
 
 

 

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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RATCH-BGRIM ฉลุย! กพช.เคาะซื้อไฟเซกอง กฟผ.-GULF จอเซ็น 
'ปากแบง'-เปดรับซื้อไฟขยะชุมชน 34 โครงการ RATCH-BGRIM เดง! 
รับมติ กพช. เดินหนาเซ็นสัญญาซื้อไฟฟาลาวเพิ่ม ลาสุดเคาะโรงไฟฟาเซ
กอง 4A และ 4B ขนาด 347.30 เมกะวัตต ขณะที่ กฟผ. จอลงนาม PPA 
โรงไฟฟาปากแบงของ GULF พรอมอนุมัติอัตรารับซื้อไฟฟาขยะชุมชน 34 
โครงการ รวม 282.98 เมกะวัตต( ขาวหุน) 
 
HMPRO ลั่น Q2 โต กําลังซื้อเพิ่มขึ้น  HMPRO สงซิกผลงานครึ่งปแรก
แจม! หลังงบไตรมาส 1/65 โตทั้งรายไดและกําไร แยมแนวโนมงบไตรมาส 
2/65 ดีตอเนื่อง หนุนยอดขายปนี้โตตามเปา 5-7% หลังโควิดคลี่คลาย-การ
ทองเที่ยวฟน หนุนกําลังซื้อเพิ่มขึ้น( ขาวหุน) 
 
เก็บ DIF กินเงินปนผลยาว การันตียีลด 7% นาน 20 ป เก็บกองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล หรือ DIF สูเงินเฟอ กินปนผล
ระยะยาว การันตียีลดสูงกวา 7% ตลอด 20 ปขางหนา ลาสุดปนผล 0.26 
บาท สําหรับงวด Q1/65 ขึ้น XD วันที่ 17 พ.ค.นี้ รอดีลควบรวม TRUE-
DTAC จบรับโอนสินทรัพยเพิ่มเขากอง จับตา JASIF ไตรมาสแรกกําไร 2.2 
พันลานบาท จายปนผล 0.24 บาทตอหนวย( ขาวหุน) 
 
กสทช.เปดรับฟง ความเห็นเอกชน ดีลทรูควบ DTAC  วันนี้ (9 
พ.ค.) กสทช. จัดใหเขารวมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะในวงจํากัด 
(Focus Group) กรณีควบรวมธุรกิจ TRUE-DTAC ครั้งแรก กลุมภาคธรุกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และประชาชนทีส่นใจ ณ สํานักงาน กสทช.
( ขาวหุน) 
 
'ชาติศิริ' ชี้ปนี้ตั้งสํารองลด รับ BBL ศึกษาตั้ง JVAMC  ชาติศิริ 
โสภณพนิช การันตี BBL สินเชื่อป 65 โตพรวด 4-6% เผยปนี้ตั้งสํารอง
เพียง 2.6 หม่ืนลานบาท จากปกอนท่ีตั้งไป 3.4 หม่ืนลานบาท ปลื้ม
แนวโนมหนี้เสียดีขึ้น พรอมยอมรับอยูระหวางศึกษาจัดตั้ง JV AMC เพื่อ
เปนอีกแนวทางของการบริหารหนี้เสีย ( ขาวหุน) 
 
พิษสงครามยูเครน-รัสเซีย ทุบ GPSC กําไรลดลงถึง 84% นาย
วรวัฒน พิทยศิริ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ หรือ GPSC เปดเผยวา ผลประกอบการ
ไตรมาส 1/2565 บริษัทมีรายไดทั้งสิ้น 27,261 ลานบาท เพิ่มข้ึน 64% เมื่อ
เทียบกับชวงเดยีวกันของปกอน โดยมีกําไรสุทธิ 313 ลานบาท ปรบัตัว
ลดลง 84% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2564 ปรับตัวลดลง 855 ลานบาท 
หรือลดลง 73% ( ไทยโพสต) 
 
ผวาเงินเฟอฉุดแรงซื้อรวง ลุน 11 พ.ค.กกร.ถกประเมินศก./ขนสงขอ
ปรับราคา 
 กกร.จอถก 11 พ.ค.นี้ ประเมินภาพรวม ศก.ไทยหลังเปดประเทศ
เต็มรูปแบบ รับยังคงกังวลปจจัยตนทุนการผลิตสูงตอเนื่อง ทั้งราคา
พลังงาน-สินคา หวั่นเงินเฟอสูงกดดันคาครองชีพประชาชนเพิ่ม ฉุดแรงซื้อ
ตกต่ํา ดานผูประกอบการระบบขนสงสาธารณะวอนขอปรับราคาดวน 
 ( ไทยโพสต) 
 
  
 
 

