
 
 

 

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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PTTGC ลุนกําไรหมื่นลาน จับตา PTT โตกระฉูด 130%  TOP ตาม
นัด 3.3 พันลาน IRPC-OR ไมทําใหผิดหวัง! 
 PTTGC ลุนกําไรไตรมาส 1/64 แตะ 1 หม่ืนลานบาท คาการ
กลั่น-สเปรดปโตรเคมีฟนตัว จับตา PTT กําไรพุง 130% พรอมสงสัญญาณ
บวกดีมานดกาซธรรมชาติปนี้ฟนตัวเฉลี่ย 4,800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
ฟาก TOP กําไรตามนัด 3,360 ลานบาท IRPC ไมนอยหนากําไร 5,580 
ลานบาท สวน OR โชวตัวเลขสวย 4,000 ลานบาท(ขาวหุน ) 
 
NER-JR โตกระโดด 5 เทา ITEL อวดกําไร 46 ลาน NER ฟอรม
สวย! ไตรมาส 1/64 โกยกําไรสุทธิ 366.50 ลานบาท พุงกระฉูด 511.96% 
จากการขยายกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดาน JR โชวกําไรสุทธิ 54.81 ลาน
บาท โตสนั่น 421.91% สงมอบงานตามนัด-ไรสะดุดโควิด ฟาก ITEL อวด
กําไรแจม 45.91 ลานบาท มั่นใจรายไดปนี้เขาเปาโต 20-30% แตะ 2,800 
ลานบาท(ขาวหุน ) 
 
WINMED วิ่งรอน! ตอกย้ําพื้นฐานปก ปนี้เติบโตเกิน 20% WINMED 
โชวฟอรมเจง! เทรดวันแรกราคาพุง 90.32% ปดตลาด 5.90 บาท สะทอน
พื้นฐานธุรกิจแกรงในฐานะ ผูนําเขาและจําหนายเครื่องมือทางการแพทย 
เดินหนานําเงินระดมทุนขยายธุรกิจตามแผน มัน่ใจรายไดรวมปนี้โตไมต่ํา
กวา 20%(ขาวหุน ) 
 
THAI ประชุมเจาหนี้วันนี้ สกัดตั้งสายการบินใหม คลังล็อบบี้
เจาหนี้โหวตรับแผนวันนี้ สกัด "คมนาคม" สอดแทรกตั้งสายการบินแหง
ใหม เดินหนาดันกลับเปนรัฐวิสาหกิจประเภท 3 มี 2 แนวทาง ให
รัฐวิสาหกิจเขาถือหุนบินไทย 0.02% รวมกับคลังและออมสินแลวเกิน 50% 
หรือใหกรุงไทยแปลงหนี้ เปนทุนในฐานะเจาหนี้ ดาน "ศักดิ์สยาม" ยนัไม
เคยขวางวาระ THAI(ขาวหุน ) 
 
SINGER กําไรเบิ้ม 62% 'บีกริม' จอรับ 465 ลาน ซิงเกอรฯ 
(SINGER) แจงงบฯ Q1/64 วันนี้ (12 พ.ค.) รับ กําไรนิวไฮแบบเบิ้มๆ กวา 
140 ลานบาท โต 62% พอรตจํานําทะเบียนรถพุง โควิดไมกระทบยอดขาย 
แฟรนไชสเพิ่ม 100% เขา SET100 รอบกลางปแน ดาน BGRIM เตรียม
เซ็นขายไฟฟาลูกคาใหมปนี้อีก 76 เมกะวัตต โบรกฯ คาดไตรมาสแรกกําไร 
465 ลานบาท พุง 476%(ขาวหุน ) 
 
ACE ควาโรงไฟฟาขยะ 2 โครงการ-รวม 19.8 MW หนุนรายไดเพิ่ม
แหงละ 380 ลาน/ป  ACE ชนะการประมูลโรงไฟฟาพลังงาน
ขยะชุมชน 2 โครงการในพื้นท่ี อบต.เชียงหวาง จ.อุดรธานี และ อบต.โชค
ชัย จ.นครราชสีมา กําลังการผลิตตดิตั้งแหงละ 9.9 MW รวม 19.8 MW 
คาดสรางรายไดการขายไฟฟาเพิ่มปละ 380 ลานบาทตอแหง  (ขาวหุน ) 
 
ลีโอ' ผนึก 'ไชนาโพสต' ลุยขนสงทางอากาศ 
 "ลีโอ" จับมือ "ไชนา โพสตกรุป" ขาใหญในจีน หนุนขนสงสินคาอี
คอมเมิรซระหวางประเทศ พรอมปรับเพิ่มเปารายไดปนี้โต 45% จากป
กอนที่ 1.12 พันลาน เล็งปดดีลซื้อกิจการเพิ่มไตรมาส 4/64 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 

