
 
 

 

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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โบรกฯเชียรอินทัชคัมแบ็ก กลับคืนเปนของคนไทย ที่ปรึกษาฯช้ี
ราคาเทนเดอรฯ 65 บาทเหมาะสม โบรกฯ เชียรผูถือหุน INTUCH 
ขายหุนให GULF เชื่อเปลี่ยนสถานภาพ INTUCH และ ADVANC จาก
บริษัทตางชาติ กลับมาเปน บริษัทของคนไทย ฟากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) แนะผูถือหุน INTUCH ตอบรับเทนเดอรฯ ของ GULF มอง
ราคาซื้อหุนละ 65 บาทเหมาะสม แตผูถือหุน ADVANC ควรปฏิเสธหลัง
ราคาเสนอซื้อต่ําไป(ขาวหุน) 
 
PTTEP ใกลจบเชฟรอน ผอนปรนคารื้อถอนแทน ปตท.สผ. 
ลุน เชฟรอน รับขอเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผอนปรนภาระคาใชจายรื้อ
ถอนแทนผลิตปโตรเลียมแหลงเอราวัณ 142 แทนตามสัดสวนการใชงาน
จริง สวนที่เหลือเปนภาระของรายใหม คาดไดขอยุติในหลักการในสิงหาคม
นี(้ขาวหุน) 
 
บิ๊ก XPG ใสเงินพันล. เพิ่มทุน RO ไดลูท 60% 3 ผูถือหุนใหญ เอ็กซ
สปริง เตรียมใสเงินเพิ่มทุน RO รอบสุดทาย 1 พันลานบาท สงผลหุนไดลูท 
60% วงในมองคุมซื้อกอนข้ึนเครื่องหมาย XR วันที่ 27 ก.ค.นี้ หากซื้อราคา
กระดาน 8 บาท เฉลี่ยตนทุนเหลือ 3 บาท ระเฑียร ยันไมมีเพิ่มทุนอีก
เหมือน KTC สวนวันนี้หุนเพิ่มทุนใหม 1 พันลานหุนเขาเทรด รายใหญกอด
แนนติดไซเรนตพีเรียด 1 ป(ขาวหุน) 
 
GPSC คิกออฟโรงแบตเฟส 1 จอทุม 3 หมื่นล.อัพ 10 GWh GPSC 
สตารตโรงงานผลิตหนวยกกัเก็บพลังงาน G-Cell เทคโนโลยี SemiSolid 
เฟสแรก 30 เมกะวัตตชั่วโมงตอป เพื่อรองรับกลุมรถยนตไฟฟา (EV) ใน
ประเทศ เล็งสรุปพื้นที่ขยายกําลังการผลิตเปน 1 กกิะวัตตชั่วโมง (GWh) 
ในป 65 วรวัฒน ลั่นเตรียมแผน 10 ป ทุมเงินอีก 3 หม่ืนลานบาท ลุยขยาย
กําลังการผลิต 10 กิกะวัตตชั่วโมง ยันไรแผนเพิม่ทุน (ขาวหุน) 
 
ขยายล็อกดาวนฉุดหุนรวง 'โนมูระฯ'คาดเสี่ยงหลุด 1,500 จุด-หั่น
กําไรบจ.ปนี้เหลือ76บาท/หุน "เอเซีย พลัส" ชี้ โควดิลากยาว 
หวั่น "จีดีพ"ี ตดิลบ 
 โบรกชี้ขยายล็อกดาวน 14 วัน กดดันหุนไทยผันผวนทิศทางขา
ลง "เอเซีย พลัส" คาด 1,535 จุดรับไหว "โนมูระ พัฒนสิน" หั่นกําไรบจ.ปนี้ 
เหลือ 76 บาทตอหุน-หั่นจีดีพีปนี้โต 1.5% "ทิสโก" คาดกาํไรบจ.โตเพียง 
50% แมป 63 ฐานต่ํา( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ชัยสิทธิ์' ซื้อหุน 'วิภาวดี' ชวงราคานิวไฮ ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ชัย
สิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวด ี
จํากัด (มหาชน) หรือ VIBHA รายงานซื้อหุน VIBHA ทั้งหมด 2 รายการ 
เมื่อวันที่ 13-14 ก.ค. ที่ผานมา รวม 5 แสนหุน ที่ราคาหุนละ 2.42 บาท คิด
เปนมูลคารายการรวมทั้งหมด 1.21 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เคเคพี' หวั่นพิษโควิด ตั้งสํารองเพิ่ม 1.3 พันล. ไตรมาส 2/64 โชว
กําไร 1.35 พันลาน โต 14.4% 
 "ธนาคารเกียรตินาคินภัทร" ไตรมาส 2/64 กําไร 1.35 พันลาน โต 
14.4% จากชวงเดยีวกันปกอน ดันครึ่งปแรก 64 กําไร 2.8 พันลาน หวัน่โค
วิดระบาดหนัก ตั้งสํารองเพิ่มอีก 1.37 พันลาน "เอ็นพีแอล" ขยับแตะ 3.4% 
จาก 3.2% เมื่อสิ้นไตรมาสกอน( กรุงเทพธุรกิจ  
 

