
 
 

 

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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กลุมปตท.ผลงาน Q2 เดน ชู PTTEP กําไรสุทธิโต 95% PTTGC เดง
รับผลบวกดีมานดปโตรฯ ฟน โบรกฯ ประเมินกําไรกลุม PTT 
ในไตรมาส 2/64 อยูในเกณฑดี ชู PTTEP เดนสุดในกลุม รับอานิสงสราคา
น้ํามันดิบขยับสูงขึ้น บล.ทรีนีตี้ คาด PTTEP แจงงบ Q2 มีกําไรสุทธิ 8.4 
พันลานบาท โต 95% จากชวงเดยีวกันปกอน บุกปริมาณขายจากแหลง
โอมาน-มาเลเซียเพิ่มขึ้น ขณะที่ PTTGC รับผลบวกดีมานดปโตรเคมีทยอย
ฟนตัว! (ขาวหุน)     
 
DTAC ปนผลสูงลิ่ว 1.05บ. เหนือคาดกําไร 1.5 พันลาน ดีแทค จาย
ปนผลครึ่งปแรกสูงลิ่วหุนละ 1.05 บาท ขึ้น XD วันที่ 30 ก.ค. 64 หลัง
ประกาศงบไตรมาส 2/64 เหนือคาดมีกําไรสุทธิ 1,531 ลานบาท ลดแค 
19% หนุนกําไรครึ่งปแรก 2,353 ลานบาท ลดเพียง 30.6% พรอมทุมงบ
ลงทุน 13,000-15,000 ลานบาท ฟาก KTC งวดไตรมาส 2 กําไรเหนือคาด 
1,703 ลานบาท เพิ่มข้ึน 48.2% ดันครึ่งปแรกกําไร 3,352 ลานบาท พุง 
20.1%(ขาวหุน)     
 
กลุม BGSR มีเฮ! งานมอเตอรเวย จอลงนามส.ค.นี้ อธิบดีกรม
ทางหลวง ใหความหวัง คาดส.ค.นี้ไดเซ็นสัญญางาน O&M มอเตอรเวย 2 
สายทางกับ กลุม BGSR หลังลาสุดเคลียรปญหาปรับแบบกอสรางสาย
บางปะอินฯ เสร็จแลว งบเพิ่มอีก 6,700 ลานบาท เตรียมรายงานกระทรวง
คมนาคมเดือนนี้ กองชงครม.ขอปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการภายในส.ค. 
64(ขาวหุน)     
 
CKP กําไรนิวไฮ 900 ลาน ไซยะบุรีน้ําลนผลิตไฟพุง จับตา CKP 
โชวผลงานไตรมาส 2/64 โดดเดน ประกาศงบ 11 ส.ค.นี้ โบรกฯ ประเมิน
ไตรมาส 2/64 ทํานิวไฮ พลิกมีกําไรสุทธิ 931 ลานบาท รับแรงหนุน
กระแสน้ําเขื่อนไซยะบุรีทะลัก! หนุนผลิตไฟฟาสูงขึ้น พรอมคาดไตรมาส 
3/64 กําไรโตตอเนื่อง(ขาวหุน)     
 
หุนเสี่ยงติดเชื้อเกินหม่ืน ล็อกดาวนเพิ่ม 3 จังหวัด! ตลาดหุน
ไทยยังเสี่ยง! หลังรัฐประกาศ "ล็อกดาวน" เพิ่มอีก 3 จังหวัด "ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา อยุธยา" กลายเปนพื้นที่สีแดงเขมรวม 13 จังหวดั สั่ง "งดเดิน
ทางออกนอกบานโดยไมจําเปน" เริ่มมีผล 20 ก.ค.นี้ ดาน THG ย้ํามีดีลการ
ซื้อวัคซีนกับไฟเซอรจริง อยูระหวางตรวจสอบเอกสาร สมาคมรพ.เอกชน 
ลั่น!จายเงินจองโมเดอรนา 21 ส.ค.นี้ ขณะที่เอกสารลับโผล ระบุชัดไทย
สั่งซื้อวัคซีนชากวาประเทศเพื่อนบานที่สั่งซื้อไปตั้งแตปที่แลว สวน "สิน
มั่นคงฯ" ยอมถอยไมเลิกกรมธรรม(ขาวหุน)     
 
KWM การันตีรายไดปนี้โต 40% ชูเครื่องจักรสกัดรองรับรัฐปลดลอ็ก
พืชกระทอม  KWM มองกฎหมายปลดล็อกพืชกระทอม 24 ส.ค. 64 
เปนเรื่องดี การันตีมีเครื่องจักรสกัดรองรับไดทุกรูปแบบ คาดพืชกระทอม
ควรทําเปนแคปซูลมากกวาผลติภัณฑเครื่องดื่ม พรอมม่ันใจรายไดปนี้โต 
40%(ขาวหุน)     
 
ปตท.ผนึกกําลัง OR บริการปมชารจ EV ตั้งเปาขยาย 10 แหง 
 ปตท. จับมือ OR พัฒนาธุรกิจใหบริการสถานีอัดประจุสําหรับรถ 
EV นํารองสาขาแรกปม NGV สาขากําแพงเพชร 2 เปดใหบริการภายในป
นี้ เพื่อรองรับกลุมรถสาธารณะและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จตุจักร ตั้งเปา
ขยาย 10 แหงท่ัวประเทศ (ขาวหุน)     
 

