
 
 

 

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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แจงงบ 3 หุนไซสใหญวันนี้ IRPC-TOP-OR ฟนแรง! กําไรคา
การกลั่นพุง-สเปรดปโตรเคมีขยับเพิ่ม!  
 จับตา 3 หุนขนาดใหญ IRPC-TOP-OR แจงงบไตรมาส 1/64 
วันนี้ ลุน IRPC นําทีมฟนกําไร 4,888 ลานบาท พุง 154.9% จากสวนตาง
ราคาผลิตภัณฑฟน ฟาก TOP โชวฟอรมพลิกมีกําไร 3,180 ลานบาท รับ
แรงหนุนจากธุรกิจปโตรเคมี ดาน OR คาดกําไร 3,083 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
62% เติบโตตอเนื่อง หลังธุรกิจน้ํามันฟนตัว(ขาวหุน ) 
 
TU กําไรโตกระฉูด 77% จับตา CPF เกิน 7 พันลาน TU โชวไตร
มาส 1/64 โกยกําไรสุทธิ 1,803 ลานบาท โตกาวกระโดด 77% จากธรุกิจ
อาหารทะเลแชแข็งฟนตัว พรอมจับตา CPF แจงงบ 13 พ.ค.นี้ กําไรสุทธิ
ออลไทมไฮ 7,644 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25% หลังราคาและปริมาณขายหมู
เพิ่ม บุกสวนแบงกําไรจาก CTI และโลตัสเต็มไตรมาส(ขาวหุน ) 
 
วันนี้ครม.ถกเดือด แผนกูการบินไทย  จับตาครม.วันนี้ถกเดือด บิ๊กตู 
นั่งหัวโตะ คลังเสนอ การบินไทย กลับมาเปนรัฐวิสาหกิจประเภทที่ 3 แลก
เจาหนี้โหวตรับแผนฟนฟูพรุงนี้ และปลอยกูการบินไทยอีก 2.5 หม่ืนลาน
บาท ฟนกิจการใหกลับมาทํากําไร(ขาวหุน ) 
 
WINMED ลุนเกิน 4บ. อัตรากําไรสูง-พ/ีอีต่ํา ไอพีโอนองใหม 
WINMED เขาเทรดในตลาด mai วันนี้ ลุนราคาวิ่งเกิน 4 บาท รับ
ปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง พี/อี 24.04 เทา ต่ํากวา BIZ-TM ฟาก นันทิยะ 
มั่นใจกระแสตอบรับดี เดินหนาขยายธุรกิจตอเนื่อง ฟาก กูรู ชีก้รอบราคา
เปาหมาย 3.80-4.50 บาท จากราคาไอพีโอ 3.10 บาท 
(ขาวหุน ) 
TIDLOR ย้ําโตปละ 20% สัปดาหนี้รอดติดแคชฯ วันแรก เงินติดลอ 
(TIDLOR) ซื้อขายคึกคกัปดบวก 25.34% จากราคาไอพีโอ วอลุมสนั่นทุง 
33,265 ลานบาท ผูบริหารย้ําเปาเติบโตปละ 15-20% สวนการเขา SET50 
อาจตองรอตนป 65 โบรกฯ ชี้สัปดาหนี้ติดลอรอดติดแคชบาลานซ พรอม
คาดกาํไรปนี้เพิ่ม 32% แนะนํา ซื้อ ใหราคาเปาหมาย 56.00 บาทตอหุน
(ขาวหุน ) 
 
STGT จอโอนหุนไปซื้อขาย SGX-ST ตั้งแตวันที่ 14 พ.ค.นี้ใชชื่อยอ
หลักทรัพย 'STG'  STGT จอโอนหุนจาก SET ไปซื้อขายใน SGX-ST 
ตั้งแตวันที่ 14 พ.ค. 64 หลังนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
สิงคโปร เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 64 ใชชื่อยอหลักทรัพย STG รองรับการขยาย
ฐานผูถือหุนใหหลากหลาย-เพิ่มชองทางระดมทุนในอนาคต-เปนที่รูจักมาก
ขึ้นในภูมิภาค (ขาวหุน ) 
 
ออมสิน' เล็งหั่นดบ.จํานําทะเบียน "ออมสิน" เล็งลดดอกเบี้ยเงินกู
จํานําทะเบียนต่ํากวา 0.69% ตอเดือน เตรียมประกาศกลางพ.ค.นี้ หวังลด
ผลกระทบโควิดระลอกใหม พรอมเพิ่มจุดใหบริการในสาขาธนาคารอีก 
500 แหง เผยไตรมาสแรก กําไร 4 พันลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ทีทีบ'ี คาดควบรวมเสร็จก.ค. ปนี้เนนดูแลลูกคาเดิม ฝาวิกฤติโควิด 
 เรงขยายฐานลูกคาหลัก เพิ่มศักยภาพดจิิทัล อัพสกิลพนักงาน 
 "ธนาคารทหารไทยธนชาต" คาด 5 ก.ค.ควบรวมกิจการเสร็จ
สมบูรณ เผยภารกิจสําคัญปนี้เนนชวยเหลือลูกคาใหผานพนวิกฤติโควิด 
เล็งออกมาตรการใหมเพิ่ม ใหตรงจุด พรอมเดินหนาหนุนลูกคามีชีวิตทาง
การเงินที่ดีขึ้น เพิ่มศักยภาพดิจิทัล เพื่อทักษะพนักงาน หนุนการเติบโต 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

