
 
 

 

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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' GPSC เปาสูงลิ่ว 112 บาท จับตาดีลตอไปลมไตหวัน  ทุม 1.48 
หม่ืนลานซื้อหุนโซลารฟารมอินเดีย  
 "GPSC" ประกาศทุมงบ 1.48 หม่ืนลานบาท ซื้อหุน 41.6% ใน 
Avaada โซลารฟารมขนาดใหญในอินเดีย กําลังผลติ 3,744 เมกะวัตต เรง
ดันสัดสวนพลังงานหมุนเวียนใหถึงเปา 8 พันเมกะวัตต ภายในป 73 พรอม
จับตาปดดลีซื้อวนิดฟารม 200-500 เมกะวัตต ในไตหวันปลายปนี้ โบรกฯ 
เชียร ซื้อ ราคาเปาหมายสูง 112 บาท อัพไซดบาน 42%( ขาวหุน ) 
 
คาปลีกรับอานิสงส เยียวยา 4.2 หม่ืนล.  คาปลีก DOHOME-
COM7-SPVI รับผลบวกเยียวยาล็อกดาวน 4.2 หม่ืนลานบาท สวน CRC, 
ILM และ COM7 ไดทางออม จากการชวยเหลือกลุมแรงงานและ
ผูประกอบการที่ปดสาขาชั่วคราว ดานอย.ไฟเขียวนําเขาชดุตรวจ COVID-
19 แบบ Rapid Test โบรกฯ ชี้สงผลบวกเชิงจติวิทยาตอหุนกลุมอุปกรณ
ทางการแพทย( ขาวหุน ) 
 
COM7 ลุน Q2 กําไรโต 66% โบรกฯแนะซื้อเปา 77 บาท คอมเซเวน 
ผลงานเริ่ด! โบรกฯ คาดไตรมาส 2/64 ฟาดกําไรสุทธิ 456 ลานบาท โตแรง 
66.2% เหตุรายไดการขายเพิ่มขึ้น หลังความตองการสินคาไอทีพุงรับการ
ทํางานและเรียนออนไลนเพิ่ม บวกอัตรากําไรขั้นตนสูงขึ้น หนุนครึ่งปแรก
กําไรสุทธิกระฉูด 81.7% แตะ 1,022 ลานบาท โบรกฯ เชียร ทยอยซื้อ 
ราคาเปาหมาย 77 บาท( ขาวหุน ) 
 
TISCO แจงงบ Q2 วันนี้ กําไร 1.73 พันล. พุง 30% วันนี้ (15 
ก.ค.) กลุมทิสโก (TISCO) แจงงบไตรมาส 2/2564 จับตาโกยกําไร 1.73 
พันลานบาท โตสนั่น 30% เผยรายไดคาฟทะยาน ตั้งสํารองลดลง 
Coverage ratio สูงสุดในกลุมแบงกที่ 222% รองรับความเสี่ยงจากโควิด-
19 รอบใหมได Dividend yield สูง 7.9% โบรกฯ ตางแนะนํา ซื้อ เปาหมาย
สูงสุด 108 บาท( ขาวหุน ) 
 
เซฟ 'หมอบุญ' เชียรสู 'อภ.' นนทวุนปดฉีด 'ซิโนแวค' หมอบุญ 
พรอมสูคดีกับองคการเภสัชกรรม (อภ.) เพราะอภ.จะไดเปดเผยเอกสาร
จัดซื้อ โมเดอรนา ในชั้นศาล ดาน นนทพรอม วุน หลังคนที่จะไดฉีดแอสต
ราฯ เข็มแรก แตถูกเปลี่ยนมาเปน ซิโนแวค เข็มแรก และ แอสตราฯ เข็ม
สอง ลั่น! หากถูกเปลี่ยนก็จะไมฉีด ลาสุด สธ.นนทยอมใชสูตรเดิม สวนโพ
ลกรมควบคุมโรค เผย คนตองการฉีดไฟเซอรถึง 59.1%( ขาวหุน ) 
 
BGC สงซิกรายไดปนี้โตกวาป 62 ซื้อ 2 กิจการเขามาหนุนงบไตร
มาส 2 แจม!  BGC มั่นใจป 64 รายไดโตมากกวาป 62 กอนเกิด
สถานการณโควดิ-19 ชี้ครึ่งปแรกรายไดสะสมเปนที่นาพอใจแลว ระบุเม.ย.
เขาซื้อกิจการเพิ่ม 2 แหง รับรูรายไดทันที หนุนรายไดไตรมาส 2 โตกวาป
กอน สวนครึ่งปหลังหากการแพรระบาดโควิดไมแยลง เชื่อจะไมไดรับ
ผลกระทบ ( ขาวหุน ) 
 
EGCO เดินหนาดีลซื้อกิจการ ไฟฟาไซยะบุรี-น้ําเทินหนุนงบ 
 EGCO เดินหนาศึกษาลงทุนและเจรจาดีล M&A โรงไฟฟา
พลังงานทดแทนดันสัดสวนเพิ่มเปน 30% ภายในป 2573 สอดคลองกบัเท
รนดของโลก สวนธุรกิจ EV ลุยศึกษารวมกับกฟผ.-RATCH ตอยอดเตบิโต 
แยมป 2564 รับอานิสงสโรงไฟฟาไซยะบุรีและโรงไฟฟาน้ําเทิน ผลิตไฟฟา
ไดดีหลังปริมาณน้ําฝนหนุน(ทันหุน) 
 

