
 
 

 

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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SAWAD ผาโครงสรางใหญ ปน 'เอสแคป' สวมราง BFIT เขาตลาด
หุนทางออม รุกหนักเชาซื้อ สินเชื่อบุคคล  ศรีสวัสดิ์ คอรปอเรชั่น 
(SAWAD) ปรับโครงสรางใหญ ให บง.ศรีสวัสดิ์ (BFIT) คืนใบอนุญาต
ประกอบการเงินทุน พรอมจับควบกิจการกับ ศรีสวัสดิ์ แคปปตอล (SCAP) 
ลุยเชาซื้อ สินเชื่อบุคคลเต็มสูบ สวน SAWAD โฟกัสสินเชื่อจํานําทะเบียน 
ธิดา เปดสูตรควบรวม BFIT + SCAP เทากับ BFIT ดัน SCAP เขาตลาด
หุนทางออม ขณะที่ SAWAD จะมีสัดสวนถือหุน BFIT จากเดิม 81.64% 
เปน 72.05% เผยบีฟทหลังควบรวม หากตองการระดมทุน จะใชการออก
หุนกู โบรกฯ มองบวกตอดีลดังกลาว แนะนํา ซื้อ เปา 78 บาท( ขาวหุน) 
 
SABUY รวบหุน TSR ขยายไลนสินคาเงินผอน บอรด SABUY ไฟ
เขียวออกหุนเพิ่มทุน PP ไมเกิน 67.64 ลานหุน ในราคาไมเกินหุนละ 28 
บาท จัดสรรให กลุมแจงอยู-COM7 หวังระดมเงิน 1,893.91 ลานบาท ไป
ซื้อหุน TSR-TSRL และ DOU7 จาก COM7 โดย SABUY รวบหุน TSR ถือ 
24.92% ขยายสินคาเงินผอน มองมีโอกาสเติบโตสูง คาดสรางการเตบิโต
ระยะยาว( ขาวหุน) 
 
JMART ซื้อหุน NINE เล็งตอยอดธุรกิจ เจ มารท (JMART) 
ซื้อหุน บมจ.เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนลฯ หรือ NINE จํานวน 25 ลานหุน คิด
เปน 6.8% ดาน อดิศักดิ์ ซีอีโอ เจ มารท เผยใชเงินเพียงเล็กนอยที่ไดจาก
กลุมบีทีเอสใสเงินเพิ่มทุนเขามา ย้ําเพื่อตอยอดธุรกิจบนสถานีบีทีเอสที่จะ
มีการขายทั้งมือถือ ปลอยสินเชื่อ และรานกาแฟ( ขาวหุน) 
 
GLOBAL โตแรง ดูโฮมตามรอย GLOBAL ฟอรมดี! ไตรมาส 
1/65 มีกําไรสุทธิ 1,163 ลานบาท เติบโตเกือบ 20% โกยรายไดรวม 9,805 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 11% เหตุยอดขายสาขาเดิมพุง-ขยายสาขาใหม 3 แหง 
ฟาก DOHOME ตามรอยแจงงบวันนี้ยอดขายโต( ขาวหุน) 
 
BIS พื้นฐานดีเทรดวันนี้ กูรูชี้เปาราคา 7-8.45 บ. ไอพีโอปาย
แดง BIS ลงสนามเทรดใน mai วันนี้ สรางประวัติศาสตรเปน หุนไบโอเทค 
ผลิตวัคซีนและยาสตัวรายแรกในตลาดหุนไทย ซีอีโอ มั่นใจกระแสตอบรับ
ดี ธุรกิจเติบโตตอเนื่อง เตรียมขยายกิจการปศุสัตวและสัตวเลี้ยง โบรกฯ ชี้
เปาราคา 7-8.45 บาท คาดป 65 โชวกําไรสุทธิ 119 ลานบาท เพิ่มข้ึน 65% 
 ( ขาวหุน) 
 
ลุนคมนาคมถกพลังงานแกน้ํามันแพง "คมนาคม" เรียกผูบริหารถก
แกไขปญหาราคาน้ํามันดีเซล สั่งรวบรวมขอมูลและผูประกอบการที่ไดรับ
ผลกระทบ หลังมีผูประกอบการขอปรับข้ึนราคาคาโดยสาร เลง็หารือรวม 
รมว.พลังงานตอไป( ไทยโพสต) 
 
'ธกส.' เตรียมรับทําประกันขาวนาป-ขาวโพดเลี้ยงสัตว นายธนา
รัตน งามวลัยรัตน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เปดเผยวา ธนาคารพรอมขับเคลื่อนโครงการประกันภัยขาวนาป
และโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2565 ซึ่งทั้ง 2 
โครงการจะใหความคุมครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย ไดแก น้ําทวม หรือ
ฝนตกหนัก/ภัยแลง ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง/ลมพายุหรือพายุไตฝุน/ภัย
อากาศหนาวหรือน้ําคางแข็งลูกเห็บ/ไฟไหม ชางปา และภัยศัตรูพืชและโรค
ระบาด โดยวางเปาหมายพื้นที่ปลูกขาวกวา 28 ลานไร และพื้นที่ปลูก
ขาวโพดกวา 2 ลานไร รวม 30 ลานไร ( ไทยโพสต) 
 