BPP เดินหนาลงทุนตอเนื่องจอ COD โครงการตางแดน BPP กาง
แผนครึ่งปหลังผลงานโดดเดน เดินหนาลุยลงทุนตอยอดธุรกิจพลังงาน
ตอเนื่อง แยมอยูระหวางทําดิวดิลิเจนซโปรเจ็กตใหญในสหรัฐ เตรียม COD 
3 โครงการในญี่ปนุและเวียดนาม รวมกวา 60 เมกะวัตต หนุนผลงานแกรง 
โบรกมองผลงานไตรมาส 2/2564 เขาตา(ทันหุน) 
 
ล็อกดาวนกดหุนพาณิชยชู GLOBAL ผลงานเดน Q2 โบรก
เล็งเห็นความเสี่ยง Downside ตอผลประกอบการของกลุมพาณิชยจาก
การกลับมาระบาดระลอกใหมของโควิด-19 ทั้งทางตรงจากมาตรการล็อก
ดาวนและทางออม จาก Sentiment และกําลังซื้อที่เปราะบาง หากมีความ
เขมงวดมากขึ้น และยังไมสามารถควบคุมจํานวนผูติดเชื้อโควดิ-19 ได ชู 
GLOBAL หุนเดนกําไร Q2 โต(ทันหุน) 
 
BLS แนะลงทุนหุนเวียดนามผาน DR 'E1VFVN3001' หลักทรัพย
บัวหลวง ชวนผูลงทุนไทยเกาะกระแสเวียดนามเติบโตแข็งแกรง ผานการ
ลงทุนระยะยาวใน DR "E1VFVN3001" รับตัวเลขเศรษฐกจิป 2564 มี
เสถียรภาพ และตลาดหุนเวยีดนาม อยูในจดุที่นาสนใจ คา P/E ดัชนี 
VN30 ต่ําเพียง 14 เทา(ทันหุน) 
 
ชอบหุนไทย 'บลจ.ทาลิส' พรอมชี้ธีมไซซกลาง-เล็กไปตอไมงอฟนด
โฟลว บลจ.ทาลิส เสนหหุนไทยยังมี โดยเฉพาะหุนขนาดกลาง-เล็ก 
แกรงปรับตัวไดไวหนีวิกฤติ และดิสรัปชั่น แถมไมตองรอเงินตางชาติ และ
สถาบันเขาก็ไปตอได ชี้เสีย่งสูงแตก็มีโอกาสโตสูงเชนกัน แนะตองใชหลาย
เกณฑคัด ทั้งมุมมองผูบริหาร เทรนดธุรกิจ เงินลงทุน มองหุนกลาง-เล็ก ลง
ทุนธีมยาว 3-5 ปได(ทันหุน) 
 
บลจ.วรรณแนะพอรตลดเสี่ยงหุน ESG ผันผวนต่ํา-พื้นฐานดี
บลจ.วรรณ จับมือ ซีไอเอ็มบีไทย ออกกองทนุธีม ESG ลงทุนแบบยั่งยืน
ดวย ONE-APACESG ที่หุนยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ความผันผวน
ต่ํา เหมาะกับกระจายความเสี่ยง เชื่อมั่นธุรกิจธีมรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
สังคม และความโปรงใสจะเติบโตไดอยางยั่งยืนจากการหนุนของภาครัฐใน
หลายๆ ประเทศ IPO ตั้งแตวันนี้-4 สิงหาคมน้ี  (ทันหุน) 
 
โบรกคาด 'ศรีนานาพร' เทรดวันแรกเหนือจอง "ศรีนานาพร" ไตรมาส
1/64 โชวกําไร 177 ลาน โตกวา 1 เทาตัว จากชวงเดียวกันปกอน "ฟนันเซีย 
ไซรัส" คาดเขาเทรดวันแรก นักลงทุนตอบรับดี เหตุ ธุรกิจอาหารถูก
ผลกระทบโควิดจํากดั "ทิสโก" คาดผลตอบแทนเปนบวกตามรอยไอพีโอที่
เขากอนหนานี้( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
จอขาย 'แอลทีเอฟ-อารเอ็มเอฟ' "บลจ.ทาลิส" ชี้พิษโควิด-19 คน
จําใจถอนเงิน "กองทุนแอลทีเอฟ-อารเอ็มเอฟ" ใชจาย "มอรนิ่งสตาร" คาด
ปนี้ แอลทีเอฟ เงินไหลออกเทาปกอน ที่ราว 1.5 หม่ืนลาน สวนกองทุนอาร
เอ็มเอฟ ลุนเงินไหลเขาไตรมาส 4 ตามปกติ หนุนท้ังปโตกวาปกอนที่ 3.6 
หม่ืนลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ADVANC ควาสิทธิ์ถายทอดสด โอลิมปกโตเกียวบน AIS PLAY  
ADVANC ควาสิทธิ์ถายทอดสด โอลิมปก โตเกียว 2020 ในฐานะ Official 
Broadcaster อยางเปนทางการ บน AIS PLAY ชมสด ครบทุกแมตช ทุก
ประเภทกีฬา ทุกสนาม ฟรี ฟาก NT พรอมถายทอดสัญญาณสดโอลิมปก 
2020 
 