MCS เรงดีลลูกคารายใหญ จอเซ็นรับงาน 5 หม่ืนตัน MCS 
เดินหนาดีลงานกับลูกคาญี่ปุน เผยเดือนพ.ค.นี้เตรียมเซ็นสัญญางานอีก 
4.5-5 หม่ืนตัน ดันงานในมือเพิ่มขึ้น โชวกําไร Q1/64 แข็งแกรงที่ 234 ลาน
บาท คาดงบไตรมาส 2/64 พีคสุด คาดรายไดป 2564 แตะ 5 พันลานบาท 
โบรกสองกําไรโคงแรกวาดีแลวแตไตรมาส 2/2564 จะยิ่งแกรงขึ้นไปอีก 
แถมอัพไซดเหลือ 51% จายปนผลสูง 7.9% ราคาเปาหมาย 21.9 บาท 
 
NWR ควางาน 238 ล.เติมแบ็กล็อกในมือปรับเปารายไดโต 20% 
 NWR ควางานทางเชื่อมตอ Skywalk มูลคาโครงการ 238.22 
ลานบาท ตั้งเปารับงานใหมเพิ่มไมต่ํากวา 1 หม่ืนลานบาท ฟุงปจจุบันมี
งานในมือ 3 หม่ืนลานบาท บุกปนี้ประมาณ 30% ปรับเปารายไดปนี้โต 
20% เล็งเปดโครงการอสังหาใหมป 2565 
 
HMPRO เดินหนาทําเงินรุกสาขา-ปมสินคาใหม HMPRO ประเมิน
ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ไตรมาส 2/2564 เติบโตกวาไตรมาสแรกที่ 
0.6% สวนครึ่งปหลัง 2564 เล็งออกโปรโมชั่นใหมๆ กระตุนกําลังซื้อ คาด
ทําผลงานไดดีกวาครึ่งปแรก 2564 เตรียมเปดสาขาใหม 1 แหงเพิ่ม สวน
ตางประเทศลุยตลาดมาเลเซียเรงจดุคุมทุน ดานเวียดนามยังตองเรียนรู
พฤติกรรมของผูบริโภค ( ทันหุน) 
 
เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มออปชั่นยูนิตลิงค เติมใหมอีก 5 กองทุน 
 เมืองไทยประกันชีวิต จับกระแสการลงทุน ชู 5 กองทุนใหม เพิ่ม
ประสิทธิภาพพอรตลงทุนของสินคายูนิตลิงค ย้ําจุดยืนผูนําดานการ
วางแผนการเงินแบบครบวงจร( ทันหุน) 
 
แนะกองทุนรับมือวิกฤติ หุนดี-หนี้นอยฟนตัวเร็ว บลจ.ไทย
พาณิชย แนะนําลงทุนยุควิกฤติ เลือกหุนด-ีหนี้นอย เพราะบริษัทสามารถ
ฟนตัวไดเรว็ และไดรับผลกระทบในวงจํากัด ขณะที่ตลาดขาลงก็ไมกระทบ
แรง พรอมชูกองทุนเด็ด SCBGEX เลือกหุนคุณภาพ พวงโอกาสสราง
ผลตอบแทนในหุนเมกะเทรนด เสนอขายวันนี้-17 พฤษภาคมนี(้ ทันหุน) 
 
ผูบริหาร 'ไลทติ้งแอนดอีควิปเมนท' ขายหุน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา สิริ
พงศ ธิติธนพงศ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการตลาด บริษัท ไลทติ้ง แอนด 
อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ L&E รายงานขายหุน L&E จํานวน 2 
รายการ รวม 200,000 หุน ที่กรอบราคาหุนละ 2.26-2.28 บาท คดิเปน
มูลคารวม 454,800 บาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ศรีนานาพร' เล็งขายไอพีโอ เดินหนารุกตลาดใน-ตปท. ตั้งเปาผูนํา
เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยวในอาเซียน 
 "ศรีนานาพร" เผยก.ล.ต.นับหน่ึงไฟลิ่งแลว เตรียมขายหุนไอพีโอ
ไมเกิน 240 ลานหุน เขาจดทะเบียนในตลท. "วิวรรธน" ตั้งเปาเปนผูนํา
ตลาดเครื่องดื่มและ ขนมขบเคี้ยวในภูมิภาคอาเซียน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เงินติดลอ' รุกเปดสาขา หนุน 'รายได' โต 15-20% "เงินติดลอ" 
เทรดวันแรกเหนือจอง 25% พรอมตั้งเปารายได 3 ป (64-66) โต 15-20%/
ป -มีสาขาแตะ 1,500 แหงท่ัวประเทศ ยอมรับโควิดรอบนี้กดดันเอ็นพีแอล
ขยับขึ้นแตเชื่อยังต่ํากวา 2% ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