จีพีเอสซี' บุกโซลารอินเดีย ทุม 1.48 หมื่นลานถือหุน 'อวาดา' 
41.6% โบรกเชื่อเปนโอกาสดี ขยายลงทุน ลุนตอยอด ธุรกิจแบตเตอร่ี-
ไฮโดรเจน 
 "จีพีเอสซี" ทุม 1.48 หม่ืนลาน ซื้อหุน 41.6% โรงไฟฟาโซลาร
ขนาดใหญของอินเดีย "อวาดา" กําลังผลิต 3.74 พันเมกะวัตต เตรยีมรับรู
รายได ปนี้ "โบรก" ชี้ เปนโอกาสดีขยายลงทุนพลังงานหมุนเวียนในอินเดีย-
มีโอกาสตอยอดธุรกิจแบตเตอรี-่ไฮโดรเจน พรอมแนะซื้อ "ผูบริหาร" เผยอยู
ระหวางพิจารณาลงทุนโรงไฟฟาเพิ่มอีกจํานวนมาก(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'จํานําทะเบียนรถ' ขานรับ คลอดมาตรการอุมลูกหนี้ "เมืองไทย
แคปปตอล" เผย ธปท. ถกวางแนวทางชวยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม กรณีเปน
หนี้เสีย-ชําระหนี้ตอไมไหว คาดเคาะเร็วนี้ พรอมรวมมือยันคุมหนี้เสียไม
เกิน 2% เล็งปรับเปาสินเชื่อปน้ีโต 30% จากเดิมโต 20% "ศรีสวัสดิ์" เตรียม
อัดแคมเปญสินเชื่อเพิ่มหากลูกคาตองการใชเงิน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ประกัน' จอจายเคลมโควิด 'รักษาที่บาน' "คปภ." ถก 2 สมาคม
ประกันไฟเขียว อนุโลมจายคาเคลมผูปวยโควดิกลุมโฮมไอโซเลชั่น แบบ
ผูปวยนอก ย้ําใหจายคายา คาอุปกรณเอกซเรย แตไมมีชดเชยรายได
รายวัน คาหอง หวังชวยแบงเบาภาระผูปวย เตรียมประกาศหลักเกณฑ 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ลุน 'กลุมแบงก' ไตรมาส 2 โกยกําไร 3.19 หม่ืนลาน โบรกเตือน
แนวโนม ครึ่งหลังชะลอตัวจากพิษโควิด 
 "บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ"ี คาดไตรมาส 2/64 กลุมแบงกควากาํไร 
3.19 หม่ืนลาน เพิ่มข้ึนเทียบชวงเดียวกันปกอน แตหดตัวจากไตรมาสแรก 
เหตุโควิดระบาดรอบ 3 เตือนความเสี่ยงครึ่งหลังกําไรหดตัวตามเศรษฐกิจ 
"บล.เอเซีย พลัส" ชีค้วามไมแนนอนสูง หวั่นไตรมาส 3 กําไรทรุด(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
โตเกียวมารีนพัฒนาบริการผูชวยอัจฉริยะ โตเกียวมารีนประกัน
ชีวิต พัฒนาระบบแชทบอท ในชื่อ "ยูอิ" ผูชวยอัจฉริยะใหบริการลูกคา 
ตัวแทน และบุคคลทั่วไป ในการเขาถึงขอมูลวางแผนการเงินดวยตนเอง 
การตรวจสอบขอมูลของฝายขายและทีมงาน รวมถึงสิทธิประโยชนของ
กรมธรรม ขอมูลสินไหม ไดตลอด 24 ชั่วโมง(ทันหุน) 
 
จัดพอรตเขาไฮยิลดบอนดสหรัฐ หุนไทยคัดรายตัวโตเหนือขาวลบ 
 กองทุนบัวหลวง แนะพอรตลงทุน Q3 รับการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจโลก กระจายความเสี่ยงลงทุนทั้งในและตางประเทศ โดย
แนะไฮยิลด บอนดของสหรัฐ ยิลดดีโอกาสผิดนัดชําระหนี้ต่ํา เปนตัวเลือก
หลักในพอรตที่ชวยลดผันผวนทางการลดลงและเศรษฐกิจที่รอนแรง สวน
หุนไทยเนนคัดพื้นฐานรายตัวเลือกหุนแกรงโตไมอิงปจจัยลบในประทศ 
 
'บลจ.กสิกรไทย' ครองตลาดกองทุน คายเล็กจิ๋วแตแจวทรัพยสินโต 
100% มอรนิ่งสตาร สองธุรกิจกองทุนรวมไทยในสถานการณโควิด-19 
บลจ.กสิกรไทย มีทรัพยสินในการบริหารมากสุด ดวยสวนแบงทาง
การตลาด 25.2% และเปนบลจ.เดียวที่มูลคาทรัพยสินเกิน 1 ลานลานบาท 
ขณะที่ บลจ.วรรณ บลจ. บางกอกแคปปตอล และ บลจ.เอ็กซสปริง 
รอนแรงมูลคาทรัพยสินโตเกิน 100% (ทันหุน) 
 
 


