
 
 

 

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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PTTEP อัตรากําไรแตะ 75% ยอดขายพุงตนทุนต่ํา 30 US งบ Q2 
โตตอเน่ือง TOP-BCP ท็อปพิกกลุมโรงกลั่นน้ํามัน  ปตท.สผ. 
คงเปาอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยภาษี คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 
(EBITDA Margin) อยู 70-75% หลังยอดขายพุง-รักษาตนทุนตอหนวยอยู
ที่ 28-29 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ขณะที่ตั้งเปายอดขายไตรมาส 2/65 
เติบโต 4.67 แสนบารเรลตอวัน รับอานิสงสราคาน้ํามันปนี้ยืน 90-130 
เหรียญสหรัฐตอบารเรล ขณะที่ราคาขายกาซฯ ปนี้เฉลี่ย 6.4 เหรียญสหรัฐ
ตอลานบีทียู พรอมขยายโครงการลงทุนเพิ่ม ดานโบรกฯ ชู BCP-TOP 
เปนท็อปพิกของกลุมโรงกลั่นน้ํามัน( ขาวหุน) 
 
เฟดขึ้นดอก 0.5% ตามนัด เก็บกลุมเปดเมือง-MSCI  เฟดทาที
ออนโยนตอตลาดหุน ขึ้นดอก 0.5% ลด QT นอยลง สงผลดีตอเศรษฐกิจ 
โบรกฯ แนะทยอยเก็บหุนกลุมเปดเมือง MINT, AOT, BH, CENTEL และ 
BDMS และหุนเต็งเขาคํานวณ MSCI นําโดย JMT ดานฟนดโฟลวแนวโนม
ชะลอตัว เหตุบาทออนยวบ แตสงผลดีหุนกลุมสงออก KCE ขณะที่ TOP 
เดนหลังราคาน้ํามันพุงตอ( ขาวหุน) 
 
ASIAN คาด Q1 สวย สง AAI ขายไอพีโอ ASIAN สงซิกไตรมาส 
1/65 สวย! ประกาศงบ 9 พ.ค.นี้ รับยอดขายโต-คุมตนทุนไดดี พรอม
เดินหนานํา เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล หรือ AAI เสนอขายไอพี
โอ และเขาตลาดหลักทรัพยฯ ชวง ต.ค.-พ.ย.นี้ ลาสดุสง แบรนด มองชู บุก
ตลาดอาหารสัตวเลีย้งในไทย ( ขาวหุน) 
 
SPALI สงซิก Q2 ฟนหนุนครึ่งปโต เล็งเปด 7 โครงการ มูลคารวม 1 
หม่ืนลาน ศุภาลัย สงซิกไตรมาส 2/65 ฟนตัวตอเนื่อง ตามโมเมนตัมที่ดีใน
ไตรมาสแรก จอเปดใหม 7 โครงการ มูลคารวมกวา 10,000 ลานบาท หนุน
ผลงานครึ่งปแรกเติบโต ทั้งยอดโอนกรรมสิทธิ์-ยอดขายตามเศรษฐกิจ-
กําลังซื้อที่ฟน 
 
ชงตั้งกก.สอบทอสงน้ําอีอีซี ธนารักษขีดเสนชัดใน 15 วัน สกพอ.ปดไม
มีเอ่ียวประมูล "ธนารักษ" ชงคลังตั้งคณะกรรมการสอบกรณีประมูล
ทอสงน้ําอีอีซี ขีดเสนแลวเสร็จภายใน 15 วัน กอนเดินหนาลงนามสัญญา
กับ "วงษสยามกอสราง" ดานอีอีซีโต อยูในความรับผิดชอบของกรมธนา
รักษ ( ไทยโพสต) 
 
จอรีดภาษี 'บริษัทขามชาต'ิ เพิ่ม "สรรพากร" เตรียมพรอมรีดภาษี
บริษัทขามชาติที่ใหบริการแพลตฟอรมเพิ่มเติม หวังโกยรายไดเขาไทย คาด
ไดขอสรุปป 2566 เริ่มจัดเก็บป 2567 ( ไทยโพสต) 
 
MBK เช่ือมั่นเปดประเทศสรางรายได นายสมพล ตรีภพนารถ ประธาน
เจาหนาที่บริหารธุรกิจศูนยการคา บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
เปดเผยวา การผอนคลายมาตรการการเดินทางเขาประเทศไทยดวยการ
ยกเลิกระบบ Test & Go และใหเปนการตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อกระตุน
ภาคการทองเที่ยว นับวาเปนเรื่องที่ดี เพราะการแพรระบาดของโควิด-19 
ทําใหนักทองเที่ยวอั้นการเดินทางมานาน ดังนั้นเมื่อมีการผอนคลาย
มาตรการ อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหมางายขึ้น และประเทศ
ไทยก็เปนหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว เชื่อวานักทองเที่ยว
ยังนึกถึงเสมอ อยากกลับมาสัมผัสความสวยงามของประเทศไทย 
 ( ไทยโพสต) 
 

