
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี ้รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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'CKP' ชี้โรงไฟฟาไซยะบุรี ปริมาณน้ําสูง 8,000 ลบ.ม.  CKP ลั่น
โรงไฟฟาพลังน้ํา ไซยะบุรี มีปริมาณน้ําไหลผานสูง 8,000 ลบ.ม./วินาที 
เหตุพายุเจิมปากา สงผลตอน้ําหลากไหลลงแมน้ําโขง ย้ําไมเกี่ยวกับการ
ควบคุมน้ําของโรงไฟฟา ยันเปนโรงไฟฟาแบบน้ําไหลผาน ปลอยน้ําตาม
ปริมาณที่ไหลเขา(ขาวหุน) 
 
QTC ยายเทรดในตลาด SET วันนี้ ดึงนักลงทุนสถาบันเขาลงทุน
เพิ่มสภาพคลอง  คิวทีซี ยายเทรดในตลาด SET วันนี้ (29 ก.ค.) 
เปดทางนักลงทุนสถาบันและกองทุนเขาลงทุนเพิ่มสภาพคลอง มั่นใจ
รายไดปนี้ 1,200 ลานบาท หลังตุนแบ็กล็อก 470 ลานบาท ลุนครึ่งหลังจอ
ไดเพิ่ม 100 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
APCO โชวความสําเร็จ การใชภูมิคุมกันบําบัด ปราบเช้ือ HIV หมด
ฤทธิ์  APCO ประกาศความสําเร็จในการใชภูมิคุมกันบําบัดดวยสาร
สกัดจากพืชกินได ทําใหผูตดิเชื้อเกิดภาวะ HIV หมดฤทธ์ิแลว 9 ราย ใน
ประเทศไทย กอนนักวิจัยอื่นท่ัวโลก(ขาวหุน) 
 
TRUE จัด 2 แพ็กเกจเอ็กซคลูซีฟ ดูหนัง-ฟุตบอล EPL ผานทรูไอดี  
TRUE ผนึกกําลัง ทรูไอด-ีทรูวิชั่นส จัดเต็ม 2 แพ็กเกจเอ็กซคลซูีฟ คอมโบ
แพ็ก-True Premier Football Lite เพื่อลูกคาทรูมูฟ เอช รับชมผานแอปทรู
ไอดีทุกแพลตฟอรม เพียงแพ็กเกจละ 49 บาท/เดือน สมัครไดแลวถึงวันที่ 
31 ส.ค.นี้ หวังลูกคาทั้ง 31.2 ลานราย สมัครแพ็กเกจสดุคุม (ขาวหุน) 
 
SCGP กําไรครึ่งปโต 21% ย้ํารายไดปนี้พุงแสนลาน Q3 จอปด
ดีลกิจการ 2 แหง ลั่นผลงานปหนาสวย  
 SCGP ประกาศงบ Q2 ฟนกําไรสุทธิ 2,263 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
19% หนุนครึ่งปแรก 4,398 ลานบาท เพิ่มข้ึน 21% จากปกอน ควกัปนผล
ระหวางกาลหุนละ 0.25 บาท วิชาญ ย้ําเปารายไดปนี้พุง 1 แสนลานบาท 
หลังครึ่งปแรกทําได 57,148 ลานบาท ขณะที่ Q3 เรงปดดลีซื้อกิจการ 2 
แหง สวนปหนาแกรงบุกรายได 5 ดีลในตางประเทศเต็มป 1.8 หม่ืนลาน
บาท(ขาวหุน) 
 
HMPRO ฟอรมดี! กําไร Q2 พุง 52% HMPRO ดีเกินคาด! แจงงบไตร
มาส 2/64 อวดกําไรสุทธิ 1,432 ลานบาท พุง 51.97% หนุนครึ่งปแรกมี
กําไรสุทธิ 2,795 ลานบาท โต 26.52% เหตุรายไดรวมเพิ่มข้ึน 10.37% 
ดานโบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 16 บาท(ขาวหุน) 
 
ผูบริหารบจ.แหซื้อไอพีโอ 'วินเมด' "วินเนอรยี่ เมดิคอล" เปดรายชื่อ
ผูไดรับจัดสรรหุนไอพีโอ พบผูบริหาร บจ.แหซื้อ "ชูชาติ เพ็ชรอําไพ-กนก
ศักดิ์ ปนแสง-จรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒ"ิ มากสดุรายละ 1 ลานหุน มูลคา 3.1 
ลาน "ธีรพงศ จันศิร"ิ 5.5 แสนหุน มูลคา 1.7 ลาน "สาระ ล่ําซํา" 4 แสนหุน 
มูลคา 1.24 ลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
รัฐงด 'เบ้ียปรับ' เอกชน พิษโควิดหยุดกอสราง 
 "บัญชีกลาง" เรงออกเกณฑปฏิบัต ิ
 "กรมบัญชีกลาง" เผย ครม.สั่งหาชองกฎหมายยกเวนคาปรับ
คูสัญญาการลงทุนท่ีถูกรัฐสั่งใหหยดุการกอสรางเพื่อปองกันโควิดระบาด 
หลังเอกชนรองเรียนไดรับเดือดรอนจากกรณีหนวยงานรัฐเรียกจายคาปรับ 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

