
 
 

 

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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ผวายืดหนี้แบงกถึงสิ้นป ธปท.ยัน 'วัคซีน' คือฮีโร ฉีดครบ 100 ลาน
โดสจีดีพีโต 2% หากต่ําเปาโตแค 1% แบงกรวงยกกลุม หวั่นมาตรการ
ยืดหนี้สงผลดานลบ นักวิเคราะหย้ําแบงกมีประสบการณจากโควิดรอบ
แรก ตางแหตั้งสํารองฯ ครอบคลุมหมดแลว เชื่อไมกระทบ NPL ปนี้มากนัก 
แบงกชาติฟนธง! วัคซีน คือพระเอกตัวจริง หากฉดีครบ 100 ลานโดสปนี้ จี
ดีพีโต 2% สภาธุรกิจตลาดทุนเผยนักลงทุนใหความสําคัญกับวัคซีนเปน
ลําดับแรก เรงรัฐนําเขาใหเร็วกวาที่กําหนด สวนดชันีตลาดหุนไทยแนวรับ
สําคัญ 1,530 จดุ แนะธีมหุนรับโควิดระลอกใหม BCH และ STGT และหุน
รับการฟนตัวเศรษฐกจิโลก สงออก JWD SCGP และ TVO(ขาวหุน ) 
 
SCC ขยายโอเลฟนสลน ลุน SCGP เขาดัชน ีMSCI SCC เผย
โครงการขยายกําลังการผลิตโรงงานมาบตาพุดโอเลฟนสเสร็จเร็วกวาแผน 
คาดเดินเครื่องเต็มกําลังพ.ค.นี้ หนุนกําลังการผลิตพุง 3.5 แสนตันตอป โบ
รกฯ ฟนธง Q2 กําไรโต ขณะที่ 3 หุนไทย SCGP-IRPC-COM7 จอเขา
คํานวณ MSCI Global Standard Index ประกาศรายชื่อ 11 พ.ค. และมี
ผล 27 พ.ค.นี้ สวน DTAC และ KBANK-F สอหลุด(ขาวหุน ) 
 
PRM จับมือ NYK ลุยหาเรือ VLCC บริการ TOP 10 ป  PRM จับ
มือพันธมิตรญี่ปุน NYK ยักษใหญธุรกิจขนสงสินคาพลังงานและขนถาย
สินคาทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ จัดหาเรือ VLCC ใหบริการแกกลุม
ไทยออยลเปนระยะเวลา 10 ป ชวยเสริมสรางความม่ันคงของรายได(ขาว
หุน ) 
 
STARK ขึ้นหมองานพรึบ ควาออเดอร 4.5 พันลาน  STARK 
ควาออเดอรใหม มูลคารวม 4,500 ลานบาท หลังชนะประมูลงานสายสง
กําลังไฟฟาและโรงไฟฟาในเวียดนาม กวา 1,500 ลานบาท และงาน
โครงการรถไฟฟาใตดินในเอเชียใตกวา 3,000 ลานบาท ดันแบ็กล็อกพุง 
13,000 ลานบาท พรอมลุนผลประมูลงานใหมเพียบ ย้ําป 64 ทํานิวไฮ
รายไดโต 15-20%(ขาวหุน ) 
 
จุดพลุเทรด DITTO วันนี้ ชูพี/อีต่ํา-กําไรโตแรง  ไอพีโอนองใหม 
DITTO เขาเทรดใน mai วันนี้ จับตาราคายืนเหนือจอง 7.50 บาท โชว P/E 
ต่ํา 28.85 เทา เทียบกลุมเทคโนโลยีใน SET-mai เฉลี่ยอยูที่ 44.02 เทา 
ฟากซีอีโอ ฐกร ลั่นรักษารายไดเติบโต 20-30% ตอป รุกหนักธุรกิจจําหนาย
และใหบริการระบบบริหารจัดการเอกสาร-ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมดาน
เทคโนโลยีสําหรับหนวยงานราชการ โชวผลงานเดนป 63 มีกําไรสุทธิ 
114.20 ลานบาท เพิ่มข้ึน 102.95% (ขาวหุน ) 
 
บอรด 'เมตะ' ขายหุนหลังราคาพุงแรง ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ชนน 
วังตาล กรรมการ บริษัท เมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ META 
รายงานขายหุน META จํานวน 10 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 0.60 บาท คิด
เปนมูลคารายการรวม 6 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'วรรณ' แนะลุยหุนญี่ปุน เช่ือเติบโตเดน-ราคาถูก เปดขาย
กองทุน "วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้" ถึง 12 พ.ค. 
 บลจ.วรรณ แนะกระจายลงทุนในตลาดหุนญี่ปุน เหตุบริษัทจด
ทะเบียนยังมีฐานะการเงินมั่นคง ใชเทคโนโลยีดันเติบโต ราคาหุนยงัถูก 
พรอมเปดขายกองทุน "วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้" ถึง 12 พ.ค.นี ้
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