SABUY จัดเต็มดีลใหญ เยายวนใจยักษตางชาติ SABUY ได 
TSR ดันสูโมเดลซิงเกอร ขายสินคาเงินผอน จอปนแบรนดเครื่องใชไฟฟา
เอง ตอยอดธุรกิจ โกยเงินเพิ่ม คาดชัดเจนไมเกิน 2 เดือนน้ี ฐานลูกคา 1.2 
ลานครอบครัว เรงขยายเปน 10 ลานครอบครัว ขณะที่การลงทุนรวม 
COM7 ปนธุรกิจไอที ลาสุดลงทุนในคอลเซ็นเตอร และบริหารทรัพยากร
บุคคล ชูโมเดลเยายวนยักษขามชาติรวมทําตลาดในไทย ชี้มีดีลเพียบ จับ
ตาประกาศงบ 10 พฤษภาคมน้ี( ทันหุน) 
 
PTTEP ปริมาณ-ราคาสูง ดันผลงานไตรมาส 2 โดด PTTEP 
ประกาศชัดงบไตรมาส 2/2565 จะเดนกวาไตรมาส 1/2565 ที่อวมประกัน
ความเสี่ยงน้ํามัน ชูยอดผลติแตะ 4.67 แสนบารเรลตอวัน ทั้งปรักษาระดับ
ดังกลาว ขณะที่ตนทุนปนี้ท่ี 28-29 ดอลลารตอบารเรล แตราคาน้ํามันยัง
สูง 90-130 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล สนใจซื้อแหลงกาซไทย, มาเลเซีย 
และตะวันออกกลาง ตอยอด( ทันหุน) 
 
DELTA อีว-ีไอทีขยายตัว ชิปขาด-ล็อกดาวนกดดัน DELTA 
ชอบใจมาตรการอีวี ดันดีมานดชิ้นสวนเพิ่ม ชี้เห็นสัญญาณขยายตัว 
เชนเดียวกับกลุมดาตาเซ็นเตอร คลาวด และ กลุมจัดการความรอน ขณะที่
ผลงานไตรมาส 2/2565 ยังมองยากประสบปญหาชิปขาดแคลน-จีนล็อก
ดาวน-หยุดสงกรานต แตมั่นใจบริหารจัดการซัพพลายเชนไดด(ี ทันหุน) 
 
ยกระดับคานภาษีหุน 19 ลานคนมั่งค่ังหาย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย ทําหนังสือเปดผนึกถึงคลัง ไมเห็นดวยการจดัเก็บภาษีหุน สงผล
กระทบตอสภาพคลองและมูลคาหุน ชี้ 19 ลานคน รับผลกระทบ เศรษฐกิจ
วูบ ไดไมคุมเสีย ขอใหทบทวนใหม พรอมหั่นเปาดัชนีหุนไทยปนี้ลงมาอยูที่ 
1,750 จุด จาก 1,800 จุด เจอปจจัยลบกระทบมาก ทั้งนโยบายของเฟด 
และสงครามรัสเซียกับยูเครนท่ียืดเยื้อ( ทันหุน) 
 
ลดภาษีนําเขาอีวี NYT กินยาวทาเรือ หนุนกําไรปนี้เดง NYT ไดเฮ! 
ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดภาษีรถยนตไฟฟา 40% อยางเปนทางการ
แลว ชี้โอกาสคายรถนําเขารถยนตไฟฟาเพิ่ม ดานโบรกมอง NYT เปนผูได
ประโยชนจากอีวีกลุมแรก มองกําไรไตรมาส 1/2565 ฟนตัวเดน มีแรงหนุน
นําเขาอีวี คาดกําไรสุทธิปนี้ 341 ลานบาท โต 40.5% สูงสุดในรอบ 3 ป 
เปา 5 บาท ( ทันหุน) 
 
'เฟทโก' ชี้หุนไทยผันผวนระยะสั้น คาดครึ่งปหลังดัชนีพุงแรง รับ 
'ฟนดโฟลวไหลเขา - ทองเที่ยวฟน' ตางชาติ เชื่อมั่นประเทศไทย 
"ทุนสํารองสูง-หนี้ต่ํา" 
 "เฟทโก" มองระยะสั้น "ตลาดหุนไทย" ผันผวนจากปจจัยลบ
กระทบ "สงครามรัสเซียและยูเครนเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉับพลัน" แตกลับสู "ขา
ขึ้น" ครึ่งปหลัง ขานรับเปดประเทศ ทองเที่ยวฟนตัว-จีนคลายล็อกดาวน 
ดานฟนดโฟลวเริ่มเห็นสัญญาณไหลออก สหรัฐ-ยุโรป เหตุลดเสี่ยง
เศรษฐกิจถดถอย ลดเปาดัชนีฯ ปนี้เหลือ 1,750 จุด(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'อีพ'ี จอทุมกวาหมื่นลาน ผุด 'โรงไฟฟาลม' สปป.ลาว "อีสเทอรน 
พาวเวอร" เผยศึกษาลงทุนโรงไฟฟาพลังงานลมที่สปป.ลาว รวมกับ
พันธมิตรอีก 2 ราย กําลังผลติ 500-600 เมกะวัตต มูลคา 2.5-3 หม่ืนลาน 
เล็งซื้อโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในเวียดนาม (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