เอไอเอเปดตัวยูนิต ลิงค คุมครองชีวิต-การลงทุน เบ้ียเริ่ม 1,000 บ.
เอไอเอ ประเทศไทย เดินหนาสงมอบผลิตภัณฑควบการลงทุน (ยูนิต ลงิค) 
ตัวใหม AIA 20 Pay Link (Unit Linked) คุมครองชีวิต พรอมตอบโจทย
การลงทุน งาย คุมคา เบี้ยเริ่มตน 1,000 บาทตอเดือน แนบสัญญาเพิ่มเติม
ไดรอบดาน( ทันหุน) 
 
ฟลลิปฯแนะจัดพอรตลงทุน ปนกําไรผานกองทุนปนผล บล.ฟลลิป
ฯ แนะจัดพอรตลงทุนรับผลตอบแทนดีตอเนื่อง ผานกองทุนรวมประเภทมี
การจายเงินปนผลและกองทุนรวมประเภทแบบขายคืนอัตโนมัติ เนน
สัดสวนลงทุนประมาณ 20-40% ในแตละกองทุน( ทันหุน) 
 
ตลท.ชี้โฟลวยังเขาหุนไทย รับอานิสงสเศรษฐกิจ-ทองเที่ยวฟนตัว 
ตลท.มองโอกาสเงินไหลเขาตลาดทุนรับเศรษฐกิจฟน แมตางประเทศเรง
ขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ SET เม.ย.รับแรงกดดันจากปจจัยตางประเทศกดดัชนี
ลดลงสอดคลองตลาดภูมิภาค( ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยชู หุนเวียดนามเดน แนะสะสมทํากําไร  บลจ.กสิกร
ไทย (KAsset) ชู หุนเวียดนามดาวเดน มีโอกาสเติบโตกวา 19% ในปนี้ 
และกวา 24% ในปหนา ขณะที่ราคาหุนยังไมแพง ชวงที่ผานมาราคาปรับ
ฐานกวา 10% เปนโอกาสทยอยเขาสะสมสําหรับผูที่มีสัดสวนหุนเวียดนาม
นอยหรือยังไมมี สวนผูที่มีเยอะแลวสามารถถือตอไปได( ทันหุน) 
 
จอยกเลิก'ไทยแลนดพาส' หุนสายการบิน-โรงแรมตีปก  เจพีมอร
แกน ลดน้ําหนักการลงทุนหุนไทย จากเดิม 'Overweight เปน 'Neutral 
กังวลทองเที่ยวไทยฟนตัวชา ฟากโบรกฯ มองกระทบนอย ขณะท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิกการใชไทยแลนดพาส สงผลดหีุน
กลุมโรงแรม สายการบิน MINT, CENTEL, ERW, AAV, AOT และ
หางสรรพสินคา CPN, CRC ( ทันหุน) 
 
BBL พรอมลดตั้งสํารอง ทํานายบาทรวงแตะ 36 BBL เชื่ออิทธิพลเฟด 
กดบาทออนแตะ 35-36 บาทตอดอลลาร ธปท.ไมรีบขึ้นดอกเบี้ยกอนสิ้นป 
"ชาติศิร"ิ มองแงดีสงออก-ทองเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดันสินเชื่อทั้งป 
2565 โตได 4-6% รับกลาปลอยสินเชื่อมากขึ้น เตรียมลดสํารองเหลือ 2.6 
หม่ืนลานบาท คุม NPL ไมเกิน 4% ลั่นคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ําหนุน
ลูกคา ( ทันหุน) 
 
NER จับตางบ 11 พ.ค.ราคายางดันผลงาน NER เตรียมแจงงบ 
11 พ.ค.นี้ โบรกสองกําไรปกติ Q1 ที่ 459 ลานบาท ยังเพิ่มข้ึน 9.8% ดาน
ผูบริหารแยมผลงาน Q2 สดใส ไมหวงโควิดจีน ออเดอรยังสงมอบตามแผน 
ราคายางยงัทรงตัวระดับสูง คาดแตะระดับ 70 บาทตอกิโลกรัม เจรจา
ลูกคาใหมตอเนื่อง ปนี้ออเดอรอินเดียดัน คงเปารายไดที่ 2.8 หม่ืนลาน
บาท ยันปนี้นิวไฮเคาะเปา 11.80 บาท ( ทันหุน) 
 
'ชนะชัย ลีนะบรรจง' เก็บหุน EMC เพิ่มมูลคา 3 ลาน  ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา ชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ บริษัท อีเอ็มซี จํากัด 
(มหาชน) หรือ EMC รายงานการซื้อหุนจํานวน 15 ลานหุน ที่ราคา หุนละ 
0.21 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 3.15 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


