
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถอื 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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 พรินซิเพิล' สงธีม ESG ปนกําไร ผานกอง PRINCIPAL GESG
บลจ.พรินซิเพิล ชู ธีมการลงทุน ESG ขับเคลื่อนการเติบโตอยางยั่งยืน 
เดินหนาขาย IPO กองทุนเปด PRINCIPAL GESG ระหวางวันที่ 9-18 
พ.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท เพื่อสรางโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยาว( ขาวหุน) 
 
'ไอรา แอนด ไอฟุล' ปกธง สินเชื่อปนี้โต 10% จอลงสนามเทรดป 
66  "ไอรา แอนด ไอฟุล" ตั้ง บล.ยูโอบีฯ (UOBKH) เปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน เตรียมยื่นไฟลิ่งปลายปนี้ เพื่อเขาระดมทุนในตลาด mai ปหนา 
หวังนําเงินไปขยายธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี พรอมวางเปา
สินเชื่อปนี้โต 10% ลูกคารวมแตะ 6 หม่ืนราย( ขาวหุน) 
 
BAY หวังปนี้สินเชื่อ รถ'คารฟอรแคช' โต 6% แตะ 8.5 หม่ืนล. คาร 
ฟอร แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ แบงกกรุงศรีฯ ตั้งเปาครองแชมปตลาด
สินเชื่อเพื่อคนมีรถปนี้ตอเนื่อง ดวยพอรตรวมมูลคา 85,000 ลานบาท 
เติบโต 6% เดินหนารุกตลาดทุกเซกเมนต( ขาวหุน) 
 
KTB เปดจองหุนกู 9-13 พ.ค. ยีลดสูง-คุมครองเงินตน 100% แบงก
กรุงไทย (KTB) เปดจองหุนกูอนุพันธแฝง กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC 
XRP ดีเดย 9-13 พ.ค.นี้ จุดเดนลงทุนในสินทรัพยหลากหลาย กระจาย
ความเสี่ยง สรางผลตอบแทนทุกสภาวะตลาด คุมครองเงินตน 100%( ขาว
หุน) 
 
หุนไทยรวงหนัก กังวลเฟดใชยาแรง  ผูสื่อขาวรายงานวา ตลาด
หลักทรัพยฯ ปดวานนี้ (9 พ.ค.) ที่ระดับ 1,604.49 จุด ลดลง 25.09 จุด (-
1.54%) มูลคาการซื้อขาย 81,607.55 ลานบาท ( ขาวหุน) 
 
''เนสทติฟลาย' ปกธง 3 ป ปลอยกู 'พีทูพี' 1.5 หม่ืนลาน "เนสทติฟ
ลาย" จอลุยปลอยกู "พีทูพ"ี หลังธปท.ไฟเขียวดําเนินธุรกิจ เปนรายแรกของ
ประเทศไทย พุงเปากลุมเจาของกิจการที่ถือหุนในดัชนีเซ็ท 100 ตั้งเปา 3 ป 
ยอดปลอยสินเชื่อ 1.5 หม่ืนลาน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กองทุน' แหปรับลดพอรตหุน  สารพัดปจจัยลบ กดดัน 'เงินเฟอพุง 
- หวั่นเฟดเรงขึ้นดบ.' บลจ.ยูโอบี ชี้ ดัชนีหลุด 1,600 จุด เปน
จังหวะเขาซื้อ 
 "หุนไทย" ดิ่งหนักตามตลาดโลกกังวลเงินเฟอ-เฟดเรงขึ้น
ดอกเบี้ย ดานกองทุน แหปรับพอรต ลดน้ําหนักลงทุนหุนระยะสั้น "บลจ. ยู
โอบ"ี ประเมิน ดัชนี 1,575 จดุ นาสนใจลงทุน "บลจ.กสกิรไทย" แจงเขยา
พอรตตามสถานการณ พรอมถือเงินสดเพิ่มขึ้น รอชอนซื้อที่ 1,600 จุด
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'พาณิชย' ดึงญี่ปุนลงทุนไทย ชูใชสิทธิ FTA-RCEP ปกหมุดอุตสาหกรรม 
BCG 
 "พาณิชย" หนุนรัฐเรงวางกลยุทธดึงญี่ปุนใชสิทธิ FTA-RCEP ปก
หมุดลงทุนไทย สงเสริมอุตสาหกรรม BCG ชูธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสอัจฉรยิะ พลังงานสะอาด( ไทยโพสต) 
 
 
 
 

