
 
 

 

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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PTTEP สงซิกงบ Q2 เริ่ด! อีบิทดามารจิ้นเกิน 70% IVL กําไรโต
กระฉูด 954% ขานรับดีมานดฟน! PTTEP แงมแนวโนมผลงานไตร
มาส 2/64 สดใส เหตุปริมาณการขายเพิ่มพุง 4.16 แสนบารเรลตอวัน หลัง
รับรูโครงการ Block 61 เต็มป คาดอีบิทดามารจิ้นปนี้ 70-72% ขณะที่
โครงการ Gas to Power ยังเดินหนาตามแผน สวน IVL ประกาศงบไตร
มาส 1/64 โชวกําไรสุทธิ 6,008 ลานบาท เพิ่มข้ึน 952% จากปกอน หลัง
ปริมาณการขายดีขึ้นทุกธุรกิจ(ขาวหุน ) 
 
'SSP' ย้ําแผน 5 ป กําลังผลิต 400 MW รายไดปนี้โต 20% เสริมสราง
ฯ เตรียมทยอย COD โรงไฟฟา 2 โครงการ กําลังผลิตรวม 58.4 เมกะวัตต
ในชวงครึ่งปหลัง หนุนรายไดรวมปนีต้ามนัดโต 20% ย้ําเปา COD 
มากกวา 400 เมกะวัตต ในอีก 3-5 ปขางหนา ลั่นโฟกัสลงทุนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก(ขาวหุน ) 
 
DMT ดีเดยเทรดวันนี้ โชวจายปนผลสูง 90% ไอพีโอนองใหม DMT 
เขาเทรดใน SET วันนี้ ลุนราคาเหนือจอง 16 บาท ชูนโยบายปนผลไมต่ํา
กวา 90%ของกําไร ฟากเอ็มดี ธานินทร ลั่นระดมทุนในตลท.ชวยเสริม
ความแข็งแกรงธุรกิจ-ฐานะการเงิน ตั้งเปาเขาประมูล PPP ชิงเคกมอเตอร
เวยตามแผนยุทธศาสตร 20 ปของกรมทางหลวง พรอมจายปนผลป 63 
หุนละ 0.50 บาท ในวันที่ 28 พ.ค.นี(้ขาวหุน ) 
 
DITTO เจงราคาพุง 113% ลุนควางานใหม 700 ลาน ดิทโต โชว
ฟอรมเจง! เทรดวันแรกราคาเหนือจองพุง 113% ปดตลาด 16 บาท 
สะทอนนักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโต เหตุเปนหุนเทคโนโลยี มีโซลู
ชันตอบโจทยลูกคาชวง WFH ฟากซีอีโอ ฐกร คาดรายไดปนี้โต 20-30% 
ตุนแบ็กล็อกแนน 447 ลานบาท ลุยประมูลงานใหมกวา 700 ลานบาท
(ขาวหุน ) 
 
TISCO รับหนี้เสียพุง 3.5% ยืดพักหนี้พนพิษกลุมแบงก ทิสโก
ไฟแนนเชียลกรุป ยอมรับหนี้เสียปนี้พุง 3.5% จาก 2.5% หลังแบงกชาติยืด
มาตรการพักชําระหนี้ เนื่องจากผลกระทบโควิดระลอก 3 แตมั่นใจสํารอง
เพียงพอ ดานนักวิเคราะหคาดกลุมแบงกตองตั้งสํารองเพิ่มกดดันกาํไร 
Q2/64 แนะ ซื้อ BBL ผลกระทบโควิดวงจํากดั ตั้งการดสูงกาํไรปน้ีโต 50% 
ราคาเปาหมาย 160 บาท  (ขาวหุน ) 
 
สิงหเอสเตท' ลุยซื้อนิคมฯ ตอยอด 'ธุรกิจไฟฟา' เสริมความแข็งแกรง 
ดันผลดําเนินงานเติบโต 
 เมื่อเปาหมายของ บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) หรือ S 
ตองการเดินหนาพัฒนาธุรกิจใหครอบคลุม 4 กลุมธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เพื่อ
สรางผลตอบแทนที่ดีไดอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ทามกลางสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจที่ยากเกินจะคาดเดา ทั้งในประเทศและทั่วโลก โดย 3 ธุรกิจแรก 
ประกอบดวยธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย ธุรกิจโครงการที่พัก
อาศัย และธุรกิจรีสอรทและโรงแรม และธุรกิจกลุมท่ี 4 เปนธุรกิจใหม ! 
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ตลท.ชี้หุนไทยผันผวนแนะศึกษาขอมูล หุนไทยพลิกบวก 
22.69 จุด หลังรวงหนักวันกอน โบรกฯ คาดผูติดเชื้อโควิดต่ํากวา 2 พันคน
ตอวัน-เลื่อนเกณฑฟรีโฟลท ดันหุน "เดลตา" พุง ตลท. ชี้ ภาวะตลาดผัน
ผวนไดงายตามขาว แนะนักลงทุนศึกษาขอมูลกอนลงทุน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

