
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลทีน่าเชื่อถือ 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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KTB รับปลอยกูบินไทย ยื่นเงื่อนไข'คลัง'ตองค้ํา สคร.เสนอพิมพเขียว
แปลงรูปเปนรสก.ประเภท 3 
 แบงกกรุงไทย (KTB) รวมปลอยกู การบินไทย หรือ THAI 
ประมาณ 2.5 หม่ืนลานบาท พรอมตั้งเงื่อนไขกระทรวงการคลังตองค้ํา
ประกัน พรุงนี้ (11 พ.ค.) เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคืนฐานะรัฐวิสาหกิจ
ประเภท 3 ใหการบินไทย เผยเปนทางเลือกดีสุด ไดมากกวาเสีย หาก
ปลอยลมละลายรัฐเสียหายมาก ไดเงินคืนแค 10% จากเงินลงทุนหม่ืนลาน
บาท โตคมนาคมมีวาระซอนเรนเสนอตั้งสายการบินแหงชาติใหมเอื้อทุน
เอกชน(ขาวหุน ) 
 
RATCH ปกธงป 68 บุกพลังงานทดแทนสูเปา 2.5 พันเมกฯRATCH 
รุกลงทุนโรงไฟฟาพลังงานลม (วินดฟารม) ในตางประเทศ ขยับสูเปากาํลัง
การผลิตพลังงานทดแทน 2,500 เมกะวัตต ในป 68 ลาสุดประกาศลงทุน
โรงไฟฟาพลังงานลมเน็กสซิฟ เบนเตร ขนาด 80 เมกะวัตต ในเวียดนาม
หนุนปจจุบันกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนตามสัดสวนลงทุน 
1,100.32 เมกะวัตต(ขาวหุน ) 
 
TIDLOR เทรดสนั่นวันนี้ พื้นฐานปกสํารองหนี้สูง  เงินติดลอ
(TIDLOR) ลงสนามเทรดวันนี้ (10 พ.ค.) วางเปารายไดเติบโตเฉลีย่ปละ 
15-20% รุกหนักธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ นายหนาประกันวินาศภัย ขยาย
สาขาเพิ่มอีก 500 แหง ยันตนทุนการเงินต่ํา ตั้งสาํรองแนนเปรี๊ยะจาก NPL 
Coverage สูงถึง 325.1% และ NPL ระดับต่ําเพียง 1.7% โบรกฯ คาด
กําไรปน้ีโต 26% ราคาเปาหมายสูงสุด 49.4 บาทตอหุน(ขาวหุน ) 
 
GPSC กําไรเฉียด 2 พันลาน บุกไซยะบุรีเพิ่ม-ขาย GPR GPSC 
ฟอรมดี! ไตรมาส 1/64 แกรงกําไรสุทธิโต 25% เฉียด 2 พันลานบาท หลังบุ
กสวนแบงกําไรโรงไฟฟาไซยะบุรีเพิ่ม แถมบุกกําไรขายหุน GPR สัดสวน 
50% ให PTTGM ขณะที่มารจิ้นโรงไฟฟา SPP สูงขึ้น เหตุราคากาซและ
ถานหินลดลง แถมดีมานดไอน้ําจากลูกคาอุตสาหกรรมพุง (ขาวหุน ) 
 
ลุน 'เงินติดลอ' เทรดวันแรกเหนือจอง จับตามารเก็ตแคปทะยาน แตะ 
1.8 แสนลาน ฟาสตแทร็กเขาเซ็ท 50 
 วันนี้ (10 พ.ค.) หุน "เงินตดิลอ" เทรดวันแรก "บล.ยูโอบีฯ" คาด
พุงแรงเหนือราคาจอง 36.50 บาท มีโอกาสทะลุราคาเปาหมายปนี้ที่ 43.00 
บาท "บล.หยวนตา" เชื่อราคาบวกมากกวา 10% จากแนวโนมธุรกิจสดใส 
"บล.โนมูระฯ" ลุนมารเก็ตแคปปรับขึ้นแตะ 1.8 แสนลาน ลัดคิวเขา SET 50 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กองทรัสต 'เคทีบีเอสที มิกซ' ทางเลือกกระจายลงทุนชวงโควิด
ระบาด ชูจุดเดนลงทุนอสังหาฯหลายประเภท ประมาณการเงินปนผลป
แรก 7% 
 ประเภทสินทรัพย "ที่นาสนใจ" ยามตลาดหุนผันผวนอยางหนัก
และภาวะเศรษฐกิจยคุโควิด "กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองรีท
หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย" ที่นักลงทุนอาจโยกยายเงิน
ลงทุนจากสินทรัพยเสี่ยงสูงอยางหุนสูสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํากวา ซึง่ถือ
เปน "หลุมหลบภัยที่ดี" จากการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ทํา
ใหนักลงทุนตองปรับพอรตการลงทุนใหม หรือ เพิ่มสัดสวนการลงทุนใน
สินทรัพยที่มีแนวโนมเติบโตในอนาคต ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