ORI ผนึก GUNKUL ติดปก เขยาพลังงานที่อยูอาศัย "ORI" จับ
มือ "GUNKUL" ตั้งบริษัทรวมทุน "ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอรยี" ผุด 3 ธุรกิจ
พลังงานทดแทน-พลังงานสะอาดในที่อยูอาศัย ตอบโจทยเมกะเทรนด 
เสริม Value Added ใหผูบริโภค ลุยธุรกิจซื้อขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
แบบ Private PPA ในคอนโดมิเนียม เล็งติดตั้งระบบ PARITY ในกลุมบาน
จัดสรร ประมูลแลกเปลี่ยนพลังงานไดทันที ปกธงธุรกิจติดตั้งและบริการ 
EV Charger Station เตรียมนํารองกลุมแรกภายในไตรมาส 3/2564(ทัน
หุน) 
 
ADVANC ลุยจายคาคลื่น สองงบ Q2 ฉายแววกําไร ADVANC 
เงินทุนหนาทยอยชําระเงินคาประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที ่ 6 
จํานวน 8,094.98 ลานบาทแลว ยืนยันนําดจิิทัลฟนฟูประเทศ โบรกสองงบ
ไตรมาส 2/2564 ฉายแววกําไร เล็งครึ่งปหลังจํานวนฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจาก
บริการใหมๆ เคาะเปา 227 บาท(ทันหุน) 
 
YLG ชี้ทองคํากลับมาแข็งแกรง รับเฟดไมเรงขึ้นดอกเบี้ย-ลด QE 
 วายแอลจี เผยทองคํากลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวก สัญญาณ
เทคนิคสวยทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับขาวดีหนุนหลังเฟดย้ํายังไมเรงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยและลดวงเงิน QE สงผลดอลลารสหรัฐปรับตัวลดลงหนุน
ทองคําพุง มองสัญญาณทางเทคนิคมีลุนทดสอบแนวตาน 1,834 ดอลลาร
สหรัฐตอออนซ หากผานไดมีลุนแตะ 1,850 ดอลลารสหรัฐตอออนซ สวน
แนวรับมองที่ 1,800 ดอลลารสหรัฐตอออนซ(ทันหุน) 
 
'กรุงศร'ี ออกมาตรการเรงดวนชวย SME พักชําระเงินตน-ดอกเบ้ีย 
2 เดือนเริ่มก.ค. แบงกกรุงศรีเดินหนาออกมาตรการเรงดวนชวยเหลือ
ลูกคาสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ตองปดกิจการจากผลกระทบของโควิด ตาม
มาตรการภาครฐั โดยสามารถพักชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ย เปน
ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2564 เปนตนไป(ทันหุน) 
 
TMILL รักษาฐานรายใหญออเดอรเรียงคิวยาวถึงสิ้นป TMILL 
รักษาฐานรายใหญ ที่มีวอลุมซื้อขายกวา 50% เตรียมตุนวตัถุดิบผลติถึง
สิ้นป ฟากผูบริหาร "แววตา กุลโชตธาดา" ชี้แนวโนมตนทุนวัตถุดิบขาขึ้น 
เล็งอัพราคาขาย คาดกาํลังผลิตฉลยุ 75% ปรับกลยุทธรับมือธุรกิจ มุงเนน
จัดการคลงัใหมีประสิทธิภาพ(ทันหุน) 
 
กองทุนแนะทยอยซื้อหุนไทย จังหวะโควิดซา-ตลาดดีดรับ กองทุน
มองหุนไทยไตรมาส 3 ยังแกวงตัว Sideway ชวงขาลงจากแพนิคยอดติด
เชื้อโควิดพุง เปนจังหวะทยอยเขาลงทุน เพราะมองอนาคตยังไงวัคซนีก็
ตองถูกกระจายใหประชาชนอยางทั่วถึง การฟนตัวของเศรษฐกจิโลกที่เปน
ตัวหนุนทางออม คาดไตรมาส 4 นี้ยอดผูติดเชื้อจะลดลงอยางมีนัยสําคญั 
 (ทันหุน) 
 
เจเอ็มที' ติดปกธุรกิจซื้อหน้ี เล็งปดดีลซื้อ 'ธุรกจิประเมินราคา
สินทรัพย' ไตรมาส 3/64 หนุนพอรตหนี้มีหลักประกันโต 
 ทามกลางวิกฤตกิารแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ
ใหม 2019 (โควิด-19) คงตองยอมรับอุตสาหกรรมท่ีกําลังไดประโยชนคือ 
"อุตสาหกรรมบริหารหนี้ดอยคุณภาพ" บงชี้ผานแนวโนมปริมาณหนี้เสีย 
(NPL) ปจจุบันอุปทานสวนเกิน (Oversupply) สถาบันการเงิน และ ผู
ใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non Bank) จะนําหนี้ดอยคุณภาพ
ออกมาประมูลขายจํานวนมาก และเกินกวา "กําลังซื้อ" ของผูซื้อรายใหญ 
3 อันดับแรกรวมกัน สอดคลองทิศทางปริมาณหนี้เสียในตลาดอยูใน
ระดับสูงตอเนื่อง 2 ป (2564-2565) ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


