
 
 

 

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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BAY ขยายปกสู AEC เพิ่ม ปกหมุดทํากําไรกวา 10%  แบงกกรุง
ศรีฯ (BAY) เล็งขยายธุรกิจในกลุม AEC เพิ่ม ตั้งเปาทํากําไรจากธรุกิจ
ตางประเทศไมต่ํากวา 10% สวนสินเชื่อลูกคารายยอยและลูกคาบุคคล ตั้ง
เปาเติบโต 3-4% ลาสุด ผนึกธุรกิจในเครือสู Krungsri One Retail สราง 
One Retail Branch สาขารูปแบบใหม( ขาวหุน) 
 
TCAP กําไร 1.3 พันล. ธุรกิจในเครือยังโต นายสมเจตน หมูศิริ
เลิศ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) หรือ TCAP 
เปดเผยวา ไตรมาส 1/2565 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมจํานวน 1,390 ลานบาท เปนกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท
จํานวน 1,036 ลานบาท ลดลง 3.90% จากไตรมาสเดียวกันปกอน (YoY) 
สาเหตุที่กําไรปรับลดลงเกิดจากคานายหนาจากธุรกิจหลักทรัพย และกําไร
สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินปรับลดลง ประกอบกับบริษัทยอยมีการตั้ง
สํารองพิเศษ (Management Overlay) เพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงดาน
เครดิตที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต( ขาวหุน) 
 
MTC กําไร Q1 นิวไฮตามนัด แตะ 1.37 พันล. มั่นใจพอรตปนี้ทะลุ
แสนล. บมจ.เมืองไทยฯ (MTC) โชวกําไร Q1/65 นิวไฮ พุงแตะ 1,375 
ลานบาท ยอดลูกหนี้คงคางอยูที่ 98,612 ลานบาท ทําสถิติสูงสุดเปน
ประวัติการณ หนุนพอรตสินเชื่อปน้ีโต 30% แตะ 1 แสนลานบาท 
 ( ขาวหุน) 
 
พาณิชยพัฒนา ผาทอ 'ยโสธร' หวังสรางอาชีพ "พาณิชย" สั่งลุย
พัฒนาผาทอยโสธร มอบ SACIT เดินเครื่องสนับสนุนเต็มสูบ ชูสรางองค
ความรู สรางงาน สรางอาชีพ หวังชวยปมรายไดใหชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวติประชาชนในพื้นที(่ ไทยโพสต) 
 
เปดขั้นตอนซื้อสลากดิจิทัล! ดีเดยงวดแรก 16 ม.ิย.2565 นายลวรณ 
แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล เปดเผยวา จะเปด
จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลผานแพลตฟอรมจําหนายสลากกินแบง
รัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ตั้งแตวันที่ 2 ม.ิย. หรืองวดวันที่ 16 ม.ิย.นี้ และได
มีประกาศสํานักงานสลากฯ เรื่อง วิธีการจําหนายสลากดิจิทัล เพื่อใชเปน
แนวทางการจําหนายสําหรับตัวแทนจําหนายและการซื้อสลากของผูซื้อ
สลากดิจิทัลใหเกดิความชัดเจนในการปฏิบัติ โดยจะเปดใหซื้อขายสลาก
ดิจิทัลบนแพลตฟอรมในแตละงวดทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00-23.00 น. และ
ในวันออกรางวัลจะเปดใหซื้อขายตั้งแตเวลา 06.00-14.00 น.( ไทยโพสต) 
 
ธุรกิจพลังงานยิ้มรายไดอูฟู IRPC โต 13% BCP โวโกยอีบิตดาทะลุ
หม่ืนลาน 
 บริษัทพลังงานปลื้ม เปดผลงานไตรมาสแรกโกยรายไดทะลัก 
IRPC โชวรายไดโต 13% ดาน "จีซ"ี เผยกําไรพุง 30% กลุมบางจากยิ้ม
กวาดอีบิตดารายไตรมาสกวาหมื่นลานบาทเปนครั้งแรก( ไทยโพสต) 
 
'แอรบัส' มั่นใจการบินของไทยฟนตัวเร็ว "แอรบัส" มั่นใจไทย
เปดประเทศจะชวยใหการทองเที่ยว-อุตสาหกรรมการบินฟนตัว ชวยรองรับ
ตําแหนงงานถึง 4.3 ลานตําแหนง ลั่นแผนรวมทุน MRO ระงับชั่วคราว 
( ไทยโพสต) 
 
 
 

