
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

'เชาชื้อรถยนต' ชวยลูกหนี้ 'ทิสโก' เปดโครงการ 'คืนรถจบหนี้' ไม
ติดแบล็คลิสต "ไฮเวย-กรุงศรีออโต" พรอมงัดมาตรการเพิ่ม รอ
แนวทางจากธปท. 
 "ธุรกิจเชาซื้อ-จํานําทะเบียน" งัดมาตรการใหมชวยลูกหนี้ "ทิสโก" 
ผุดโครงการพิเศษ "คืนรถจบหนี"้ แกปญหาแบบเบ็ดเสร็จ ลงทะเบียนถึง 30 
ก.ย.นี้ "ไฮเวย" รอความชัดเจนธปท.พรอมออกมาตรการชวยเหลือเพิ่ม 
"กรุงศรีออโต" ลดคางวด-ขยายเวลาผอนชําระ-พักชําระคางวดถึงสิ้นปนี้
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'จัสมินเทเลคอม' หุนพุงกวา 20 เทา "จัสมินฯ" ราคาหุนแรง แมตลท.
สั่งติดแคช ปนี้เพิ่มขึ้นกวา 2,000% อยูที่ 43.50 บาท จาก 1.93 บาท 
"บล.ทิสโก" คาดนักลงทุนเก็งกําไรขาวศกึษาลงทุนสินทรัพยดิจิทัล ไม
แนะนําลงทุน "บล.หยวนตา" แจง ราคาขึ้นแรงเกินพื้นฐานเลี่ยงลงทุน
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บลจ.ยูโอบีแนะลุย 'คอมโมดิตี้-กองอสังหา' "บลจ.ยูโอบ"ี ชี้หุนไทย
นาสนใจเทียบเคียงหุนทั่วโลก มองล็อกดาวนรอบใหมกระทบระยะสั้น แนะ
ปรับพอรต เพิ่มนํ้าหนักลงทุน "สินคาโภคภัณฑ-กองทุนอสังหาฯ ทั่วโลก-
พันธบัตรรัฐบาล" ตั้งเปาดัน "เอยูเอ็ม" ปนี้โต 15% แตะ 2.8 แสนลาน
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
BCPG ควาลมลาว 600 MW ดันกําลังผลิตพุงพรวด 50%  
 บีซีพีจี เซ็นสัญญาขายไฟฟา (PPA) โรงไฟฟาพลังงานลม มอน
สูน ขนาด 600 เมกะวัตตในสปป.ลาว ใหการไฟฟาเวยีดนาม กําหนดจาย
ไฟฟาเขาระบบปลายป 68 นับเปนโรงไฟฟาพลังงานลมแหงแรกที่มีการซื้อ
ขายไฟฟาขามพรมแดน หนุนมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้น
อีก 50% จากเดิมที่มี PPA แลว 590 เมกะวัตต( ขาวหุน ) 
 
JMART ทิ้งทวนรับวอรฯ Q2 กําไร 249 ลานพุง 55%  
 แหเก็งกําไร JMART หวังรับ JMART-W5 ฟรี 51 ลานหนวย ตอง
ซื้อวันนี้ (14 ก.ค.) กอนขึ้น XW วันที่ 15 ก.ค.นี้ สัดสวน 20.2 : 1 โบรกฯ 
คาดเจ มารท Q2 กําไรสุทธิ 249 ลานบาท เพิ่มข้ึน 55% รับรูรายไดจาก
บริษัทลูก ทั้ง ซิงเกอร และ เจ เอ็ม ทีฯ งบออกมาดี โบรกฯ อัพราคา
เปาหมาย JMART ที่ 53 บาท( ขาวหุน ) 
 
IRPC ซื้อเปา 5.30 บาท 3 ปจจัยบวกดันกําไรโต  
 ไออารพีซี รับ 3 ปจจัยบวก GIM โตกระโดด รับอัตรากําไรเม็ด
พลาสติก ABS พุง บวกเพิ่มสัดสวนรายไดผลติภัณฑเคมีพิเศษ และ
ผลักดันโครงการ UCF สําเร็จ หนุนกําไรสุทธิป 64-66 โต คาดป 64 มีกําไร
สุทธิ 5,281 ลานบาท ป 65 มีกําไรสุทธิ 11,267 ลานบาท และป 66 มีกําไร
สุทธ ิ 12,462 ลานบาท โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 5.30 บาท( ขาว
หุน ) 
 
