
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลกัการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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SCC ลูกดีดันกําไรแมสวย โบรกฯช้ีนิวไฮ 1.6 หม่ืนล.  อานิสงส
ยอดขายบรรจุภัณฑ-ปโตรเคมี  
 SCC ไตรมาส 2/64 ทํานิวไฮในรอบ 17 ไตรมาส โบรกฯ คาด
ฟาดกําไรสุทธิ 1.6 หม่ืนลานบาท อานิสงสการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ 
ผนวกยอดขายปโตรเคมีเติบโต พรอมประเมินครึ่งปหลังเริ่มทาทายสวน
ตางราคาปโตรเคมีถกูกดดันจากซัพพลายใหม และตนทุนน้ํามันที่สูงขึ้น โบ
รกฯ ยังแนะนํา ซื้อ ราคาเปาหมาย 500 บาท(ขาวหุน) 
 
STECH พื้นฐานดีกําไรโต โบรกฯช้ีเปาสูง 3.93 บาท ไอพีโอปาย
แดง STECH ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง ลงสนามเทรด
ในตลาด SET วันนี้ ลุนราคาเกินไอพีโอ 2.78 บาท ชูปจจัยพื้นฐาน
แข็งแกรง รับอานิสงสการลงทุนในประเทศหนุนโต ฟากโบรกฯ 10 แหง 
ประเมินกรอบราคาเหมาะสม 3.22-3.93 บาทตอหุน(ขาวหุน) 
 
'ธปท.' ชี้ล็อกดาวน ศก.วูบ 2% ตอจีดีพ ี ธปท.ประเมิน
มาตรการล็อกดาวนรอบลาสุดฉุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจวูบ -0.8% ถึง -2% 
ตอจีดีพี ชี้การกระจายวคัซีนเปนตัวแปรสําคัญในการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ดานไทยพาณิชย ประเมินบริโภคทรุด 7.7 แสนลานบาท(ขาวหุน) 
 
จับตา IRPC แจง Q2 สวย ครึ่งปกําไรเฉียดหมื่นลาน  ไออารพีซี 
ลุนผลงานไตรมาส 2/64 สวย! โบรกฯ คาดอวดกําไรสุทธิ 4,380 ลานบาท 
โตกระฉูดจากงวดเดยีวกันปกอนท่ีมีขาดทุนสุทธิ 411 ลานบาท หลังกําลัง
การกลั่นเพิ่มเปน 1.94 แสนบารเรลตอวัน บวกราคาน้ํามัน-ปโตรเคมียังยืน
ระดับสูง หนุนครึ่งปแรกโชวกําไรสุทธิ 9,961 ลานบาท เพิ่มข้ึน 206% โบรก
ฯ แนะนํา ซื้อเก็งกําไร เปาราคา 3.70 บาท(ขาวหุน) 
 
ทิ้งทวนกองทุนสมุย 27 ก.ค. รับปนผล-คืนทุน 18.53 บาท กองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย หรือ SPF เตรียมข้ึน
เครื่องหมาย XD จายเงินปนผล 9.1124 บาทตอหนวย และขึ้น XN เพื่อ
จายเงินคืนทุน 9.4176 บาทตอหนวย วันที่ 29 ก.ค.นี ้ กอนจะปดกองวนัที่ 
31 ก.ค. 64 เผยผูถือหนวยตองซื้อภายในวันที่ 27 ก.ค.นี(้ขาวหุน) 
 
EGCO พรอมลุยนําเขา LNG 2 แสนตัน ปอน 3 โรงไฟฟาไตรมาส 
3/65 EGCO กาวสูบทบาทใหม ผูจัดหาและนําเขา LNG กวา 2 แสน
ตันตอป ปอน 3 โรงไฟฟาเอสพีพีภายในไตรมาส 3/65 มั่นใจเอื้อประโยชน
บริหารตนทุนเชื้อเพลิง ลาสุดแจง กกพ. ขอนําเขาล็อตแรก 3.7 หม่ืนตัน
ปลายปนี้ พรอมเล็งตอยอดโอกาสลงทุนธุรกิจเชื้อเพลิงในอนาคต (ขาวหุน) 
 
ศก.โลกหนุนสอท.ปรับเปาผลิตเปน1.6ล.คัน 
 ส.อ.ท.ปรับเปาผลิตรถยนตปนี้แตะ 1.6 ลานคัน รับตลาดสงออก
รถยนตฟน โชวยอดผลิตรถยนตเดือน มิ.ย.64 ผลิตได 134,245 คัน เพิ่มข้ึน 
87.22% จากปกอน สงออกพุงกวา 65% (ไทยโพสต) 
 
ทอท.พรอมชวยเติมสภาพคลองแอรไลน 
 ทอท.ลั่น พรอมชวยเหลือสายการบินจากผลกระทบโควิด-19 
ชวยเติมสภาพคลองทางการเงิน พยุงธุรกิจใหแอรไลน ดาน "บวท." คาดปนี้
ขาดทุน 6 พันลาน 9 เดือน เที่ยวบินหาย 72% ทํารายไดหด(ไทยโพสต) 
 
