
 
 

 

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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หุนกลุมเฮลทแครเดน ปนกําไรชวงดบ.ขาข้ึน นายพูน พานิชพิบูลย 
นักกลยุทธตลาดเงินตลาดทุน (Krungthai GLOBAL MARKETS) 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) หรือ KTB เปดเผยวา ความกงัวล
แนวโนมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เรงขึ้นดอกเบี้ย หลังอัตราเงินเฟอ
สหรัฐฯ ออกมาสูงกวาคาด สงผลใหผูเลนในตลาดตางกลับสูโหมดปดรับ
ความเสี่ยง (Risk-Off) และเลือกที่จะเทขายสินทรัพยเสี่ยงที่ออนไหวกับ
การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อาทิ หุนกลุมเทคฯ และหุนสไตล 
Growth( ขาวหุน) 
 
ก.ล.ต.จอลงดาบ EASTW โบรกฯ ชี้ 3 ทออีอีซีหาย รายไดวูบ 30% 
 เลขาธิการฯ ก.ล.ต. จอลงดาบผูบริหาร EASTW หลังถูก
รองเรียนฝาฝนจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขีดเสน 15 วันมาชี้แจง โบรกฯ มอง
หากทออีอีซี 3 เสนหลุดมือ อีสท วอเตอร กระทบรายไดบริษัทกวา 30% 
ตองมีการลงทุนทอสงน้ําเพิ่มทดแทนเสนทอสงน้ําเดิม สงผลภาระหนี้พุง 
ขณะที่ทริสปรับมุมมองเปนเชิงลบ ( ขาวหุน) 
 
EGCO กําไรกระฉูด 6 เทา IVL หม่ืนล. BDMS โต 157% EGCO สุด
เจงไตรมาส 1/65 ฟนกําไรสุทธิ 4,115 ลานบาท โตกระฉูด 603% รับแรง
หนุนบุกรายไดโรงไฟฟาพาจู-ขนอมทะลัก พรอมรับรูสวนแบงกําไรลินเดน-
เอเพ็กซ เพิ่ม ขณะที่ IVL โชวกําไรสุทธิ 1.4 หม่ืนลานบาท พุง 134% เหตุ
รายได 3 กลุมธุรกิจพาเหรดโต ฟาก BDMS เบงกําไร 3,443.03 ลานบาท 
โต 157% หลงัรายไดผูปวยไทย-ตางประเทศพุง( ขาวหุน) 
 
ADVANC ย้ํารายไดปนีโ้ต 4-5% ทุมงบ 3 หม่ืนลาน เรงขยาย 
5GADVANC คงเปารายไดปนี้โต 4-5% จากปกอน 1.81 แสนลานบาท แต
ยอมรับเปนอัตราเติบโตแบบออนตัว เหตุโควิด-เงินเฟอสงผลกระทบตอ
กําลังซื้อ อัดงบลงทุน 30,000-35,000 ลานบาท เรงขยายโครงขาย 5G ลั่น
ไมหวั่น TRUE ควบรวมกับ DTAC เดินหนาสูเปาหมายบริการโซลูชัน
ดิจิทัลที่สูงขึ้น( ขาวหุน) 
 
THCOM พนจุดต่ําสุด Q2 ฟน! รับรูรายไดไทยคม 7-8 เพิ่มไทยคม 
มั่นใจผลประกอบการพนจุดต่ําสุดแลว ประเมินทยอยฟนตัวตั้งแตปลาย
ไตรมาส 2 นี้ หลังจากคืนดาวเทียมใหรัฐชวยเซฟตนทุน เตรียมมีรายไดเพิ่ม
จากดาวเทียมไทยคม 7-8 ที่ใหบริการในพื้นที่แอฟริกา อินเดีย และ
บริการบรอดแบนดทางเรือ รวมทั้ง LEO ที่จะสตารตบริการตั้งแตไตรมาส 
3 นี(้ ขาวหุน) 
 
แหสมัครพรึบ! ขายหวยดิจิทัล รับถึง 20 พ.ค.นี ้ นายชาญกฤช เดชวิ
ทักษ ผูชวยรัฐมนตรีประ จําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาสลากกิน
แบงรัฐบาลเกินราคา เปดเผยวา ขณะนี้มีผูลงทะเบียนในระบบซื้อ-จอง ป 
2565 สนใจลงทะเบียนโครงการจําหนายสลากดจิิทัลผานแอปพลิเคชันเปา
ตัง-ถุงเงิน ในวันที่ 12 พ.ค.2565 ตั้งแตเวลา 12.00 น. โดยปรากฏวาผาน
ไปเพียง 1 ชั่วโมง มีผูมาลงทะเบียนแลวกวา 2 หม่ืนราย สูงกวาเปาหมาย
ที่ตั้ง ไววาจะมีผูคารวมโครงการทั้ง หมดที่ 1 หม่ืนราย( ไทยโพสต) 
 
ธุรกิจพลังงานยิ้มโกยรายไดทะลัก ธุรกิจพลังงานปลื้ม ไตรมาสแรก
โกยทะลัก CKP ประกาศรายไดรวมเพิ่มข้ึน 442 ลานบาท กันกุลลั่น Q1 
กําไรทะลุ 500 ลานบาท ดาน GULF กําไรพุง 36% ( ไทยโพสต) 
 

