
 
 

 

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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แหอัพเปากําไร SCB ปนี้ ยกการดสูงสํารองฯแนน  โบรกฯ ตาง
มีมุมมองเชิงบวกกับแบงกไทยพาณิชย หรือ SCB หลังประชุมรวมกับ
ผูบริหารธนาคาร พรอมปรับคาดการณกําไรปนี้ข้ึนเปน 3.5 หม่ืนลานบาท 
พุง 28% ผูบริหาร SCB ย้ําปนี้ตั้งสํารองหนี้เพียงพอ สวนราคาหุนปจจุบันมี
อัพไซดถึง 40%(ขาวหุน) 
 
จัสมินฯ สง JTS ลุยขุดบิตคอยน  JAS สง JTS ลุยธุรกิจขุดบิต
คอยน เล็งติดตั้งเครื่องขุดเพิ่ม 500 เครื่องภายในไตรมาส 3/64 กอนขยาย
เฟส 2 อีก 5,000 เครื่องภายในตนป 65 พรอมเพิ่ม 50,000 เครื่อง หวังเปน
ศูนยกลางของ Bitcoin Mining Farm ใหญที่สุดใน Southeast Asia 
ภายในป 67(ขาวหุน) 
 
SPALI ยอดโอนกระฉูดจับตา Q2 กําไรโต 260% ครึ่งหลังเล็งเปด 22 
โครงการ 2.48 หม่ืนลาน  ศุภาลัย ประกาศงบไตรมาส 2/64 วันที่ 10 
ส.ค.นี้ โบรกฯ คาดฟนกําไรสุทธิ 1,548 ลานบาท โตสนั่น 269% จากปกอน 
รับแรงหนุนโอน 2 คอนโดฯ ใหมมารจิ้นสูง ดันครึ่งปแรกกําไรสุทธิพุง 2,289 
ลานบาท เชียร ซื้อ เปาราคา 24 บาท/หุน ไตรเตชะ ลั่นครึ่งปหลังเล็งเปด 
22 โครงการ มูลคา 24,820 ลานบาท โชวยอดขายครึ่งปแรก 13,000 ลาน
บาท โต 8%(ขาวหุน) 
 
STECH เหนือจองพุง 17% จอประมูลงาน 1.8 หม่ืนล.  STECH 
ยืนเหนือจอง! เทรดวันแรกราคาพุง 17.99% วัฒนชัย ลั่นเดนิหนาประมูล
งานเมกะโปรเจกตที่มีผลิตภัณฑของบริษัทราว 8-10% หรือประมาณ 1.8 
หม่ืนลานบาท หวังไดรับงานหนุนแบ็กล็อกพุงจากปจจุบัน 900-1,000 ลาน
บาท เล็งขยาย 2 โรงงานใหม เพิ่มเปน 11 แหงในป 67 ดันกําลังการผลิต
เพิ่ม 30% คาดรายไดโต 20%(ขาวหุน) 
 
AZ ย้ําสง 5-6 ล.โดส/เดือน 'โมเดอรนา' เขา Q4 นี้แน  แอสตรา
เซนเนกา (AZ) รอนหนังสือย้ําจัดสงวัคซีนไทยได 5-6 ลานโดสตอเดอืน 
เผยสงมอบไปแลว 11.3 ลานโดส สัปดาหนี้สงอีก 2.3 ลานโดส สวน
องคการเภสัชกรรม (อภ.) ไดฤกษจรดปากกาเซ็นนําเขา โมเดอรนา 5 ลาน
โดส ทยอยเขาไตรมาส 4/64 แนนอน โบรกฯ คัดหุนปลอดภัยหลบโควิด-19 
แนะ SCGP-BDMS-TVO-SAPPE-TU-NER (ขาวหุน) 
 
ผูบริหาร 'เกียรตินาคินภัทร' เพิ่มหุนในพอรต 7.5 ลาน 
 ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา อภินันท เกลียวปฏินนท  ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) หรือ KKP 
รายงานซื้อหุนจํานวน 150,000 หุน ที่ราคาหุนละ 50.25 บาทคิดเปนมูลคา
รายการรวม 7.53 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ซีไอเอ็มบีออโต' ปรับแผน 'ปลอยกู' รถยนตมือสอง 
 ชี้โควิดระบาดหนัก หดเปาสินเชื่อปน้ี 20% 
 "ซี.ไอเอ็มบีออโต" เผย ครึ่งปหลัง 64 เล็งปรับแผนปลอยกู 
"รถยนตมือสอง" เจาะกลุมเกษตร พรอมลดเปาสินเชื่อใหมปนี้เหลือ 1.1 
หม่ืนลาน จากเปาเดิม1.58 หม่ืนลาน หลังโควิด-19 กระทบยอดขายหดตัว
ชี้ครึ่งหลังปนี(้ กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