CWT แตกโมเดลสูสกุลเงินดิจิทัลลุนผลไตรมาส 2 ผูถือหุน 
CWT ไฟเขียวปนผล 0.0535 บาทตอหุน พรอมออกหุนกูแปลงสภาพมูลคา
ไมเกิน 200 ลานบาท ขายผูถือหุนเดิมพวงแจก CWT-W6 อัตราสวน 1:600 
ราคาใชสิทธิ 5.00 บาทตอหุน ดานบิ๊ก "วีระพล ไชยธีรัตต" ประกาศ
เดินหนาสูอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล หวังสราง New S-Curve คาดเห็น
ผลงานไตรมาส 2/2565( ทันหุน) 
 
SGP ดีมานดพลังงานหนุน บุกตลาดตางแดนอัพยอด SGP แยม
ผลงานไตรมาส 1/2565 ดีตอเนื่อง รับอานิสงสดีมานดใช LPG ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศขยายตัว พรอมเดินหนารุกตลาดคาปลีก 
เวียดนาม-สิงคโปร-มาเลเซีย-จีน และเปดตลาดคาสงเขาสูภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หลังเห็นความตองการใชงานขยายตัวทุกป ประเมิน
ราคาสัญญาซื้อขาย LPG ลวงหนาตลาดโลกทรงตัวระดับสูงไดตอ( ทันหุน) 
 
CPALL ขายหุนกูผาน 'เปาตัง' รุกฐานออนไลนดันรายไดโตCPALL 
ผนึก KTB เตรียมออกหุนกูดิจิทัล อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ย 3.25% ตอป 
จายดอกเบีย้ทุก 6 เดือน เสนอขายบนชองทางออนไลนผานวอลเล็ตซื้อ
ขายหุนกูบนแอปเปาตังเปนครั้งแรก ดวยเงินลงทุนเริ่มตนเพียง 1,000 บาท 
เปดโอกาสใหผูลงทุนทั่วไปเขาถึงหุนกูไดอยางเทาเทียม คาดเสนอขาย 24-
26 พฤษภาคม 2565( ทันหุน) 
 
RATCH เสริมแกรงจอขายหุนเพ่ิมทุนขยายพอรตไฟฟา RATCH 
เตรียมเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
โดยไมจัดสรรใหผูถือหุนที่จะทําใหบริษัทมีหนาที่ตามกฎหมายตางประเทศ 
(Preferential Public Offering หรือ PPO) พรอมกําหนดขึ้นเครื่องหมาย 
XR ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ Record Date วันที่ 9 พฤษภาคม 
2565 รุกเสริมความแข็งแกรงดานโครงสรางเงินทุน รับแผนขยายพอรต
โรงไฟฟาทั้งในและตางประเทศ( ทันหุน) 
 
GUNKUL ดีลบิ๊กอสังหา ลุยตั้งอีวีชารจดันมูลคา GUNKUL เกาะติด
กระแสรถยนตไฟฟา เล็งจําหนาย-ติดตั้ง EV Charging Station ใน
โครงการคอนโดมิเนียมอยางตอเนื่อง แยมอยูระหวางเจรจาพันธมิตร
อสังหารายใหญหลายรายเพิ่มเติม ดานธุรกิจ EPC ลุยประมูลงานใหมกวา 
5 หม่ืนลานบาท หวังควาโปรเจ็กตใหมไมนอยกวา 10% อวดแบ็กล็อกใน
มือ 4.5 พันลานบาท พรอมปมกําลังผลิตใหมเติมพอรต ( ทันหุน) 
 
กูรูชี้ทองคําผันผวน 1,830-1,910 ดอลลาร  "วายแอลจี" แนะซื้อ 
เมื่อราคาออนตัว 
 "บล.กสิกรไทย" คาดเดือน พ.ค.ราคาทองแกวงตัว 1,830-1,910 
ดอลลารตอออนซ แนะลงทุนไมเกิน 10% ของพอรต "วายแอลจี" แนะปรับ
กลยุทธลงทุนตามเทคนิค สวนนักลงทุนไมมีทองคํา แนะซื้อเม่ือราคาออน
ตัว (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'โรงแรม' ฟนรับเปดประเทศ หนุนนักทองเที่ยวเขาไทย ดันอัตราเขา
พักเพิ่มขึ้น "เซ็นเทล" มั่นใจปนี้พลิกกําไร "เอราวัณ" เชื่อขาดทุน
ลดลง "ธุรกิจโรงแรม" ลุนผลดําเนินงานปนี้ ฟน หลังรัฐบาล เปด
ประเทศ-ผอนคลายมาตรการคุมโควิด "เซ็นเทล" คาดอตัราเขาพักแตะ 
50% หนุนปนี้พลิกมีกําไร จากปกอนขาดทุน 1.73 พันลาน "เอราวัณ" 
มั่นใจขาดทุนลด(กรุงเทพธุรกิจ) 
 


