดพราวทําเปน Hospitel เพิ่มอีก 50 เตียง(ขาวหุน ) 
 
PROS เจงพุง 68% ผลงานป 64 สดใสPROS โชวฟอรมเจง! เทรดวัน
แรกราคาพุง 68% ปดตลาด 3.36 บาท สะทอนนักลงทุนเชื่อมั่นในแผนงาน
ที่ชัดเจน เดินหนานําเงินระดมทุนขยายธุรกิจตามแผน หนุนรายไดรวมปนี้
พุง 1,400 ลานบาท ตุนแบ็กล็อกแนน 2,000 ลานบาท(ขาวหุน ) 
 
ASW เทรดสนั่นเหนือจอง กําไรปนี้นิวไฮทะลุพันลาน ASW ลง
สนามเทรดใน SET วันนี้คึกคัก! หลังกระแสความตองการไอพีโอลนหลาม
เกินจํานวนจัดสรรหลายเทาตวั ฟากซีอีโอ กรมเชษฐ ประกาศพรอม
ผลักดันธุรกิจเติบโตในอนาคต หลังตุนแบ็กล็อกแนน 7,800 ลานบาท กิน
ยาวถึงป 66 ขณะที่โบรกฯ เคาะราคาเปาหมาย 11.20-11.60 บาท คาดป 
64 กําไรทํานิวไฮทะลุ 1,000 ลานบาท  (ขาวหุน ) 
 
ผูบริหาร 'เอซีซ'ี เทขายหุนชวงขาขึ้น ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา พี
รพงษ วัยนิพิฐพงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท แอดวานซ คอนเนคชั่น 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ACC รายงานขายหุน ACC ที่ถอือยู
ทั้งหมด 1.6 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 0.90 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 
1.44 ลานบาท' ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
' 
 

HMPRO กําไรโคงแรก 1.3 พันล. ขายสินคาออนไลน-มารจิ้นโต 
 HMPRO ออกสตารทโคงแรกปมกําไร 1,362.47 ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 95.95 ลานบาท หรือ 7.58% แมเจอสถานการณโควิด ก็ยัง
สามารถขายสินคาไดด ีโดยเฉพาะชองทางออนไลนที่มีความโดดเดนและมี
มารจิ้นเพิ่มขึ้น ดานโบรกมองไตรมาส 2/2564 กําไรมีโอกาสโตตอเนื่อง 
เคาะเปาหมายราคา 17 บาท( ทันหุน) 
 
TMT เก็งราคาเหล็กขาขึ้น ลุยกําลังผลิตรับออเดอร TMT คาด
ยอดขายป 2564 แตะ 2 หม่ืนลานบาท มองราคาเหล็กขาขึ้นทั้งป-ดีมานด
ทั่วโลกหนุน รับเศรษฐกิจดีขึ้น สวนปริมาณขายโต 5% เล็งใชเงินทุน 700-
800 ลานบาท เดินหนาอัพกําลังการผลิตรองรับออเดอร โบรกสองกําไร 
Q1/2564 นิวไฮ 180% มารจิ้นสูงสุดรอบ 13 ไตรมาส จายเงินปนผล
สม่ําเสมอปนี้ 9%( ทันหุน) 
 
JKN เปดผัง JKN18 โกยเรตติ้ง วางเกมคอนเทนตดีเดย 5 พ.ค.นี ้
"บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย" หรือ JKN เปดผังรายการชอง JKN18 แซบ 
เด็ด เผด็ เดือด ชิงเรตติ้งทีวดีิจิทัล พรอมยกทัพลิขสิทธ์ิคอนเทนตที่
หลากหลายจากแบรนดดังระดับโลกทั้งรายการขาว สารคดี และซีรีสจาก
ตางประเทศมาออกอากาศ ชูไฮไลตรายการขาวเศรษฐกิจ การเงินและการ
ลงทุน ที่ผลิตรายการดวยมาตรฐานระดับโลกของ JKN-CNBC และ
รายการขาววาไรตี้สุดแซบ 4 รายการใหม อัดแนนไปดวยพิธีกรฝปากกลา
กวา 30 ชีวิต เลาขาวดังขาวเดนใหแกผูชมตลอดทั้งวัน ประเดิมออกอากาศ 
5 พ.ค.นี(้ ทันหุน) 
 
RJH จับตา Q1 รายไดทะยาน ผนึกพันธมิตรนําเขาวัคซีน RJH แวว 
Q1/2564 ผลงานเฉิดฉาย อานิสงสยอดผูใชบริการพุงโดดเดน แถมแรง
หนุนตรวจหาโควิด ดานบิ๊ก "สุรินทร ประสิทธิ์หิรัญ" คอนเฟรมป 2564 
รายไดทะยาน 10% จากปกอนท่ี 1.87 พันลานบาท รับคนวางใจใชบริการ
เพียบ พรอมแถมเดินหนารวมมือเครือโรงพยาบาลลุยหาวัคซีนเต็มพิกัด 
ตอบรับภาครัฐเปดทางวัคซีนทางเลือก( ทันหุน) 
 
TEAMG ย้ําปน้ีโตกวา 10% กูรูมองโคงแรกกําไรเพิ่ม TEAMG 
จับตาโควดิรอบใหมเพื่อประเมินผลกระทบ ลาสุดยังคงเปาหมายโตกวา 
10% พรอมตั้งเปาโกยงานใหม 1,500-1,800 ลานบาท เติม Backlog แตะ 
4,000 ลานบาท ทางดานกูรูมองไตรมาสแรกป 64 กําไรโต 9% โดยยงัคง
แนะนําซื้อ  ( ทันหุน) 
 
โบรกแนะเลี่ยงซื้อหุน 'เอเอวี' หวั่นปรับโครงสรางกิจการฉุด 'ผูถือ
หุน' ไดรูทหนัก เตรียมดัน "ไทยแอรเอเชีย" จดทะเบียนแทน 
 "เอเชีย เอวิเอชั่น" ปรับโครงสรางครั้งใหญ ระดมทุนเสริมสภาพ
คลอง เล็งดันไทยแอรเอเชียจดทะเบียนแทน "หยวนตา" ชี้รอบนี้ไดเงินทุน 
5.9 พันลาน "เอเซีย พลัส" หวั่นกระทบผูถือหุนเดิม ไดรูทหนัก แนะเลี่ยง
ลงทุน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ธปท.เคาะ 'เชาซื้อ' ไกลเกลี่ยหนี้พ.ค. ธปท.รับหารือสมาคมเชาซื้อ 
แบงก นําสินเชื่อเชาซื้อ เขามหกรรมไกลเกลี่ยหนี้เฟส 2 หวังชวยลูกหนี ้แก
หนี้ครัวเรือน ในระบบใหลดลง หลังยอดฟองรอง เขาสูการบังคับคดีพุง 
คาดชดัเจน ไมเกินกลางพ.ค.นี้ ดานสมาคมเชาซื้อชี้ใกลสรุปเงื่อนไขเขา
โครงการ ขณะท่ีทีเอ็มบีย้ําชวยลูกหนี้รอบคอบ คํานึงถึงทรัพยากรที่มี 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