ล็อกดาวนกดคาฟแบงก SCB เดนกําไรโตกวา 25% มาตรการ
คุมเขม 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเขม สงผลแบงกพาณิชยปดสาขาภายใน
หางสรรพสินคาทั้งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล กดดันผลการดําเนินงานงวดไตร
มาส 3/2564 อยางมีนัยสําคัญ นักวิเคราะหย้ําราคาหุนสะทอนผลการ
ดําเนินงานที่ออนแอไปแลว ประกอบกับฐานะการเงินยังแข็งแกรงพรอม
กลับมา "Outperform" ชู SCB เดนสุด คาดทั้งปกําไร 3.49 หม่ืนลานบาท 
เพิ่มข้ึน 25.98% YoY เคาะเปา 117 บาท คาดปนผล 4.31% (ทันหุน) 
 
กูรูชี้ AMANAH มีดีเฉพาะตัวโควิดกระทบผลงานจํากัด AMANAH 
โบรกเห็นศักยภาพเฉพาะตัว กระทบโควิด-19 นอย เพราะไมไดเนนปลอย
สินเชื่อในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพื้นที่เสี่ยง ทําใหกําไร Q2 ทําสถิติใหมโต 
26% ทั้งปเบงบาน 21% แถมตั้งสํารองนอยลง ปรับเปาจาก "ถือ" เปน "ซื้อ" 
ที่ 6.60 บาท (ทันหุน) 
 
HUMAN จอปดดีลตางแดนปรับกลยุทธอัพฐานลูกคา HUMAN 
มองครึ่งปหลัง 2564 ธุรกิจลูกคาฟนตัว กางแผนปรับกลยุทธขายกระตุน
ยอด สรางฐานรายไดแข็งแกรง จับตาปลายป 2564 ปดดลีใหมตางแดน
อยางต่ํา 1 ดีล ปกธงยอดขายป 2564 โต 10% ดานโบรกคงคําแนะนํา 
"ซื้อ" ประเมินราคาเปาหมายที่ 17.00 บาท (ทันหุน) 
 
JAS ขยายไลนธุรกิจหนุนโต เดินหนาลุย Bitcoin Mining JAS แตก
ไลนธุรกิจใหมเดินหนาโต สง JTS ลุยธุรกิจขุดบิทคอยน (Bitcoin Mining) 
ตั้งเปาเปนศูนยกลางของ Bitcoin Mining Farm ที่ใหญที่สุดใน Southeast 
Asia ภายในป 2567 (ทันหุน) 
 
ฟนดนอกปรับพอรตลงทุน สหรัฐ-ยุโรปฟนเขาหุนแวลู กองทุน
ตางประเทศชี้ "หุนคุณคา" นาสนใจทามกลางการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดย
ดอกเบี้ยจะต่ําไปอีกระยะกดดันจากหนี้สาธารณะทั่วโลกที่อยูในระดับสูง 
แตเปนผลดีตอภาคธุรกิจที่ตนทุนต่ํา UBS มองพลังงาน กลุมวัสดุ 
อุตสาหกรรม การเงิน ไดประโยชน ใหน้ําหนักลงทุน Global equity หม่ัน
ปรับพอรตตามสถานการณโลก ทางดาน J.P.Morgan ชอบเฮลธแคร 
 (ทันหุน) 
 
 ตลท.' จอยกระดับคุมหุนรอน ศึกษาแนวทางเพิ่มหวังคุมครองผู
ลงทุน 
 พบปนี้หุน 105 บริษัท โดนสั่งติดแคชบาลานซ 
 เปดหุนราคาขึ้นรอนแรง ชวง 7 เดือนแรก 64 "เออีซ"ี ขึ้นแรงสุด 
4,458% รองมา "เจทีเอส" เพิ่มข้ึน 2,646% ตลท.ดับรอน สั่งตดิแคชบา
ลานซถึง 105 บริษัท  มากสุด "เอ็กซสปริง" 9 ครั้ง "เดลตา-สบาย" 7 ครั้ง 
"ภากร" เผยอยูระหวางศึกษายกระดับคุมครองผูลงทุน หากชัดเจนเตรียม
เฮียริ่งตอไป( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เคดับบลิวเอ็ม' หัน สกัด 'กัญชง-กัญชา' 
 "เคดับบลิวเอ็ม" เตรียมขอไลเซนสสกัดกญัชง-กัญชา จากเดิม
เปนผูผลิตเครื่องจักรสกัด คาดอย.อนุมัติภายในปนี้ คงเปารายไดปนี้โตไม
ต่ํากวา 40% ปกอน เหตุสงมอบเครื่องสกัดใหลูกคา 10 เครื่อง 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 