ADVANC ขวางบนเวที ขอเยียวยาควบสื่อสาร ADVANC ติงกลาง
เวทีรับฟงความเห็น กสทช. ควบ TRUE-DTAC ไมเปนธรรม แถมถือครอง
คลื่นเกินกําหนด ลั่น! ถาอนุญาตตอง "เยยีวยา" ดาน NT ชี้สงผลกระทบ
แขงขัน ปดทางผูเลนรายเล็ก สวนผลศึกษาโชวชดัหลังควบรวม "นิวโค" 
ครองตลาดมือถือ, เดตา 49.40% แซง ADVANC ดานโบรกเชื่อดีลเกดิให
ลุย DTAC( ทันหุน) 
 
กพช.เคาะซื้อไฟฟาขยะ ACE ฉลุย 2 แหง-ลุยอีก กพช.เคาะ
รับซื้อไฟฟา 34 โครงการ ปรับ PDP เพิ่มไฟฟาพลังงานทดแทน เปน 9,996 
เมกะวัตต เขาทาง ACE จอเซ็น 2 โรงไฟฟาขยะอุดรธานี-นครราชสีมา 
ประกาศรวมประมูลพลังงานสะอาด ชี้อนาคตมีโอกาสเพิ่มอีกหากตองการ
บรรลุคารบอนต่ํา เตรียมเพิ่มสัดสวนพลังงานสะอาดแตะ 85% จาก 
60%( ทันหุน) 
 
TPIPP ทุนหนา 2 หม่ืนล.เพิ่มพอรตไฟฟาสะอาด TPIPP รุก
หนักพลังงานสะอาด เตรียมเงินทุนกวา 2 หม่ืนลานบาท ขยายโรงไฟฟา
ขยะชุมชน พรอมโรงงานพลังงานทดแทน เนนพลังงานแสงอาทิตยแบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Ground-Mounted) ตั้งเปา 5 ป มีกําลังการผลิต
ไฟฟา 1.6 พันเมกะวัตต จาก 600 เมกะวัตต มั่นใจศักยภาพรวมประมูล 
เผยผลตอบแทนดี( ทันหุน) 
 
TOP ลุนงบ Q1 กําไร 7 พันล. คาการกลั่นพุงดันโตเทาตัว TOP จับตา
งบ Q1/2565 คาดมีกําไรสุทธิ 7 พันลานบาท เติบโต 109% สูงสุดรอบ 4 
ไตรมาส รับอานิสงสคาการกลั่นพุง คาใชจายการดําเนินงานลดลง และ
กําไรจากสตอกน้ํามัน ขณะที่แนวโนมคาการกลั่นไตรมาส 2/2565 ยัง
แข็งแกรง โดยเฉพาะคาการกลั่นน้ํามัน Jet และดีเซล จากการเดินทาง
เพิ่มข้ึน( ทันหุน) 
 
จับตาคาระวางเรือทะยาน 3,200 จุดชู PSL รับอานสิงส จับตาคา
ระวางเรือทะยาน 3,200 จุด ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ รับจีนคลายล็
อกดาวน รวมถึงการกกัตุนอาหาร และจํานวนเรือขนสงมีนอยกวาความ
ตองการ จากสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อ คาดวาคาระวางเรือมี
โอกาสปรับขึ้นสูงสุดราว 3,200 จุด เลือกหุน PSL เดน รับประโยชนเต็มที่ 
พรอมปรับประมาณการรายได-กําไรเพิ่มขึ้น อัพราคาเปาหมายใหม 24 
บาทตอหุน( ทันหุน) 
 
TU โชวไตรมาสแรกนิวไฮ ยอดขายทะลุ 3.6 หม่ืนล. TU ปลื้ม
ยอดขาย Q1/2565 ทํานิวไฮ 3.6 หม่ืนลานบาท พรอมอัพเปายอดขายปนี้
ใหมโต 7-8% หลังความตองการสินคาทั่วโลกเพิ่มข้ึน ขณะที่กําไรสุทธิ
ลดลงเล็กนอยอยูที่ 1.74 พันลานบาท เหตุมีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 
และบันทึกผลขาดทุน Red Lobster เพิ่มข้ึน ( ทันหุน) 
 
 ไทยพาณิชย' คงตั้งสํารองสูงลดเสี่ยง  "ไทยพาณิชย" ย้ําป 65 ตั้งสํารอง
ระดับสูงตอ หากเทียบภาวะปกต ิ เพื่อรับความเสี่ยงปจจยัไมแนนอน เชื่อ
คุณภาพสินเชื่ออยูในจุดที่บริหารจัดการได (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
  
 
 


