
 
 

 

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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 BBL โชวยอดใช โมบายลฯทะลุ 10ล. มั่นใจปนี้โต 30%  แบงก
กรุงเทพ (BBL) ปลื้มยอดใชโมบายลแบงกิ้งทะลุ 10 ลานราย มั่นใจปนี้
เติบโต 30% ลาสุด พัฒนาโมบายลแบงกิ้งเวอรชันป 2564 ชู กลยุทธ 
Content Marketing ผานคอนเซ็ปต เปลี่ยนไป ไมเหมือนเดิม เขาใจคุณ
มากกวาเดิม สงคลิปวดิีโอเพิ่มการรับรูแบรนดไปยังกลุมคนรุนใหม หวัง
เพิ่มฐานผูใชงานแตะ 13 ลานราย(ขาวหุน ) 
 
ธปท.สงมาตรการอุมรายยอย นัดแบงกถกแฮรคัตหนี้ 17 พ.ค.นี้
 ธปท.ออกมาตรการชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมวันนี้ สวน
เรื่องแฮรคัตลูกหนี้ตองดูรายละเอียดอีกที พรอมนัดถกความคืบหนาการ
ชวยลูกหนี้กับสถาบันการเงิน 17 พ.ค.นี ้ ดานนายแบงกยัน แฮรคัตหน้ีฯ 
ไมใชทางออกที่ดี เปนอันตรายตอระบบการเงิน ย้ํา ที่ผานมาสถาบัน
การเงินดูแลลูกหนี้อยางดี (ขาวหุน ) 
 
สรรพากรโรแจงภาษีวัคซีน ยันขอคืน VAT ได ไมมีซ้ําซอน 2 ครั้ง 
14%  กรมสรรพากร แจงภาษีน้ําเขาวัคซีน 7% ไมมีซ้ําซอน ผูนําเขา
สามารถนํามาหักคืนไดจากภาษีขาย ตนทุนไมมีเพิ่ม ขณะที่หนุนเอกชน
รวมบริจาคเงินใหสถาบันวัคซีนแหงชาติ นําไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล รวมทั้งยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม(ขาวหุน ) 
 
CPF สะพรั่ง 6.9 พันลาน สวนกระแสวิกฤตโควิด CPF มา
ตามนัดไตรมาส 1/64 กําไรสุทธิ 6,945 ลานบาท เติบโต 14% สวนกระแส
โควิด-19 จากประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การขยายกําลังการผลิต 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอาหาร(ขาวหุน ) 
 
JAS ปนี้ลุนพลิกกําไร งบ Q1 ขาดทุนนอยลง  JAS ลุนป 64 พลิก
กําไร หลังไตรมาส 1/64 ขาดทุนลดลงถึง 73% เหลือขาดทุนสุทธิเพียง 265 
ลานบาท จอบุกเงินสด 4,500 ลานบาท คดีสวนแบงโครงขายเคเบิลใตน้ํา
กับ NT ดานลูกคา 3BB พุง 3.49 ลานราย(ขาวหุน ) 
 
ประธานบอรด 'เดลตา' ขายหุนออกมา 17.5 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา กวง มิ้ง อึ้ง ประธานกรรมการ บริษัท เดลตา อิเลคโทรนิกส 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ DELTA รายงาน ขายหุนจาํนวน 
36,000 หุน ที่ราคาหุนละ 487.50 บาท คดิเปนมูลคารายการรวม 17.55 
ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'แอสเซทไวส' ผนึกพันธมิตร รวมทุนเปดโครงการใหม "แอสเซท
ไวส" เดินหนาเปดโครงสรางใหมครึ่งหลังปนี้ มูลคารวม 9.7 พันลาน พรอม
เจรจาพันธมิตรรวมลงทุนโครงการอนาคตตอเนื่อง มั่นใจรายไดปนี้ตามเปา 
โต 20% จากมียอดขายรอรับรู 7.5 พันลาน ขณะที่ไตรมาส 1/64 กําไรพุง
กวา 300%( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอสซีบี' หนุน 'ดิจิทัลแอสเสท' บริบทใหมขับเคลื่อนแบงก
 ธนาคารไทยพาณิชย หรือ SCB ถือเปนอีกแบงก ที่ปรับตัว 
คอนขางแรง ไปสูโลกดิจิทัล "อารักษ  สุธีวงศ" ผูจดัการใหญ ธนาคารไทย
พาณิชย และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ จํากัด 
(SCB10X) เลาใหฟงวา โลกใน 3-5 ปขางหนา อุตสาหกรรมธนาคารจะ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไปสูโลก "ดิจิทัล" ดังนั้น หากธนาคารไม
ปรับตัว ปรับเปลี่ยนที่เร็วพอ ธนาคารเหลานั้นก็จะถูกลดบทบาทและลม
หายตายจากไปในที่สุด ( กรุงเทพธุรกิจ) 