BEM ถึงเวลาเดินทาง ปนี้ฟนแรงกลับสู 80% BEM ชี้ทางดวน-
รถไฟฟา ทยอยฟนตัว โควดิคลีค่ลายจอเปนโรคประจําถิ่น ถึงเวลาเดินทาง
ทํางาน-เรียนตามปกติ นักทองเที่ยวหวนกลับ ไมหวงราคาน้ํามันแพง 
ปกเปารายไดป 2565 ฟน 80% ปหนายอดสูงกวาป 2562 ดาน
นักวิเคราะหคาดผลการดําเนินงานฟนตัวแกรงตั้งแตไตรมาส 2/2565 เปน
ตนไปดันกําไรโต 129% แนะ "ซื้อ" เปา 9.50 บาท( ทันหุน) 
 
GULF โชวผลงานวันนี้ ลุนกําไรนิวไฮ 3.2 พันล. จับตา GULF 
ประกาศกําไรสุทธิไตรมาส 1/2565 วันนี้ นิวไฮไดตอที่ 3,275 ลานบาท โรง
ไอพีพีและการผลิตไฟฟาพลังงานลม BKR2 ดีกวาคาดชดเชยฝงการขาย
ไฟอุตสาหกรรม สวนแบงกําไร INTUCH โต ชี้มีปจจัยบวกซื้อโรงไฟฟา
ตอเนื่อง ดานผูบริหาร ปนี้รายไดตามแผนโต 80% เดินหนาขยายลงทุน
ตอเนื่อง โบรกเคาะเปาหมาย 53.00 บาท( ทันหุน) 
 
TOP อวดงบ Q1 เกนิคาด คาการกลั่นพุง Q2 โตตอ TOP โกย
กําไรไตรมาส 1/2565 ที่ 7.18 พันลานบาท โต 113.7% ตามราคาน้ํามันที่
ปรับข้ึนจากหลายประเทศ ผอนคลายการปดเมือง ทําใหมีการเดินทาง
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงมีกําไรจากสตอกเขามาหนุน ประเมิน
แนวโนมคาการกลั่นไตรมาส 2/2565 และครึ่งปหลัง 2565 มีทิศทางที่ดี 
หลังสถานการณระบาดโควิด-19 ทั่วโลกดีขึ้น ดานโบรกมองกําไรไตรมาส
แรกสูงกวาที่ตลาดคาด และมองเปนหุนที่มีความนาสนใจจากโครงการ 
CFP ที่จะเริ่ม COD ในป 2566( ทันหุน) 
 
NER ออเดอรตางแดนดันไตรมาสแรกกําไร 27.97% NER อวด
งบไตรมาส 1/2565 กําไรพุง 27.97% ที่ 468.89 ลานบาท มีรายไดจากการ
ขาย 5,592.61 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.68% จากคําสั่งซื้อของลูกคา
ตางประเทศเพิ่มขึ้นและคุมตนทุนไดดี พรอมอัดฉีดงบ 450 ลานบาท 
เดินหนาขยายกําลังการผลิตยางพารา แผนปูรองปศุสัตว ฟากโบรกไตร
มาส 1/2565 ตามคาด ประเมินผลงานยังเติบโตไดในอีก 2 ปขางหนา จาก
กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และแนวโนมราคายางที่ยังจะยืนอยูในระดับสูง 
เคาะพื้นฐาน 10 บาท( ทันหุน) 
 
ASIAN อาหารสัตวทําเงิน ปรับเปารายไดใหมโต 19% ASIAN 
ปรับเปารายไดปนี้โต 19% จากเดิมตั้งเปาโต 12% หลังไตรมาสแรก มีกําไร 
248 ลานบาท เพิ่มข้ึน 15% มีรายไดจากการขายและบริการอยูที่ 2,837 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 35% ชูอาหารสัตวเติบโตแรง บวกรับอานิสงสคาเงินบาท
ออน สวนบริษัทยอย AAI คาดเขาตลาดหุนปลายไตรมาส 3-4 ปนี ้
 ( ทันหุน) 
 
กรุงศรีปรับพอรตรายยอย 3 ปกวาดลูกคา 15 ลานราย  "กรุงศร"ี 
เดินหนา รีแบรนดิ้งพอรตรายยอย ภายใตกลยุทธ "Krungsri One Retail" 
หวังเพิ่มศักยภาพ เขาถึง ตอบโจทยลูกคาเพิ่ม ตั้งเปาพอรตสินเชื่อรายยอย
ปนี้โต 3-4% ขณะที่ 3 ปตั้งเปาเพิ่มฐานลูกคารายยอย เปน 15 ลานคน 
จาก 12 ลานคน ผูใชงานบนโมบายแบงกิงเพิ่มเปน 12 ลานคน จาก 9.5 
ลานคน พรอมบุกอาเซียนตอ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
  
 
 


