
 
 

 

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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PTTGL-SCC ฉลุยควาชิปเปอร LNG พรอมนําเขาปนี้  บอรด 
กกพ.อนุมัติใบอนุญาตให PTTGL และ SCC เปน Shipper นําเขา LNG 
รายใหมแลว เตรียมพรอมรวมขบวน หลังรัฐเปดโควตานําเขา LNG ปนี้ 
4.8 แสนตัน สวนปหนา 1.74 ลานตัน(ขาวหุน) 
 
GPSC มูลคาหุนเพิ่ม 4 บาท วินดฟารมไตหวัน 595 MW GPSC มา
ตามนัด! ทุมงบอีก 1.6 หม่ืนลานบาท ซื้อหุน 25% โครงการพลังงานลมใน
ไตหวัน กําลังการผลิต 595 เมกะวัตต คาดกระบวนการโอนหุนแลวเสร็จ
ไตรมาส 2/65 หนุนสัดสวนพลังงานหมุนเวียนอีก 149 เมกะวัตต ฟากโบรก
ฯ คาดดีลนี้สงผลใหมีอัพไซดตอประมาณการกําไร 10 ปแรกประมาณ 5-
10% และหนุนอัพไซดหุนเพิ่มอีก 4 บาท(ขาวหุน) 
 
DTAC แจงงบไตรมาส 2 วันนี้ ลุนปนผลหุนละ 0.40 บาท คาดกําไร
วูบ 54% วันนี้ ดีแทค ประกาศงบไตรมาส 2/64 และงบครึ่งปแรก ลุนจาย
ปนผลหุนละ 0.40 บาท แมกําไรสุทธิในไตรมาส 2/64 ลดลง 54% เหลือ 
870 ลานบาท จากผลกระทบโควิดฉุดรายไดบริการลดลง-ตนทุนเพิ่มข้ึน 
ฉุดกําไรสุทธิครึ่งปแรกทรุด 50% เหลือ 1,693 ลานบาท แตโบรกฯ แนะ ซื้อ
เก็งกําไร ราคาเปาหมาย 37 บาท/หุน(ขาวหุน) 
 
บอรด 'เกษตรไทย' ขายหุนราคาสูงสุดกวา 3.5 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา ปรีชา อรรถวิภัชน กรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล 
ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ KTIS รายงานขายหุน 3 รายการ 
จํานวน 500,000 หุน ที่ชวงราคาหุน 7.10-7.20 บาท คิดเปนมูลคารายการ
รวม 3.56 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ซีเอ็มดีเอฟ' รุกมอบทุนครึ่งปหลัง "ซีเอ็มดีเอฟ" เผย ครึ่งแรกป 64 
ไฟเขียวมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนแลว 18 โครงการ จาก 11 
องคกร-ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 2 แหง มูลคารวมกวา 480 ลานบาท 
พรอมสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตรในชวงครึ่งปหลัง(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กองทุน 'เขยาพอรต' หุน ขามกระแส 'ล็อกดาวน' "บลจ.กสิก
ไทย" คงเปาดชันีสิ้นปนี้ 1,650จุด 
 "บลจ.กสิกรไทย" แนะปรับกลยุทธลงทุนหุนไทย ชู 2 ธีมหุน เปด
เมือง-เติบโตดี หลังโควดิคลีค่ลาย แนะรอเก็บชวงดัชนีต่ํากวา 1,550 จุด 
พรอมคงเปาดัชนีสิ้นปนี้ 1,650 จุด ดาน "บลจ.ทหารไทย" เนนกระจาย
ลงทุนตางประเทศ(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
PLANETคาดรายไดโต25% เอสซีไอคุยตุนแบ็กล็อกเพียบ 
 นายประพัฒน รัฐเลิศกานต ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แพ
ลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET เปดเผยวา แนวโนมผล
ประกอบการชวงครึ่งปหลัง 2564 ประเมินจะดีกวาชวงครึ่งปแรก ที่ไดรับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ประกอบกับการที่บริษัทกาวเขามาเปนผูใหบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรอยางเต็ม ตวัตั้งแตตนป และมีการขยาย 
กิจการและการลงทุนใหมๆ อยางตอเนื่อง มั่นใจเปายอดรายไดปนี้คง
เติบโต 25% อยางไรก็ตามเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุนนั้น จะใชสําหรับ
สนับสนุนการขยายธุรกิจ 5G ดิจิทัลเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจการจดัการและ
บริหารระบบสาธารณูปโภคไฟฟาและประปา และเปนเงินทุนหมุนเวียน
(ไทยโพสต) 
 

