
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วจิารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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DTAC พรวด 11% หึ่ง! เทเลนอรทิ้ง  แหซื้อเก็งกําไร DTAC ราคาพุง 
11.72% หลังลือหึ่ง! เทเลนอร กรุป เจรจาขายหุน DTAC ฟาก เทเลนอร 
เอเชีย ยืนยันมุงมั่นทําธุรกิจในไทย ขณะที่โบรกฯ ใหน้ําหนักแค 25% กรณี
ถอนการลงทุนในไทย แตใหน้ําหนัก 50% กรณีรวมกิจการใหใหญขึ้น(ขาว
หุน) 
 
SCC พีกกําไร Q2 โต 83% ปตท.สผ. กําไรทะลุ 7 พันล.  SCC เริ่ด! 
แจงงบไตรมาส 2/64 กําไรสุทธิ 1.7 หม่ืนลานบาท เพิ่มข้ึน 83% หลัง
ยอดขายดีขึ้นทุกกลุมธุรกิจ ยอดขาย-ราคาสินคาเคมีภัณฑปรับตัวสูง 
พรอมประกาศจายปนผลงวดครึ่งปแรกหุนละ 8.50 บาท ฟาก PTTEP เจง! 
ไตรมาส 2 เบงกําไรสุทธิ 7,140 ลานบาท เพิ่มข้ึน 66% อวดรายไดโต 1.09 
แสนลานบาท หลังปริมาณการขายพุง 20% สั่งจายเงินปนผลระหวางกาล
หุนละ 2 บาท(ขาวหุน) 
 
ILINK ควางาน 532 ลาน หนุนแบ็กล็อก-รายไดพุง ILINK ชนะ
ประมูลเซ็นสัญญากับกฟภ. รับงานกอสรางสถานีไฟฟา 3 สถานี ในนาม 
กลุม INTERLINK and AIT CONSORTIUM มูลคา 531.70 ลานบาท 
รับผิดชอบ 2 สถานี มูลคา 366.03 ลานบาท ดันแบ็กล็อกพุงกวา 1,300 
ลานบาท มั่นใจรายไดป 64 เขาเปา 6,000 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
ADVANC เซ็นเอ็มโอยู OMRON สงโซลูชั่นพลิกโฉม Industry 4.0  
 "ADVANC เซ็นเอ็มโอยูกับ OMRON นํา 5G ประยุกตการ
เชื่อมตอเทคโนโลยีการผลิต สงโซลูชั่นใหมพลิกโฉม Industry 4.0 ตอบ
โจทย Smart Manufacturing เต็มรูปแบบ คาด 3 อุตสาหกรรม ยานยนต-
ดิจิทัล-ฮารดดิส เริ่มนําไปใชงานกอน(ขาวหุน) 
 
CEN สงซิกผลงานครึ่งปดีกวาปกอน เล็งใสเงินลุยธุรกิจกัญชง-
กัญชา-ไอซีทีในตปท. CEN มั่นใจผลประกอบการป 64 เติบโต 
สงซิกงบครึ่งปแรกดีกวาชวงเดียวกันของปกอน หลังผลงานบริษัทยอยฟนดี
ขึ้น พรอมเตรียมใสเงินลงทุนธุรกิจใหมท่ีจะสรางรายไดและกําไรใหมากขึ้น 
แงมสนใจลงทุนธุรกิจแปรรูปกัญชง-กัญชา รวมท้ังธุรกิจดานการสื่อสาร
และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในตางประเทศ (ขาวหุน) 
 
ผูบริหาร-ผูถือหุนใหญ 'เอเซี่ยน ซี' ขายหุนรวม 102 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ผูถือหุนใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท เอเซี่ยน ซี จํากัด (มหาชน) หรือ ASIAN รายงานขายหุน จํานวน 5 
ลานหุน ที่ราคาหุนละ 20.50 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 102.50 ลาน
บาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ลีโอ' ผนึกแบงกอุมลูกคา รับมือตนทุนคาขนสงพุง 
 แบงกเผยสินเชื่อฟนฟูฯ วงเงิน 2 แสนลาน ยังพรอมรองรับ 
 "ลีโอ โลจิสติกส" ชี้ คาระวางขนสงครึ่งหลังปนี้ยังพุง จากครึ่งป
แรก เพิ่ม 5-10 เทา ผูประกอบการแบกตนทุนอวม หวั่นกระทบสภาพคลอง 
เผยไตรมาส 2 ปนี้ ขยายเครดิตเทอม-เครดิตไลนชวยลูกคาทะยานกวา 
280 ลานจากกอนโควิดแค 5.77 ลาน ลั่นสภาพคลองยังแกรงพรอม ผนึก
แบงกพันธมิตรจัดสินเชื่อฟนฟูฯ อุมลูกคาเพิ่มเติม มองวิกฤติโควิดรอบนี้ยัง
ไมกระทบสงออก มั่นใจปนี้ยังโตตอเนื่อง ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