 
 

TFM ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.เตรียมขายหุน IPO ระดมทุนตอยอด TFM ยื่น
แบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยและแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย (แบบไฟลิ่ง) ตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุน 
IPO จํานวน 109.30 ลานหุน เตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขยายลงทุนธุรกิจอาหารสัตวน้ําในตางประเทศ(ทันหุน) 
 
SYNEX สินคาไอทีหนุนแกรงรับอานิสงส 'WFH 'ตอเน่ือง SYNEX 
สัญญาณไตรมาส 2/2564 ฟอรมแจม รับออเดอรพุง ดานบอสหญิง "สุธิดา 
มงคลสุธ"ี ปกหมุดรายไดป 2564 โต 10-15% จากปกอน อานิสงสพอรต
ลูกคาโตตอเนื่อง แถมมองมาตรการล็อกดาวนทําใหลูกคาปรับวิถกีาร
ทํางานที่บาน (WFH) หนุนยอดสินคาอุปกรณไอทีสดใส ดานโบรกเกอร 
แนะสอย เปา 36 บาท(ทันหุน) 
 
CKP จอบุกกําไรคาบาทออนเรงกําลังผลิตไฟฟาเต็มสูบ CKP เผย
สถานการณน้ํากลับสูระดับปกต ิ เดินเครื่องผลิตไฟฟาไดเต็มกําลัง หนุนผล
การดําเนินงานดีตอเนื่องถึงป 2565 เตรียมรับอานิสงสเงินบาทออนคา 
ดานโบรกจอปรับประมาณการกําไรข้ึน 10-15% หากไตรมาส 3/2564 
สถานการณน้ํากลับสูภาวะปกติ แนะ "ซื้อ" เปา 6.20 บาท(ทันหุน) 
 
หุนยุโรปฟนแถมราคาถูก บลจ.วีมองจังหวะเขาลงทุน บลจ.วี มอง
เปนจังหวะลงทุนหุนยุโรปกําลังฟนตัว หนุนบริษัทจดทะเบียนเติบโตโดด
เดนและมีระดับราคาที่นาสนใจ พรอมเสิรฟ WE-EUROPE เปดขาย IPO 
ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564 อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต
ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงหุนอุตสาหกรรมขนาดเล็กในยุโรป(ทันหุน) 
 
ซิตี้เทนํ้าหนักหุนกลุมเทค ศก.โลกฟนแมโควิดคงอยู ซิตี้แบงก 
ประเทศไทยยังมีมุมมองบวกตอหุน พรอมแนะกระจายการลงทุนในกลุม
อุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี 
ดิจิทัลไลเซชัน และอสังหาริมทรัพย โดยใหน้ําหนักในภูมิภาคเอเชีย ยโุรป 
ลาตินอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง เมื่อเทียบกับ
ตลาดภูมภิาคอื่นๆ(ทันหุน) 
 
'เซ็นเทล' สภาพคลองปก ชี้ 'บิ๊กโรงแรม' กระแสเงินสดรองรับวิกฤติ
ได 2-4 ป ลุนวัคซีนหนุนธุรกิจฟนปลายปนี้ คาดพลิกกลับมีกําไรป 65 
 "เซ็นเทล" ยันสภาพคลองแข็งแกรงรองรับการดําเนินธุรกิจไดถึง
สิ้นปหนา ปรับแผนธุรกิจ รอวันเปดประเทศ บล.กสิกรไทย คาดกลุม
โรงแรมปนี้ขาดทุนลดลง-กลับมามีกําไรกลางป 65 หากคุมโควดิได เชื่อ
กระแสเงินสดรองรับการดําเนินงานได 2-4 ป ดานบล.เมยแบงก คาดไตร
มาส 3 เปนจุดต่ําสดุ ลุนไตรมาส 4 ฟน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอสเทค' เทรดวันแรก โบรกคาดเหนือจอง โบรกคาด "เอสเทค" 
เทรดวันแรกเหนือจอง "เมยแบงกฯ" ชี้แนวโนมธุรกิจโตตามโครงการลงทุน
รัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคาหุนไมแพง-จํานวนหุนไมมาก "ทรีนีตี้" เชื่อนัก
ลงทุนตอบรับดี สภาวะตลาดหุนไทยไมนากลัวแมเผชิญโควิด( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
'เคทีบีเอสที' เลื่อนขายไอพีโอ "เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง" เลื่อนแผน
ขายหุนไอพีโอ คาด 1-2 ปนี้ ไมมีแผนเขาจดทะเบียน เหตุไมมีความ
ตองการใชเงิน-บริษัทยอย "บล.เคทีบีเอส-บลจ.วี" มีกําไรโตตอเนื่อง "วิน" 
มั่นใจผลดําเนินงานป 64 สูงกวาปกอน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


