
 
 

 

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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แพนิกชวงสั้นหุนไฟแนนซ ดอกเบ้ียลดตามกลไกตลาด SAWAD-
TIDLOR มีแบงกหนุน MTC เหนื่อยไรพันธมิตร 
 กลุมไฟแนนซรวงยกแผง กังวลสงครามดอกเบี้ยและมาตรการ
แฮรคัตหนี้รายยอย ลาสดุ SAWAD จับมือออมสินดั๊มพตลาดฯ รอบสอง 
ลดดอกจํานํารถเหลือ 10-11% ตอป โบรกฯ มองผลกระทบระยะสั้น 
เปนไปตามกลไกตลาดฯ ศรีสวัสดิ์ฯ และเงินติดลอไดเปรียบมีแบงกหนุน 
ขณะที่เมืองไทย แคปปตอลเหนื่อยไมมีพันธมิตร(ขาวหุน ) 
 
เลื่อนแผนกู THAI คลังรอเจาหนี้ 19 พ.ค. การบินไทยเลื่อน
โหวตรับแผนฟนฟูกิจการไปเปนวันที่ 19 พ.ค.นี้ หลังจากเจาหนี้รองขอมา 
ชาญศิลป มั่นใจเจาหนี้สวนใหญสนับสนุน มอง THAI กลับมาเปน
รัฐวิสาหกิจไรปญหา ขึ้นอยูกับการบริหารและระบบที่ดีมากกวา ดานคลัง
รอผลโหวตชัดเจนกอนเสนอแผนค้ําประกันเงินกูบินไทย(ขาวหุน ) 
 
PTTGC พลิกกําไรตามนัด งบ Q2 บุกพิเศษหมื่นลาน! PTTGC 
ฟอรมสวย! ไตรมาส 1/64 พลิกมีกําไรสุทธิ 9,695 ลานบาท อานิสงส
ยอดขายโอเลฟนสและผลิตภัณฑตอเนื่องปรับตัวสูงขึ้น ดาน IFA หนุนขาย
หุน GPSC 12.7% มูลคา 2.5 หม่ืนลานบาท ชงที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 7 
ม.ิย.นี้ ลุนบุกกําไรพิเศษขายหุน GPSC ราว 9,900 ลานบาท ชวงไตรมาส 
2/64 ฟาก IRPC รุกธุรกิจเต็มสูบรับเทรนดดีมานดตลาดโลกพุง(ขาวหุน ) 
 
MSCI ลดน้ําหนักหุนไทย เงินไหลออกหมื่นลานบาท MSCI 
Rebalance ลดน้ําหนักหุนไทยจาก 1.83% เหลือ 1.73% เงินไหลออก 
1.05 หม่ืนลานบาท ถวงตลาดหุนไทยเดือน พ.ค.นี้ ดาน SCGP-CBG เขา
คํานวณดัชน ี MSCI Global เบียด KBANK-F และ DTAC หลุดโผ สวน
ดัชนี MSCI Small Cap มี 8 หุนนองใหมเขาคํานวณ แนะระวังหุนหลุดโผ 
และถูกลดน้ําหนักถูกกดดัน PTT, KBANK, DTAC, INTUCH, CPN(ขาว
หุน ) 
 
BKD กําไร 19 ลาน บุก 'โกลดชอรส' BKD โชวผลงานไตรมาส 1/64 
พลิกมีกําไรสุทธิ 19.04 ลานบาท หลังบุกรายการพิเศษรับเงินมัดจําคาหุน 
15 ลานบาท จากการยกเลกิสัญญาซื้อขายหุน โกลด ชอรส หนุนมีรายได
อื่น 15.88 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,460.78%  (ขาวหุน ) 
 
จอเชือด 'กวน' บล็อกเทรด 'ทีเฟก' เรงสอบธุรกรรมยัดหุน-สงก.ล.ต.
ฟนหากผิดจริง อดีตนายกโบรกเกอร ชี้ บล.ตองเขมระบบควบคุม
ภายใน 
 ก.ล.ต.เผย อยูระหวางตรวจสอบขอมูลนักลงทุนรองเรียนจาก
ไดรับความเสียหายจากมารเก็ตติง้ทําธุรกรรมบล็อกเทรดผานบัญชีตนเอง 
"ทีเฟก" แจงหากพบการกระทําผิดเตรียมสงกลต.ลงโทษดานอดตีนายก
สมาคมโบรกเกอร ชี้ บล.ตองเขมระบบควบคุมภายใน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เปดกลโกง 'บล็อกเทรด' ที่มาแหงหายนะ การซื้อขาย Block 
Trade หรือ การซื้อขายสัญญาลวงหนาของ single stock future แบบล็อต
ใหญ ที่ทํากําไรงาย จากการอาศัยชองทางการวางหลักประกันในการซื้อ
ขายเพียง 10% ต่ํากวาการเทรดหุนทั่วไป 10-20 เทา จึงเปนชองทางทําเงิน
ใหกับ marketing ที่หวังรวยทางลัด ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