TSR ดีมานดน้ําสะอาดหนุน เล็งผุดเครื่องกรองน้ํารุนใหมTSR ยอด
พุงสวนตลาด มองวิถีชีวติที่เปลี่ยนไปหนุนความตองการบริโภคน้ําสะอาด
เพิ่มข้ึน เตรียมออกผลิตภัณฑเครื่องกรองน้ํารุนใหมกลางปนี้ ชู Alpine-
Water Mate ชวยสรางยอดเพิ่ม เดินหนาขยายทีม-สาขา ตอเนื่อง ประเมิน
ภาพรวมธุรกิจในไตรมาส 2/2564 ยังเติบโตตอเนื่อง( ทันหุน) 
 
ASIAN ลุยกําลังผลิตอัพยอด ตลาดสงออกสหรัฐ-ยุโรปพุงASIAN ชู
สงออกสหรัฐ-ยุโรปยอดพุง หลังแนวโนมเศรษฐกิจฟนตัวชดัเจน คาด
ยอดขายป 2564 ทั้ง 2 ตลาดเติบโตไมต่ํากวา 5% พรอมทุม 400 ลานบาท 
เรงเครื่องเพิ่มกําลังผลิตอาหารสัตวเลี้ยง-อาหารทอด รองรับความตองการ
ที่ขยายตัว มั่นใจรายไดรวมเติบโต 10% เขาเปาปมมารจิ้นยืนเหนือ 
16.11%( ทันหุน) 
 
JKN ยอดขายคอนเทนตพุง บุกรายได New 18 กลางป JKN รับ
มาตรการรัฐสกัดโควดิ-19 หนุนยอดขายคอนเทนตพุง ผูบริหาร "ธีรภัทร 
เพ็ชรโปร"ี ปกหมุดป 2564 รายไดตามฝนโต 47% รับดีมานดทะลัก-ธุรกิจ
คอมเมิรซหนุน สวนดีลลงทุนชองดิจิทัล "New18" คาดเริ่มสรางรายได
ชัดเจนชวงกลางปนี้ คาดถึงจุดคุมทุนในป 2567 ดานโบรกแนะสอย เคาะ
เปาหมาย 13.40 บาท ดีดลกูคิดกําไรปน้ีโตทะลุ 50%( ทันหุน) 
 
IT กระแส WFH หนุนออเดอร สินคาใหมเสริมแกรงธุรกิจIT ชี้กระแส
ทํางานที่บานดันออเดอรขยายตัว ผูบริหาร "สุวัฒน พานิชภักดี" มอง 
Apple เปดตัว "iPad Pro 2021" ชวยเสริมยอดขายธุรกิจในอนาคต พรอม
ยกการดสูง "พีแอนดแอล ไอที ออดิท" ตรวจสอบระบบการบริหารงาน
ปองกันความเสี่ยง( ทันหุน) 
 
TPLAS อวดกําไร Q1 พุง 61% ถุงอาหารขายดี-ออเดอรลนTPLAS 
โชวฟอรมสวย ไตรมาส 1/64 โกยกาํไรสุทธิ 9.84 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
61.36% รับอานิสงสสถานการณโควิด-19 แพรระบาดหนุนความตองการ
ใชบรรจุภัณฑอาหารและถุงพลาสติกเพิ่มขึ้น ออเดอรผลิตลนมือ ขณะที่
ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น( ทันหุน) 
 
AP โคงแรกเดงแรง กําไรกระฉูด 127% ชูแนวราบทํานิวไฮAP 
ประเดิมโคงแรกป 2564 กาํไรพุง 127% ทะลุ 1.4 พันลานบาท ชูโครงการ
แนวราบทํานิวไฮที่กวา 8 พันลานบาท ดันรายไดรวมพุง 68.7% ที่ 9.1 
พันลานบาท ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมยังเติบโต 10.5% จากการโอนที่
เพิ่มข้ึน เล็งเปดแนวราบอีก 5 โครงการ มูลคา 2,660 ลานบาท ในไตรมาส 
2/2564 ( ทันหุน) 
 
เดอะวันยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 'แอดเทค' เขาเทรด 20 พ.ค. 
 หวังนําเงินระดมทุน ขยายธุรกิจ 
 "เดอะวัน เอ็นเตอรไพรส" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 496.25 ลานหุน 
หวังนําเงินชําระหนี้-ขยายธุรกิจ ดาน "แอดเทค" เคาะราคา 11 บาท เปด
จองถึง14 พ.ค.นี ้ คาดเขาเทรดตลาดเอ็มเอไอ 20 พ.ค. "วินเนอรยี่ เมดิ
คอล" ปลื้มนักลงทุนสนใจลงทุนดันราคาเทรดวันแรกเหนือจอง 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