DCC ลั่นไตรมาส 2 กําไรเดง โบรกฯ เชียร "ซื้อ" เปาราคาใหม 3.70 
บาท  
 ผูบริหาร DCC คาดไตรมาส 2/2564 กําไรยังโต เหตุกระเบื้อง
ไซสใหญขายดีมารจิ้นสูง เล็งแจงงบ 9 ส.ค.นี้ ฟากโบรกฯ เชียร "ซื้อ" อัพ
เปาราคาใหม 3.70 บาท ชูเปนหุนปนผลงามยีลดสูง 5% แมคาดงบไตร
มาส 2 กําไรทรงตัว ( ขาวหุน ) 
 

PTTGCจบดีลซื้อออลเน็กซ ดันรายไดพุง5%คุยนั่งแทนเบอร1เรซิ่น 
 PTTGC ลั่นควบรวมออลเน็กซ ดันเปารายไดรวมบริษัท ตั้งเปา
เติบโตปละ 5% พรอมทําอีบิทดาไดแตะ 500 ลานยูโร หวังเปนผูนําโคตติ้ง
เรซิ่น กินสวนแบงตลาด(ไทยโพสต) 
 
หวงเดลตาระอุไทยมาตรการ'ปดเมือง'ฉุดจีดีพีป64วืดเปา "วิจัยกรุง
ศรี" หวงโควิด-19 สายพันธุเดลตาระบาดในประเทศไทย ดันสถานการณ
ขยับเขากรณีเลวรายสุด ชี้มาตรการล็อกดาวนกระทบเศรษฐกิจ ฉดุจีดพีีป
นีโ้ตหลุดจากคาดการณเดิมที่ 2% หวังอานุภาพวัคซีนชวยกดยอดผูติดเชื้อ
รายวันลดลงตั้งแตเดือน ส.ค.2564(ไทยโพสต) 
 
ชงผุด'แยมชมพู'สรางอาชีพชวยเกษตรกร "พาณิชย" ลุยศกึษา
แนวทางสงเสริม-เพิ่มโอกาสตลาดชมพูไทย เข็นเกษตรกรเรงพฒันา
คุณภาพ เพิ่มผลผลิต หนุนผุดแยมชมพูสรางมูลคาเพิ่ม ชงรวมกลุมสราง
อํานาจตอรอง ชี้ชองขายออนไลนชวยเพิ่มรายได(ไทยโพสต) 
 
กรมเชษฐ' ซื้อหุน 'แอสเซทไวส' หลังราคายอตัว ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา กรมเชษฐ วิพันธพงษ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส 
จํากัด (มหาชน) หรือ ASW รายงานซื้อหุน ASW จํานวน 2 รายการ รวม 
689,000 หุน ที่กรอบราคา หุนละ 8.93-8.95 บาท คิดเปนมูลคารายการ 
รวมท้ังหมดกวา 6.16 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
สบน.ชี้ 'สูงวัย' แหลงทุน พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได ปงบประมาณ 64 ไม
เปดขายเพิ่ม 
 สบน.เผยพันธบัตรออมทรัพยรุน "ยิ่งออมยิ่งได" สามารถ ขาย
หมด 5 หม่ืนลาน ในระยะเวลาอันสั้น เหตุดอกเบี้ย-อายุพันธบัตรตรงกับ
ความตองการของผูลงทุนโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ แจงปงบประมาณ 64 
ไมมีแผนออกเพิ่ม(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
BCPG ลงนามสัญญา PPA ขายไฟขามแดน 600 เมก บิ๊ก BCPG 
"บัณฑิต สะเพียรชัย" เผยการไฟฟาเวียดนามและ IEAD ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมขนาด 600 MW ในลาว 
ขามพรมแดนสําเร็จเปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชีย(ทันหุน) 
 
NCH ชี้ดีมานดหนุนงบ Q2 ลุยบานพรอมโอนอัพยอด NCH สง
ซิกดีมานดหนุนงบ Q2/2564 ฟอรมดี ดานบิ๊ก "สมนึก ตันฑเทอดธรรม" ปก
ธงป 2564 รายไดแตะ 2 พันลานบาท โครงการเรียงคิวเพียบ แถมเดินหนา
ปน 5 โครงการใหม ปม Backlog เพิ่ม แจงปดไซตกอสรางกระทบนอย 
แถมรุกปมยอดบานพรอมโอนโกยเงินเพิ่ม สองบุกแวลูระดับ 2.22 บาท(ทัน
หุน) 
 
วิริยะงานไมสะดุดเคลมสินไหมปกติเคอรฟวก็คุมครอง วิริยะ
ประกันภัย งานบริการไมสะดุด แมอยูในชวงเวลาฉุกเฉิน โดยพนักงาน
เคลมสามารถใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ดวยระบบวิดีโอคอล "VClaim on 
VCall" ชี้รถที่เกิดอุบัติเหตุแมชวงเคอรฟวก็ยังไดรับความคุมครอง (ทันหุน) 
 
 
 
 