คลัง'การันตีศก.ไทยไมติดลบ! ชูสงออกพระเอกตัวจริง/แจงยัง
ไรแผนคลอดมาตรการใหม 
 ยังไมติดลบ! "คลัง" การันตีเศรษฐกิจไทยยังไหว แมโควิด-19 
ระอุหนักทั่วประเทศ ชี้อานิสงสสงออกโตวันโตคืน ลุนปนี้ขยายตัวเกิน 10% 
หนุนเต็มสูบ แจงขอประเมินสถานการณ พรอมระบุยังไมมีมาตรการ
กระตุนใหมออกมา(ไทยโพสต) 
 
คาชายแดนเดือนมิ.ย.ทะลัก โตกวา41%สวน'โควิด' พาณิชยเรงเปด
ดานหนุน 
 "จุรินทร" เผยการคาชายแดนและการคาผานแดนของไทยเดือน 
ม.ิย.64 พุง! ชี้มีมูลคา 146,094 ลานบาท ขยายตัว 41.68% สวนกระแส
การแพรระบาดโควิด พรอมเรงเปดดานไทยสปป.ลาว เพิ่ม(ไทยโพสต) 
 
'MFC'ประกาศ บุกตลาดหุนจีน ขายIPO2ส.ค. นายธนโชติ รุงสิทธิ
วัฒน กรรมการผูจัดการ บมจ.เอ็มเอฟซี หรือ MFC เปดเผยวา การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนที่มีแนวโนมเติบโตสูงในระยะ
ยาว บริษัทเปดกองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา เอโวลูชั่น หรือ MCHEVO เนน
การลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศครอบคลุมหุนจีน เริ่มไอพีโอวันที่ 2 
ส.ค.-10 ส.ค.64 ซึ่งเนนการลงทุนที่ไดรับประโยชนจากปจจยัสนับสนุนดาน
นโยบายของรัฐบาลจีน และไดรับแรงหนุนจากปจจัยดานโครงสราง
ประชากรจีนที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น  (ไทยโพสต) 
 
บีพีพี' จอปดดีลโรงไฟฟาสหรัฐ 2 โครงการ กําลังผลิตราว 2 พันเม
กะวัตตไตรมาส 3/64 
 ปกหมุดลงทุนเพิ่ม เหตุนโยบาย "ไบเดน" หนุนพลังงานสะอาด 
 "บานปู เพาเวอร" เผย เล็งปดดีลซื้อโรงไฟฟาสหรัฐ 2 แหง ไตร
มาส 3/64 กําลังผลิต 1.4-2 พันเมกะวัตต ขณะที่มีโครงการทยอยจายไฟ 
ดันกําลังการผลติสิ้นปนี้ แตะ 2.94 พันเมกะวัตตหนุนรายไดป 2564 
เติบโตตอเนื่องจากปกอน พรอมกางแผนระยะยาวปกหมุดลงทุนสหรัฐ
ตอเนื่อง เหตุนโยบายเอื้อโรงไฟฟาพลังงานสะอาด( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กลุมตลท.บริจาคเงิน 49 ลานรวมสูโควิด "กลุมตลาด
หลักทรัพย" บริจาคเงิน 49.5 ลานบาท แก องคกรหนวยงานมูลนิธิ รวม 95 
แหง ทั้งในกรุงเทพฯ-ตางจังหวัด เพื่อรวมชวยเหลือประชาชน หลังโควิด
ระบาดหนัก( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บลจ.ชะลอขาย ทริกเกอรฟนด "มอรนิ่งสตาร" คาดครึ่งหลังปนี้ 
บลจ.ออกทรกิเกอรฟนดแผว เหตุโควิดระบาดหนักกดตลาดหุนทรุดเตอืน
นักลงทุนระวัง เสี่ยงปดกองไมไดตามกําหนด หลังครึ่งปแรกแหขาย 31 
กองทุน ปดแค 5 กองทุน เหลือ 26 กองทุนคิดเปนเอยูเอ็ม ราว 2.9 หม่ืน
ลาน ดานบลจ.ทิสโกยังระมัดระวังออกกองใหม ชี้ลงทุนตางประเทศ
ผลตอบแทนสงูกวาในไทย  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ผูบริหาร 'เคซีอี' ขายหุนหลังราคาออลไทมไฮ ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา วิ
บูรณ สุนทรวิวัฒน ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท เคซีอี 
อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) หรือ KCE รายงานขายหุน KCE จํานวน 
20,000 หุน ที่ราคาหุนละ 80.75 บาท คดิเปนมูลคารายการรวมกวา 1.6 
ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


