
 
 

 

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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ชาญศิลป' ยันไรแผน! คืน THAI กลับรัฐวิสาหกิจ จวกตั้งสาย
การบินแหงชาติใหม เปนผลประโยชนแอบแฝง  
 ชาญศิลป ยันไมเคยขอใหรัฐรับ THAI คืนกลับรัฐวิสาหกจิ พรอม
จวกขอเสนอตั้ง สายการบินแหงชาติใหม เปนเรื่องผลประโยชนแอบแฝง
ของพรรคการเมือง ย้ํา! กระทรวงคมนาคมไมมีสวนเกี่ยวของกับการฟนฟู 
เพราะมิใชเจาหนี้ THAI เชนกระทรวงการคลัง ฟาก ศักดิ์สยาม ระบุหาก
กระทรวงการคลังยังใสทุนเพิ่มใน THAI จะเปนการผลาญงบประมาณ ถา
แผนฟนฟูไมรอด ควรตั้งสายการบินแหงชาติขึ้นใหมเหมาะสมสุด(ขาวหุน ) 
 
IP ลุนงบ Q1 เริ่ด! กําไรกระฉูด 73% ซื้อเปาสูง 27 บาท  อินเตอร 
ฟารมา ผลงานเดน! ซีอีโอ แยมไตรมาส 1/64 สวย! รับเทรนดรักสุขภาพ
บูมยอดขายผลิตภัณฑสรางภูมิคุมกัน-ดูแลสุขภาพพุง พรอมเล็งออก
ผลิตภัณฑใหม คงเปารายไดปนี้โต 700-800 ลานบาท โบรกฯ เชียร ซื้อ อัพ
เปาราคาใหม 27 บาท คาดไตรมาส 1/64 นิวไฮกําไร 24 ลานบาท โต 
73%(ขาวหุน ) 
 
ACE-SUPER พรอมชิงเคก ไฟฟาขยะชุมชน 400 MW  ACE-
SUPER พรอมชิงเคกโรงไฟฟาขยะชุมชน 400 เมกะวัตต หลัง กระทรวง
พลังงาน เรงจัดทําหลักเกณฑเปดรับซื้อไฟฟา คาดเสนอ กพช. อนุมัติ
ภายในม.ิย.นี้ เตรียมเปดยื่นเสนอขายไฟฟาชวงครึ่งหลังปนี้ คาดเอกชน
สนใจเพียบ(ขาวหุน ) 
 
กลุม INTUCH กําไรหด DTAC วูบเหลือ 822ล.  INTUCH แจงงบไตร
มาส 1/64 กําไรสุทธิ 2,660 ลานบาท ลดลง 3% เหตุสวนแบงกําไร 
ADVANC-THCOM ลดลง หลัง ADVANC มีกําไรสุทธิ 6,644 ลานบาท 
ลดลง 1.7% จากคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายสูงขึ้น ขณะที่ THCOM 
กําไรสุทธิทรุด 43.6% เหลือ 111 ลานบาท ฟาก DTAC มีกําไรสุทธิ 822 
ลานบาท วูบ 45.2% ปรับเพิ่มเปารายไดป 64 เปนคงที่จนถึงลดลงในอัตรา
เลขหลักเดียวระดับต่ํา(ขาวหุน ) 
 
TMB ปนพอรต 4 แสนลาน ตั้งบริษัทสินเชื่อรถยนต แบงกทหาร
ไทย (TMB) เตรียมแยก ธุรกิจลีสซิ่ง ที่มีมูลคาพอรตกวา 4 แสนลานบาท 
กอนดันเขาตลาดหลักทรัพยฯ ย้ํามีความเสี่ยงต่ํากวาสินเชื่อประเภทอื่น 
แถมมารจิ้นสูง หนี้เสียนอย เนนสินเชื่อรถใหมใหกับกลุมดีลเลอร เริ่มนับ
หนึ่งเดือน ก.ค.นี้ สวนปนี้ TMB กําไรจะมากกวา 1 หม่ืนลานบาท 
นักวิเคราะหตางแนะนํา ซื้อ เปาราคาสูงสุด 1.45 บาท ราคาหุนปจจุบนัยัง 
Laggard กลุมฯ เทรดกันที่ P/BV ระดับ 0.57 เทา เทานั้น (ขาวหุน ) 
 
'ไทยพาณิชย' พุงเปาอุมลูกคา ฝาวิกฤติโควิด เชื่อหนุนแบงก
แข็งแกรงระยะยาว 
 พรอมเรงปรับตัวสูดิจิทัล เพื่ออยูรอด 
 "เวลานี้ ไมใชการคดิวา ธนาคารจะ "กาํไร" หรือ "ขาดทุน" แตสิ่ง
ที่สําคัญที่สุดคือการชวยเหลือลูกคา ฟนเศรษฐกิจ หากลูกคารอด เราก็จะ
รอด ดังนัน้ สิ่งสําคัญคือทําอยางไรที่จะชวยใหผานพนวิกฤตินี้ไปได" 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