พักหนี้ไมสะเทือน 'แบงก' ลุนไตรมาส 2 สดใสตาม 'ทิสโก' กําไรเกิน
คาด บล.กสิกรไทย แนะถือลงทุนระยะกลาง-ยาว 
 "หุนแบงก" ราคาขึ้นสวนขาวพักหนี้ 2 เดือน "บล.กสกิรไทย" ชี้
มาตรการดังกลาวกระทบไมมาก-ไดเซ็นทิเมนทเชิงบวก "ทิสโก" ประกาศ
กําไรไตรมาส2/64 สูงกวาตลาดคาด  แตยังถกูกดดันโควดิ ควรซื้อ ลงทุน
ระยะกลาง-ยาว หลังสถานการณคลีค่ลาย แนะหุนเดน "แบงกกรุงเทพ-
เกียรตินาคินภัทร" ดาน "ยูโอบี เคยเฮียน" แนะเลนรอบระยะสั้น(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
เตือนเก็งกําไร 'ทีเอชจี' ราคาสูงเกินพื้นฐาน บล.กสิกรไทยชี้ 
"ธนบุรี เฮลทแคร" นําเขาวัคซีนยังไมชัดเจน ถานําเขาไดสรางกําไรมีผลตอ
ราคาหุนเพียง 2.8 บาท ขณะที่ปจจุบันราคาสูงกวาเปาหมาย ยังไมแนะซื้อ 
บล.ยูโอบีฯ เตือนระวังเขาลงทุน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
โบรกสอง CPALL โควิดกระทบ Q2 ครึ่งปหลังฟนตัว โบรกสอง 
CPALL รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และบันทึกคาใชจาย
เกี่ยวกับการรีไฟแนนซ ทําใหกําไร 2/2564 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY แต
กําไรจะฟนตัวดีขึ้นในครึ่งปหลัง 2564 จากยอดขายเพิ่มขึ้นหลังจากมีการ
ฉีดวัคซีนไดมากขึ้นและมาตรการกระตุนการอุปโภคบริโภค ขณะท่ีสวน
แบงกําไรจากโลตัสจะคอยๆ เพิ่มข้ึน เปาหมาย 67 บาท(ทันหุน) 
 
TNR ปมออเดอรตุนพอรตเซ็น MOU แมโจลุยกัญชง TNR 
สัญญาณไตรมาส 2/2564 รับออเดอรพุง ดานบิ๊ก "อมร ดารารัตนโรจน" 
ปกหมุดป 2564 รายไดโต 10% จากปกอนท่ีราว 1.55 พันลานบาท หลัง
พอรตลูกคาขยายตัว แถมลาสุดเซ็น MOU "มหาวิทยาลัยแมโจ" ลุยโปร
ดักตกัญชงตอยอดธุรกิจเพิ่ม(ทันหุน) 
 
INTUCH งบ Q2 กําไรยังดี ADVANC เดนหนุนธุรกิจ จับตา
ผลงาน INTUCH คาดกาํไรปกติไตรมาส 2/2564 อยูที่ 2.49 พันลานบาท 
คิดเปน 43.5% ตอประมาณการกําไรปกติป 2564 และคาดวา GULF จะ
เปนผูถือหุนรายใหญสุดของ INTUCH หลังขอตกลงแลวเสร็จ มองวากล
ยุทธการลดคาใชจายและสราง Synergy ของ GULF จะพยุงราคาไวได 
แนะ "ซื้อ" ราคาเปาหมายใหมป 2565 ที่ 67.69 บาท(ทันหุน) 
 
สปอรตไลทสองตลาดสหรัฐ เมกะโปรเจ็กตดึงเงินนักลงทุนไบเดน 
เคาะงบลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 19 ลานลานบาท เคแบงก ไพรเวทแบงกิ้ง
ชี้ไดเวลาจัดพอรตกองทุนที่รับอานิสงสวงเงินมหาศาลดังกลาว ที่ไมไดเอื้อ
แคกลุมวัสดุกอสรางเทานั้น หากยังเอื้อตอกลุมธุรกิจใหมอยางรถ EV 
สถานีชารจไฟและรวมถึงธีมรักษโลก (ทันหุน) 
 
KTC เปดงบฯงามวันนี้ 'ทิสโก' นํารองกําไรเดน ธปท.สั่ง 'พักหนี'้ ไม
มีผลกระทบแบงก-ไฟแนนซ  
 วันนี้ (16 ก.ค.) KTC แจงงบฯ ไตรมาส 2/64 ฟาดกําไร 1.63 
พันลานบาท ทะยาน 42% ตั้งสํารองลด คุมหนี้เสียระดับต่ํา สวน TISCO 
ประเดิมโชวกําไร Q2 กวา 1.6 พันลานบาท เพิ่มข้ึน 25% ดันครึ่งปอูฟู 
3.43 พันลานบาท พุง 22% โบรกฯ ยันมาตรการพักหนี้ 2 เดือน ไมกระทบ
กลุมแบงก ลูกหนีไ้มตกชั้น หนี้เสียไมพุง จับตา เงินตดิลอ สงงบฯ ภายใน
วันจันทรนี้ กําไร 820 ลานบาท พุงสนั่น 192% รายใหญ กองทุนยองเก็บ
(ขาวหุน 
 