บลจ.กสิกรไทยหุนโลกไปตอ เปยปนผล 8 กองทุนกวา 300 ล.บลจ.ก
สิกรไทย มองภาพรวมตลาดหุนโลกยังไปตอไดจากปจจัยหนุนการเตบิโต
ของกําไรบริษัทจดทะเบียน เศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวตอเนื่อง รวมถึงนโยบาย
ผอนคลายและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ ลาสดุเตรียมจายปน
ผล 8 กองทุน FIF รวมกวา 300 ลานบาท รับเงินพรอมกัน 14 พฤษภาคมนี้
( ทันหุน) 
 
BAY เดินหนาสูดิจิทัลแบงก ทุมเงินหนุนสตารทอัพเติบโต
 BAY สนับสนุนสตารทอัพไทยแสดงไอเดีย พรอมแผนพัฒนาเพื่อ
เสนอตอนักลงทุน ทั้งในไทยและตางประเทศที่สนใจรวมโครงการ ลาสุด 
"กรุงศรี ฟนโนเวต" อัดงบกวา 100 ลานดอลลารสหรัฐ สนับสนุนสตารทอัพ
ตอเนื่อง ในกลุมธุรกิจ อีคอมเมิรซ และ AI เปนตน( ทันหุน) 
 
'เอไอเอ' จับมือ 46 โรงพยาบาล ทําเทเลเมดิซีน เอไอเอ ดูแลลูกคา
ผานบริการ Telemedicine ใหสามารถทําเคลมไดโดยไมตองสํารองจาย 
สําหรับลูกคาที่อยูในกลุมผูปวยเรื้อรังไดพบแพทยไดตามนัดหมาย โดยได
สิทธิ์ ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564( ทันหุน) 
 
TSE ซุมดีล M&A อัพฐาน ลุยโครงการใหม 141 MW TSE ซุมดีล 
M&A โรงไฟฟาในไทย 4-5 ดีล คาดชดัเจนไมเกินไตรมาส 4/2564 เรงปน
โครงการใหมรวม 141 เมกะวัตต หวังอัพกําลังผลิตไฟฟาเพิ่ม จากเดิม 159 
เมกะวัตต หนุนธุรกิจโตตอเนื่อง แถมลุนได PPA ไฟฟาชุมชนเพิ่ม ผูบริหาร 
"เกศรา เลิศพนาสรรค" สงซิกผลงานไตรมาส 2/2564 เดงตอเนื่อง อานิสงส
กําลังผลิตโครงการใหมหนุน( ทันหุน) 
 
SABUY ปดดีลพันธมิตรใหม รุกตลาดนายหนาประกันภัยSABUY ตั้ง
บริษัทรวมทุน "สบาย แมกซี่" ขยายชองทางการใหบริการประกันภัยเพิ่ม
รายได อยูระหวางเตรียมขอใบอนุญาต คปภ.คาดใชระยะเวลา 6 เดือนนี้ 
เริ่มใหบริการไดทันที ดาน "สบาย แคปปตอล พลัส" เตรียมปลอยสินเชือ่นา
โนไฟแนนซ ชวงไตรมาส 4/2564 จอปดดีลพันธมิตรใหมเพิ่ม 3 ราย ดาน
รายไดรวมม่ันใจเติบโตตอเนื่องในอัตรา 25%( ทันหุน) 
 
COM7 อัพเปารายไดโต 20% ชูดีมานด-สินคาไอทีหนุน COM7 สง
สัญญาณไตรมาส 2/2564 ฟอรมแจมกวาชวงเดียวกันกับปกอน อานิสงสดี
มานดโต พรอมอัพเปารายไดเติบโตเปน 20% จากปกอน เตรียมออกสินคา
ใหมรองรับเพียบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ "Apple" แยมกระแส WFH ตอยอด
อุปกรณไอทีพุงแรง ดานโบรกแนะนํา "ซื้อ" เคาะเปาหมาย 85.00 บาท 
 ( ทันหุน) 
 
 กองทุนปรับพอรตหนีเงินเฟอ เชื่อกระทบระยะสั้น แนะซื้อพลังงาน 
- ปโตรฯ 
 บลจ.กรุงไทย ถือเงินสดรอจังหวะ เขาซื้อหุนกลุมวัฏจักร-เปด
เมือง "กองทุน" ชี้เงินเฟอสหรัฐพุง ปจจัยกดดันหุนโลก-ไทย ปรับฐาน
ชวงสั้น 1-2 เดือน ดาน "บลจ.ไทยพาณชิย" ลดพอรตหุนกลุมเสี่ยง "คอมมู
นิตี้-เทคโนโลยี-วัฏจักร" พรอมแนะเปนโอกาสสะสม "กลุมบ๊ิกแคป" 
พลังงาน-ปโตรเคมี ราคาไมแพง-พื้นฐานด ี( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