SUPER กําไรพุง COD วินดฟารม ดันรายไดหมื่นล. SUPER 
เปดงบโคงแรกโตกวาดรายไดกวา 2,230.64 ลานบาท เพิ่มข้ึน 32.48% 
กําไรสุทธิ 1,094.43 ลานบาท โต 38.65% อานิสงสบุกรายไดโซลารฟารม
เวียดนามเต็มไตรมาส โคงหลังจนถึงป 2565 เริ่มทยอย COD วินดฟารม
เวียดนาม 421 MW หนุนรายไดปนี้ทะลุ 1 หม่ืนลานบาท ดันผลงานในชวง 
1-2 ปขางหนาโตกาวกระโดด( ทันหุน) 
 
MTC โชวงบทุบสถติิใหม ปูพรมเปดสาขาตอเนื่อง MTC ไปตอ
โคงแรกกําไร 1,374 ลานบาท เพิ่มข้ึน 11.02% สรางสถิตสิูงสุดใหม
ตอเนื่อง สวนกระแสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม "ชูชาติ เพ็ชรอําไพ" เปด
เกมรุก ปูพรมขยายสาขาทั่วไทยครบ 5,500 แหง ในสิ้นปนี้ หวังทํารายได 
และกําไรไดตามเปา( ทันหุน) 
 
ADVANC กินรวบ 5G-เน็ตบาน โบรกจับตารายไดทั้งปทะลุเปา
ADVANC รุกขยายโครงขาย 5G ตอเนื่อง สบชอง Work-Study From 
Home กินรวบลูกคาอัพแพ็กเกจทั้ง 5G, เน็ตบาน ไฟเบอร-ไวไฟ หนุน
รายไดโต 10-15% ดานโบรกคาดลูกคาแหเปลี่ยนแพ็กเกจใช 5G สูงกวา
เปา 1 ลานเลขหมายและลูกคาเน็ตบานที่พุงสูงขึ้นจะหนุนรายไดมากกวา
ประมาณการ ฟนธงเคาะ "ซื้อ" เปา 220 บาท( ทันหุน) 
 
GLOBAL สงซิกโคงสองยอดโต ราคาเหล็กบวก-ดันมารจิ้นGLOBAL 
มองไตรมาส 2/2564 ยอดขายเติบโตดกีวาปกอนแมโควิดระบาด ชี้ราคา
เหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องหนุนมารจิ้นพุง ดานยอดขายออนไลนปนี้
ขยายตัวตอ วางเปา SSSG เติบโตไมต่ํากวา 10-15% จากปกอน อัดงบ 2 
พันลานบาท ลงทุนเปดสาขาใหมเพิ่ม 3 แหง อวดกระแสเงินสดในมือ 1.9 
พันลานบาท เพียงพอรองรับการดําเนินธุรกิจ( ทันหุน) 
 
BLA โคงแรกคืนฟอรมสวยกําไร 990 ลานทะยาน 330% BLA 
ระเบิดฟอรมกําไรไตรมาสแรกโต 330% มาอยูที่ 990 ลานบาท หลัง
คาใชจายในการรับประกันภัยลดลง และสามารถทําเบี้ย FYP เติบโตได
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ลาสุดดึง "โชน โสภณพ
นิช" กลับมากุมทัพ BLA ภายหลังจากที ่ "ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์" ครบ
สัญญาจางงาน และไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา มีผล 6 สิงหาคมน้ี( ทันหุน) 
 
ทรัสต PROSPECT อัตราเชาสูง 96% Q1 จายเงินลดทุนPROSPECT 
โชวอัตราเชาพื้นที่เฉลี่ยคลังสินคาสูงเกือบ 96% หลังเดินหนาตอสัญญาผู
เชาเดิมและรายใหมตอเนื่อง พรอมจายเงินลดทุน 0.2808 บาทตอหนวย 
โดยจายจากสภาพคลองสวนเกินจากการดําเนินงาน  ( ทันหุน) 
 
'อีพ'ี รุกติดตั้งโซลารสถานีชารจอีว ี "อีสเทอรน พาวเวอร" มีแผน
ติดตั้งแผงโซลารบนสถานีชารจรถอีวี เชื่ออนาคตการใชยานยนตไฟฟา
เพิ่มข้ึน เดินหนาโรงไฟฟาลมเวียดนาม 160 เมกะวัตต จายไฟฟาตามแผน
ต.ค.นี้ หนุนม่ันใจรายไดปนี้โตตามเปา 30% จากปกอน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ตางชาติ' เล็งทิ้งหุนไทย โบรกคาดแรงขายหมื่นล. "เอ็มเอสซี
ไอ" ลดน้ําหนักเหลือ 1.73% จาก 1.83% 
 บล.โนมูระพัฒนสิน เผยเอ็มเอสซีไอ ลดน้ําหนักหุนไทยเหลือ 
1.73% จาก 1.83% คาดแรงขายกวาหม่ืนลาน กดดันดัชนีปลายเดือนนี้ 
สถาบันในประเทศ-ตางชาติขายหนักรวมกวา 6 พันลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