NUSA รวมพันธมิตร ลงทุนธุรกิจกัญชง ตอยอดอนาคตโตNUSA จับ
มือพันธมิตรตั้ง "ณุศา ซีเอสอาร" ทําธุรกิจกญัชา-กัญชง จอคิวอย.ไฟเขียว
พรอมสงผลิตภัณฑทางการแพทยนํารอง หวังตอยอดอนาคตแกรง ดาน
อสังหาริมทรัพยปนี้เตรียมเปดโครงการเรสซิเดนทกับแบรนดระดับ 6 ดาว 
พรอมเคลียรสตอกคงคาง 1,000 กวาลานบาท( ทันหุน) 
 
CHAYO ไลเก็บหนี้ตุนพอรต มั่นใจผลงานปนี้โตเหนือ 25%CHAYO 
เศรษฐกิจไทยเปราะบางหนี้ในระบบขยายตัว 5-5.5 แสนลาน เชื่อธนาคาร
พาณิชยทยอยจําหนายหนี้เสียออกตอเนื่อง พรอมอัดฉีด 1,000 ลานบาท 
ไลซื้อหนี้ดอยคุณภาพเติมพอรต แยมอยูระหวางเจรจาลูกคา 2 ราย รวมถงึ
เตรียมขาย NPA ปมรายไดทะลุเปา 25%( ทันหุน) 
 
STGT ผงาดลงทุนตางแดน จอเทรดหุนตลาดสิงคโปร 
 STGT พรอมผงาดลงทุนตางแดน เตรียมเทรดหุนในตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร (SGX-ST) ดานโบรกจับตาผลงานไตรมาส 1/2564 
กําไรทํานิวไฮแตะ 1 หม่ืนลานบาท หนุนจากความตองการและราคาถุงมือ
ยางปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน มองโตตอเนื่องไตรมาส 2/2564 สงผลทั้งป 2564 
กําไรแกรง เปา 65 บาท( ทันหุน) 
 
DELTA มอง ICT-EV หนุนยาว ชูตลาดยุโรป-สหรัฐอัพฐานDELTA 
มองธุรกิจ ICT และ EV Car ยังมีการเติบโตไดอีกมาก โดยเฉพาะในตลาด
ยุโรป และสหรัฐ ซึ่งเปนปจจัยหนุนผลงานบริษัท จากการขยายกาํลังผลิต
ในประเทศไทย คาดวาจะแลวเสร็จไตรมาส 3/2564 ขณะเดียวกันตอง
บริหารตนทุนเพื่อรักษากําไร คาดรายไดป 2564 เติบโต 5-10%( ทันหุน) 
 
SEAFCO เดินหนารับงาน 8 โปรเจ็กตมูลคา 182 ล. SEAFCO 
เดินหนางานเจาะเสาเข็มเต็มกําลัง หลังแจงตลาดหลักทรัพยเขารับงาน
ใหม 8 โปรเจ็กต มูลคากวา 182 ลานบาท ขณะที่โบรกเกอรมองแนวโนม
ไตรมาสแรก พลิกทํากําไร และป 2565 งบโดดเดน ( ทันหุน) 
 
'หุนไทย' เสี่ยงหลุด 1,500 จุด ตางชาติถลมขายหม่ืนลานหวั่นเฟด
ขึ้นดบ.-โควิดลาม 
 โบรกมั่นใจระยะยาว ดัชนีขาขึ้น 
 หุนไทยรวงหนัก 33.91 จุด เซนพิษโควดิในประเทศ กังวลเฟดขึ้น
ดอกเบี้ยเร็วกวาคาด กดดันตางชาติขายสุทธิ หม่ืนลาน โบรกชี้ เดือนพ.ค.
ดัชนีมีโอกาสปรับฐานระยะสั้น แตระยะยาวดัชนียังเปน ขาขึ้น "เฟทโก" ชี้
หากรัฐบาลฉีดวคัซีนไดมากกวา 100 ลานโดส หนุนความเชื่อม่ันนักลงทุน
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เดลตา' เนนคุมตนทุน รุก 'พลังงานสะอาด' "เดลตา" มั่นใจบริหาร
จัดการและคุมตนทุนไดดีแมราคาวัตถดุิบพุง พรอมขยายธุรกิจดาน
พลังงานสะอาดดาตาเซ็นเตอร-รถไฟฟา เหตุรัฐสนับสนุนดันความตองการ
เพิ่มข้ึน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
คานฟรีโฟลทคํานวณดัชนี ตลาดหลักทรัพยฯ ชะลอใชฟรีโฟลท
คํานวณดัชนีเซ็ท 50, ดัชนีเซ็ท 100 จากเดิมเร่ิมก.ค.นี้ หลังเฮยีริ่งพบมีผูไม
เห็นดวย จํานวนมาก ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