GULF กําไรโดด 108% มีชองคริปโท-โทเคน GULF แจงผลงานไตร
มาส 1/2565 กําไรสุทธิ 3,395 ลานบาท พุง 108% สวนกําไรดําเนินงานโต 
36% สูงกวาโบรกคาด จากการผลิต GSRC หนวยที่ 1 และหนวยที่ 2 
พลังงานลม BKR2 ดี ไดสวนแบงจาก INTUCH 1,100 ลานบาท เดินหนา
สินทรัพยดิจิทัล ชูคริปโท-โทเคน เปนทางเลือกหนึ่งระดมทุนในอนาคต
เติบโตอีกมาก( ทันหุน) 
 
SABUY เปดตัว 2 โทเคน ปลอยสินเช่ือหม่ืนลาน SABUY ดี
เดยเปดตัว 2 โคเทน "SPEEDKUB"-"FIIT TOKEN" เนนโยงลูกคาอีโคซิส
เต็ม 54 ลานราย ใชบริการเกิดประโยชนสูงสุด บอสใหญ "ชูเกียรติ รุจนพร
พจี" อัพเงินลงทุนเปน 7-8 พันลานบาท ปลอยแผนควบรวมเพียบ จับตา
ไตรมาส 2 เห็นผลลัพธธุรกิจไฟแนนซ ตั้งเปาปลอยสินเชื่อหม่ืนลาน( ทัน
หุน) 
 
PLANB กําไรทะยานเกินคาด สื่อนอกบานฟนตอเนื่อง Q2PLANB 
ประกาศกําไร 104 ลานบาท พุง 181.2% แมโลวซีซัน อัตราการใชสื่อ
ขยายตัวโดดเดนกลับมา เม็ดเงินโฆษณานอกบานพุง 19% ดันรายได
บริษัทโดด 31.2% ชี้ประชาชนเดินทางเพิ่มข้ึน ชูการผอนคลายโควิดหนุน 
Q2 มีกรรมสิทธิ์ปายใหมหนุน โบรกทึ่งเกินคาดมองโตตอเนื่องทั้งป 777% 
แนะซื้อเปา 8.80 บาท( ทันหุน) 
 
JR แบ็กล็อกสูง 4.1 พันล. จับตา Q2 ลุนรับงานใหม JR ตุน
แบ็กล็อกแนน 4.1 พันลานบาท ทยอยรับรูปน้ี 50% ไมรวมโครงการใหมท่ี
เขาประมูลเพิ่มคาดรูผลครึ่งปหลังนี้ คาดชวยหนุนใหแบ็กล็อกขยับขึ้นแตะ 
1 หม่ืนลานบาท รองรับการเติบโตยาวถึงป 2568 ดานผลงานโคงแรกป 
2565 รายไดรวม 549.95 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.59% และกําไรสุทธิ 52.68 
ลานบาท โบรกมองไตรมาส 2/2565 จะเปนไตรมาสที่ดีทั้งกําไรและการรับ
งานใหม( ทันหุน) 
 
ACE โคงแรกรายได 23% ปนพอรตหนุนผลงานไฉไล ACE บุก
ขายไฟโรงไฟฟาชีวมวล VSPP บวกราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มข้ึน ดันรายได
ไตรมาสแรกโต 23.4% กวา 1.6 พันลานบาท และมีกําไรปกติที่ 326.6 
ลานบาท เพิ่มข้ึน 6.9% มัน่ใจผลงานสดใสตลอดป หลังเรงเดินหนาศึกษา
แนวทางสรางรายไดเพิ่ม ทั้งการขายไฟฟาแบบ Peer-to-Peer คารบอน
เครดิต และการซื้อกิจการ ( ทันหุน) 
 
 บิตคอยน' เสี่ยงแตะ 2 หม่ืนดอลล กังวลเฟดเรงขึ้นดอกเบี้ย - ลด
งบดุล "หุนไทย" รวงหนัก 28 จุด โบรกเชื่อไมหลุด 1,550 จุด 
 สินทรัพยเสี่ยงทั่วโลกปรับตัวลง กังวลเฟดเรงขึ้นดอกเบี้ย-ตลาด 
คริปโทฯปรับตัวลงตอเนื่อง "หุนไทย" รวง 28 จุด "บล.หยวนตา" เชื่อแนวรับ 
1,550 จุด รับอยู "คริปโตมายด-ซิปเม็กซ" คาดราคาบิตคอยน มีโอกาสแตะ 
2 หม่ืนดอลลาร "บิทคับบล็อคเชน" ชี้เขาสูภาวะ "คริปโท วินเทอร"(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
''ปตท.' เพิ่มสํารองน้ํามัน ไตรมาส 1 'กําไร' ลด 22% "ปตท." ไตร
มาส 1/65 กําไร 2.57 หม่ืนลาน ลดลง 21.5% เหตุ ขาดทุนตราสารอนุพันธ 
เล็งเพิ่มสํารองน้ํามันดิบ คาดไตรมาส 2/65 ผลิตภัณฑปโตรเคมีมีแนวโนม
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