SFLEX ออเดอรไหลเขาพอรต เรงดีลพันธมิตรตอยอดธุรกิจSFLEX 
มองโควิดปรับพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยน ปจจัยความสะอาดหนุนความ
ตองการแพ็กเกจจิงเพิ่มสูง ชูโรงสินคาพรีเมียมเครื่องมือแพทยอนาคตไกล 
ยิ้มรับลูกคาเกา-ใหมเรียงคิวยื่นออเดอรลนมือ ลุนดีลลงทุนเวียดนามแลว
เสร็จไมเกินตนไตรมาส 3/2564 โคงแรกฉายแววยอดขายนิวไฮ( ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยชูหุนไทย ลงทุนรับเทรนดปรับขึ้น บลจ.กสิกร
ไทย มองตลาดหุนไทยปนี้มีแนวโนมปรับตัวขึ้น สอดรับเศรษฐกิจฟน
ตัวอยางคอยเปนคอยไป พรอมสรางทางเลือกใหกับผูลงทุนรายใหญ เพิ่ม
โอกาสทํากําไรตามดัชนี SET50 และรับเงินตนคืน 100% ผานกองทุน 
KCR1YA-AI เสนอขายครั้งเดียวตั้งแตวันนี-้10 พฤษภาคมนี(้ ทันหุน) 
 
SIS ดีมานดไอทีดันยอดพุง เล็งขยายไลน EV-พลังงาน SIS โควิด
เรงยอดไอทีโตแรง แยมดีมานดพุงทั้งกลุมอุปกรณ โทรศัพทมือถือ สินคา 
Xiaomi แถมบริการ Cloud Service โตเทาตัว พรอมโอกาส 5G ยังเพิ่ม
ตอเนื่อง พรอมศึกษาขยายบริการในกลุมรถยนตไฟฟาและพลังงาน
ทางเลือก หนุนโอกาสเติบโตในอนาคต โบรกสองกําไรสุทธิ Q1/64 ทํานิวไฮ 
เคาะเปาราคา 43 บาท( ทันหุน) 
 
THREL เดินแผนรุก New S-Curve ดันผลงานโต 5% THREL มุง
ธุรกิจ New S-Curve พัฒนาผลิตภัณฑ เพิ่มโซลูชั่น ตอบโจทยลูกคาหนุน
รายไดโตไมต่ํากวา 5% เผยไตรมาสแรกกําไรสุทธิ 28 ลานบาท เตรียมแจก
ปนผลงวดป 63 อัตรา 0.14 บาทตอหุน( ทันหุน) 
 
SET จองจัดทําดัชนีตัวใหม อวดหุนไทยผลตอบแทนดี หัวเรือใหญ 
ตลท. "ดร.ภากร ปตธวัชชยั" แจงชะลอปรับหลักเกณฑการคํานวณดัชนี
ตลาดหลักทรัพยชี้เปนการแกปญหาปลายเหตุ แตมีแผนทําดัชนีตัวใหม
ตอบโจทยนักลงทุนโชวยอดเปดบัญชี 4 เดือนแรกกวา 4-5 แสนบัญชี อวด 
SET อัตราเงินปนผลตอบแทนเดือนเมษายนสูงกวาคาเฉลี่ยของตลาดหุน
แถบเอเชีย รอเศรษฐกิจฟนเม็ดเงินตางชาติไหลกลับ( ทันหุน) 
 
TISCO เล็งเพิ่มรายไดคาฟ โควิดรอบสาม NPL เรงตัว TISCO ย้ํา
เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความทาทาย เนนเพิ่มรายไดจากธุรกิจตลาดทุน-
รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ชดเชยรายไดดอกเบี้ยที่มีแนวโนมชะลอตัว รับ NPL 
มีแววเรงตัวแตะ 3.5% จาก 2.5% มั่นใจ Coverage Ratio อยูในระดับสูง
สามารถบริหารจัดการ NPL ที่จะเพิ่มขึ้นมาไดอยางด ี ( ทันหุน) 
 
ประกันแพวัคซีน' มาแรง เดือนกวาเบ้ียพุง 22 ลาน เดินหนาถก
สมาคมประกัน กําหนดการเคลมใหชัดเจน 
 คปภ.ชี้รัฐเปดลงทะเบียน จองฉดีวัคซีนโควิด-19 หนุนประกันแพ
วัคซีนเพิ่มตอเนื่อง หลังลาสุดเปดขายเดือนกวามีเบี้ยแลว 22 ลาน 50,000 
กรมธรรม และบริษัทประกันขายพวงติดเชื้อโควิด-19 หรือแจกฟรี พรอมถก
สมาคมประกันกําหนดการเคลมใหชัด ย้ําประกันยังจําเปนสรางความอุน
ใจ ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บอรด 'ทาคูนิ' ลดถือหุนชวงราคาปรับตัว ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
กาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการบริหาร บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด 
(มหาชน) หรือ TAKUNI รายงานขายหุนจํานวน 400,000 หุน ที่ราคา
หุนละ 1.50 บาท คิดเปน มูลคารายการรวม 600,000 บาท 
 