นับหน่ึงไฟลิ่ง CV เดินเขา SET ขาย 320 ลานหุนเล็งเทรด Q3 
 ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟลิ่ง CV ขาย IPO ไมเกิน 320 ลานหุน พรอม
นําบริษัทเขา SET คาดภายในไตรมาสที่ 3 ปนี้ พรอมเดินหนารุกขยาย
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนทั้งในไทยและตางประเทศ(ทันหุน) 
 
SKY จับมือ AppMan เช่ือมโยงเทคโนโลยีรุกขยายฐานลูกคา"สกาย 
ไอซีท"ี จับมือ AppMan เชื่อมโยงเทคโนโลยี ตอยอดระบบโครงสราง
พื้นฐาน e-KYC ครบวงจร รองรับความตองการแหงอนาคต หลังภาครัฐ-
เอกชนมุงสูดิจิทัล เชื่อเพิ่มโอกาสใหบริการลูกคาหลากหลายมากขึน้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ชูจุดเดนชวยลดตนทุนผูประกอบการจากระบบ e-KYC 
ทั่วไป เล็งเจาะกลุมการเงิน-ประกัน-โลจิสติกส-สุขภาพ-การศึกษา(ทันหุน) 
 
SEAFCO ลุนงานรถไฟทางคู อานิสงสตอยอดฐานราก SEAFCO 
ประเมินทิศทางชวงที่เหลือของป 2564 ยังมีงานตอเนื่อง ใสเกียรประมูล
งานเพิ่ม หลังจากที่ยื่นไปแลวกวา 5,000 ลานบาท คาดไดงาน 30% ตุน 
Backlog ปจจุบันราว 1,600 ลานบาท ฟากโบรกจับตาเดือน ส.ค. 2564 
ประกาศผูชนะรถไฟทางคูอยางเปนทางการ เพิ่มความคึกคกัใหกลุม
รับเหมา แนะนําซื้อเก็งกําไร SEAFCO รับอานิสงสงานฐานราก เคาะ
พื้นฐาน 5.40 บาท(ทันหุน) 
 
PF เล็งเปาเทิรนอะราวด เดินเกมรุกบานพรอมโอน PF ปรับกล
ยุทธรุกทําตลาดบานพรอมโอน หลังรัฐปดไซตกอสราง หวังปมรายไดเพิ่ม 
แถมเดินหนา 5 โครงการใหมมูลรวมเกือบ 1 หม่ืนลานบาท เติม Backlog 
เพิ่มจากเดิมกวา 2 พันลานบาท กินยาวถึงป 2565 สวนป 2564 ย้ําผลงาน
เทิรนอะราวด รองรับดีมานด-ดีลขายสินทรัพยหนุน(ทันหุน) 
 
ฉายภาพเอไอเอยุคใหมปรับตัวเม่ือโลกเปลี่ยน เอไอเอ ภายใต
ผูบริหารสัญชาติไทย "กฤษณ จันทโนทก" มาพรอมความกลมกลอมท่ี
ผสมผสานความแข็งแกรงแบบไทยในดานการบริการและดูแลลูกคา แตไม
ทิ้งความเปนสากล และเทรนดโลกที่นําเทคโนโลยีเขามาเปนสวนสําคัญ
ของการดําเนินธุรกิจ พรอมตอบโจทยใหญ ประกันภัยในโลกใหม เจเนอ
เรชั่นใหม เอไอเอ ยังคงเปนเบอร 1 เพราะปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  (ทันหุน) 
 
 'เคเคพี' ชี้สํารองสวนเกินสูง ยันรับมือวิกฤติไดถึง 6 เดือน"เคเคพ"ี 
เผย มีสํารองสวนเกินสูงถึง 5 พันลาน เพียงพอรับมือสถานการณไม
แนนอนไดอีก 6 เดือนขางหนา พรอมปรับเพิ่มเปาสินเชื่อปนี้โต 8-12% 
จากเดิมโต 5% เหตุครึ่งปแรกดีเกินคาด แจงไตรมาส 3/64 คาดผล
ดําเนินงานไดรับผลกระทบจากโควิดมากสดุ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'แบงกชาติ' จอชวยลกูหนี้เพิ่ม 'รายยอย-เอสเอ็มอี' แหพักชําระเงิน
ตน-ดอกเบ้ีย "3 แบงกใหญ" เผยลงทะเบียนแลวราว 2.7 แสนราย 
ยอดหนี้ 3.88 แสนลาน 
 3 แบงกใหญ "ไทยพาณชิย กรุงไทย กรุงศรีฯ" เผย ลูกคาราย
ยอย-เอสเอ็มอี ลงทะเบียนพักชําระเงินตน-ดอกเบี้ย แลวกวา 2.7แสนราย 
ยอดหนี้รวม 3.88 แสนลานบาท "วงการแบงก" แยม ธปท.อยูระหวางปรับ
การชวยเหลือ คาดชัดเจนส.ค.นี้ ดานสมาคมธนาคาร พรอมเดินหนา
ชวยเหลือตอเนื่อง  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