RS ลุนรัฐคลายปมกัญชง โบรกตีกําไรโคงแรก 138 ล. RS มอง
ความตองการสินคาเพื่อสุขภาพขยายตัวตอเนื่อง ดันยอดขายพุง ติดเครื่อง
เจรจาคูคากัญชง-กัญชา โชวความพรอมการเดินธุรกิจนี้ เล็งวางจําหนาย
ผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 8 รายการ หนุนรายไดเพิ่มไมต่ํากวา 2 พันลานบาท
ตอป อัดงบกวา 1.8 พันลานบาท รองรับการ M&A ธุรกิจใหม 2-3 ดีล คาด
ในชวงที่เหลือของปนี้ทยอยไดขอสรุป( ทันหุน) 
 
'KTIS' อานิสงส WFH ยอดบรรจุภัณฑขายดีเล็งผุดสินคาใหมเพิ่ม
KTIS รับอานิสงส WFH หนุนออเดอรบรรจุภัณฑจากชานออยทะลัก เล็ง
ออกผลิตภัณฑใหมตอเนื่อง ขณะที่ธุรกิจน้ําตาลเผชิญปญหาภัยแลง คาด
กลับมาดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมน้ี หนุนรายไดปนี้ใกลเคียงปกอนท่ี 1.4 
หม่ืนลานบาท แยมศึกษาลงทุนโรงไฟฟาชุมชน( ทันหุน) 
 
ADVANC เน็ตบานหนุนโตดัน Q1 กําไร 6.64 พันลาน ADVANC 
โชวผลงานไตรมาส 1/2564 ตามคาดที่ 6.64 พันลานบาท มีรายไดรวมที่ 
4.58 หม่ืนลานบาท ชูธุรกิจเน็ตบานเติบโตแข็งแกรง ขณะที่ยอดผูใช 5G 
แตะ 7 แสนราย ดานโบรกชี้มี Upside เปดหลายมุมหลัง GULF เสนอซื้อ 
INTUCH คาดชวยตอยอดฐานธุรกิจที่ม่ันคง เคาะพื้นฐาน 220 บาท( ทัน
หุน) 
 
CPW รุกออนไลนชวงโควิดเก็งงบ Q1/63 กําไรพุง 111% CPW รุก
ทําการตลาดผานออนไลนชวงโควิดระบาด ขณะที่ WFH ดันยอดขาย
อุปกรณไอทีเพิ่ม ดานบิ๊ก "ปรเมศร เหรียญเจริญสุข" ย้ําเปาปนี้รายได
ทะยาน 20% จากปกอนราว 3.33 พันลานบาท รับพอรตลูกคาขยายตัว
ตอเนื่อง ดานโบรกสองโคงแรกกําไรโตทะลุ 111% รับไอโฟนหนุน แนะนํา 
"ซื้อ" เคาะเปาหมาย 4 บาท( ทันหุน) 
 
S การันตีผูนําดานคุณภาพ บ.ยอยควา 3 มาตรฐาน ISO "สิงห 
เอสเตส หรือ S" ตอกย้ําผูนําดานคุณภาพ หลังบ.ยอยดานบริหารจัดการ
อาคาร "แม็กซ ฟวเจอร" ไดรับมาตรฐาน ISO ทั้ง 3 ดาน ทั้งคุณภาพการ
จัดการ, การจัดการสิ่งแวดลอม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตามลําดับ สะทอนความเปนมืออาชีพแถวหนาอสังหาริมทรัพยไทย แถม
จอโครงการ "S OASIS" พรีเมียมออฟฟศเกรด A มาตรฐาน LEED GOLD 
V.4 ชวงปลายปนี ้ ( ทันหุน) 
 
ผูบริหาร 'เอพี' ลดการถือหุน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา พงษ
นลิท จันทรสงวน ผูบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) หรือ 
AP รายงานขายหุนจํานวน 50,000 หุน ที่ราคาหุนละ 8.60 บาทคิดเปน
มูลคารายการรวม 430,000 บาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บลจ.คาดปนผล 'กองอสังหาฯ-รีท' 5% เนนลงทุนคลังสินคา-โรงงาน 
เหตุโควิดกระทบนอย 
 บลจ.ไทยพาณิชย คาดปนผล "กองอสังหาฯ-ทรัสต" ปนี้สูงกวา 
5% หลังไตรมาส 1/64 อยูที่ 5-6% พรอมแนะลงทุนสินทรัพยคลังสินคา
หรือโรงงาน เหตุไดรับผลกระทบโควิดนอย บลจ.กรุงไทย ลุนวัคซีนหนุน
ราคาขายเพิ่มขึ้น  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