DMT เขาคิวชิงงานตุนพอรต มองการเดินทางฟนดันรายไดDMT 
มั่นใจสถานการณการเดินทางครึ่งหลังปนี้ฟนตัวจากครึ่งปแรกหนุนรายได
รวมท้ังป 2564 ดีกวาหรือใกลเคยีงป 2563 มั่นใจฐานะการเงินแข็งแกรง 
เตรียมจายปนผลครึ่งแรกป 2564 ซึ่งเปนการจายปนผลครั้งแรกหลังเขา
ตลาด ลั่นพรอมเขาประมูลโครงการภาครัฐทั้งทางดวน-มอเตอรเวย( ทัน
หุน) 
 
BANPU โคงแรกพลิกบวก จับตาธุรกิจครึ่งปหลังเดน BANPU-
BPP เตรียมแจงงบไตรมาส 1/2564 เย็นนี้ (10 พ.ค.64) ดานโบรกมองกําไร
โคงแรกปนี้แตะ 1.6 พันลานบาท โดดเดนกวาไตรมาสกอนหนาที่ขาดทุน 
คาดฟนตัวตอในไตรมาส 2/2564 หนุนจากราคาเฉลี่ยที่ดี และปริมาณขาย
ที่สูงขึ้น แนะนํา "ถือ" ราคาเปาหมาย 13.00 บาท( ทันหุน) 
 
SSP แจกปนผลเปนหุน-เงินสด ครึ่งหลังจอขายไฟ 68 เมกะวัตต 
 SSP เผยผูถือหุนโหวตอนุมัติจายปนผลงวดป 2563 เปนหุนใน
อัตรา 10 หุนสามัญตอ 1 หุนปนผล และจายเปนเงินสดในอัตรา 0.011111 
บาทตอหุน กําหนดขึ้น XD วันที่ 13 พฤษภาคม เตรียมรับทรัพย 28 
พฤษภาคม พรอมแจกวอรแรนต SSP-W1 และ SSP-W2 ฟรี ฟากผูบริหาร 
"วรุตม ธรรมาวรานุคุปต" มั่นใจป 2564 กําลังการผลิตไฟฟาทั้งในและ
ตางประเทศทะลุ 200 เมกะวัตต ตามแผน โคงหลังจอ COD โซลารฟารม
ญี่ปุน และวินดฟารมเวียดนาม ตามนัดหนุนผลงานนิวไฮตอเนื่อง( ทันหุน) 
 
NSL เคาะราคาไอพีโอ 12 บ.ระดมทุนขยายฐานธุรกิจ NSL เคาะ
ราคาขาย IPO อยูที่ 12 บาทตอหุน ตั้งโตะเปดจองซื้อหุนระหวางวันที่ 11-
13 พ.ค. คาดวาจะเขาทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย (SET) ในวันที่ 19 
พ.ค. 2564 ระดมทุนขยายกําลังการผลิต, กอสรางอาคารและลงทุนใน
เครื่องจักร รองรับการเติบโตในอนาคต( ทันหุน) 
 
HMPRO แกรง Q2 งบแรง สาขามาเลเซียจุดคุมทุน HMPRO 
งาน "ซุปเปอรเอ็กซโป" การตอบรับดี มองไตรมาส 2/2564 มีโควิดระบาด
ระลอก 3 ทางดาน SSSG เปนบวก เตรียมเปดโฮมโปรสาขาใหมยานบาง
นา 1 แหง และหาโลเคชั่นรองรับปหนา ดานตลาดมาเลเซียปนี้ถึงจดุคุมทุน 
สวนตลาดเวยีดนามเร่ิมทดลองขายเพื่อสํารวจตลาด โบรกเกอรมอง Q2 
กําไรเติบโตในระดับสูง แมมีการระบาดของไวรัสโควิด( ทันหุน) 
 
TM โควิดดันยอดขายโต 30% ปกเปารับทรัพยทั้งป 700 ลานTM ชี้โค
วิด-19 ดันยอดขายสินคาเพิ่มขึ้น 30% หนุนผลงานไตรมาส 2/64 เติบโต
โดดเดน ลุยขนของขายโรงพยาบาลรัฐ วอลุมแนน ฟากผูบริหาร "ปรางฉาย 
จรรโลงบุตร" สั่งเพิ่มคลังสินคาอีก 10-15% ตุนของ รับความตองการเพยีบ 
มั่นใจยอดขายเขาเปา 650-700 ลานบาท  ( ทันหุน) 
 
กลุม 'ล่ําซํา' ลดถือหุน 'กสิกรไทย' รวม 100 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา  สุจิตพรรณ ล่าํซํา รองประธานกรรมการ ธนาคาร กสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) หรือ KBANK รายงานขายหุนจํานวน 800,000 หุน ที่ราคาหุนละ 
126.00 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 100.80 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


