
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซ้ือหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วจิารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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เปาตัง' หนุน KTB เดนสุด รวบคาฟดิจิทัลชอปปง ทั้งขายหุนกู 
ปลอยสินเช่ือ ประกัน-กองทุน แบงกกรุงไทย (KTB) สุดฮอต! 
หลังประชุมนักวิเคราะห ยันไตรมาส 2/65 พุงตอ กําไรปน้ีจอ 3 หม่ืนลาน
บาท โต 36% หลังแอปเปาตังชวยปนรายไดคาฟเขาแบงก 100% จาก
สารพัดขาย ทั้งหุนกู ปลอยสินเชื่อ ประกัน กองทุน ลาสดุขายหุนกู IRPC 1 
พันลานบาท เกลี้ยงภายใน 4 นาที ตอดวยหุนกูดิจิทัล ซีพี ออลล ผูบริหาร
ย้ําปนี้ตั้งสํารองลด จาก Coverage ratio สูงลิ่ว 174% ดาน ธปท. ปลื้ม 
แบงกยกการดแนน เงินกองทุนทั้งระบบ 3 ลานลานบาท NPL coverage 
ratio กลุมฯ มีคาเฉลี่ยที่ 165.6% โบรกฯ แนะนํา ซื้อ KTB เปาราคาใหม 
17.40 บาท( ขาวหุน) 
 
III บุกขนสงทางราง LE0 กําไรเดง 233%  III จับมือ "Sitthi" 
พันธมิตรลาว ปูพรมบริการขนสงทางรางระหวางประเทศเชื่อมตอเสนทาง
รถไฟสายจีน-สปป.ลาว ตั้งเปาปหนาโกยรายได 300-400 ลานบาท พรอม
ดัน ANI เขาตลท.ปลายปนี้ ย้ํารายไดปนี้โต 20% ฟาก LEO ฟนกําไรไตร
มาสแรก 89.9 ลานบาท โต 233%( ขาวหุน) 
 
GULF ตั้งบ.รวมไบแนนซ 'วันดี' ลั่นโซลารอีอีซีฉลุย  GULF ตั้ง
บริษัทรวมทุนไบแนนซ เดินหนาพัฒนาและดําเนินธุรกิจศูนยซื้อขาย
สินทรัพยดิจิทัลในไทย ขณะที่ วันดี ซีอีโอ SPCG มั่นใจโซลารฟารมอีอีซี 
500 เมกะวัตตฉลุย จอบันทึกรายไดภายในไตรมาส 3 ปนี้ หวังทดแทน 7 
โครงการที่หมดแอดเดอร( ขาวหุน) 
 
SSP-NRF กําไรพุง SCN ทะลัก 1,059%  3 หุนเดนผลงานไตร
มาส 1/65 เริ่ด! SSP ออลไทมไฮเบงกําไร 294.8 ลานบาท โต 61% บุกราย
ไดโรงไฟฟาชีวมวล-พลังงานลมเพิ่ม ลุนปดดีล M&A ตอเนื่อง ฟาก NRF 
โชวกําไร 28.89 ลานบาท พุง 90% หลังรายไดการขายเพิ่มข้ึน 28% สวน 
SCN อวดกําไร 268.5 ลานบาท โตกระฉูด 1,059% บุกพิเศษขายหุนบ.
เครือขายกาซ ไทย-ญี่ปุน 49%( ขาวหุน) 
 
YGG สนองผูถือหุนคุม กําไรงาม+ปนผลจุใจ  YGG ตอบแทนผูถือ
หุนสุดคุม! ฟอรมสวยไตรมาส 1/65 กําไรสุทธิ 30.39 ลานบาท โตสนั่น 
94% รับอานิสงสผลงานโฆษณาและภาพยนตรมาแรงโต 81% จากการรับ
งานมูลคาสูงขึ้น คาดรายไดทั้งปโต 20% ฟากบอรดไฟเขียวจายปนผล
ระหวางกาลหุนละ 0.109 บาท ขึ้น XD วันที่ 30 พ.ค.นี ้( ขาวหุน) 
 
Q1 แบงกไทยฟนกําไรเฉียด 5 หม่ืนล. 
 "ธปท." โชวกําไร แบงกพาณชิยไตรมาส 1/2565 โกย 4.94 หม่ืน
ลานบาท อานิสงสสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง แจงขอหารือหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมดูจังหวะเหมาะสมกอนออกมาตรการแกปมหน้ีครัวเรือน
( ไทยโพสต) 
 
อสังหาอูฟูโกยรายไดทะลัก 
 ธุรกิจอสังหาฯ ยิ้มไตรมาสแรกโกยทะลัก "พฤกษา" ทํารายได 
5,679 ลานบาท มีกําไร 639 ลาน ดานลลิลกําไรกวา 300 ลาน บริทาเนีย
ทํานิวไฮ แจงปจจัยหนุนมาจากโควิดคลีค่ลาย เศรษฐกิจฟน มาตรการรัฐ
ชวยกระตุน ( ไทยโพสต) 
 
 
 

SKY ติดปก Q1 กําไรพุงทะยาน ทองเที่ยวหนุนบริษัทยอยดันSKY 
โชวงบ 1/2565 กวาดรายได 567 ลานบาท พรอมกําไรสุทธิ 181 ลานบาท 
โตแกรง 1,175% แบ็กล็อกแนน 22,400 ลานบาท ทยอยรับรูปนี้กวา 3,000 
ลานบาท เชื่อมั่นสัญญาณบวกจากการเปดประเทศ หนุนรายไดจาก
โครงการเกี่ยวเนื่องกับสนามบินโตตอเนื่อง( ทันหุน) 
 
ASW ครึ่งปหลังอสังหาฟน เปดโครงการโกยยอดหม่ืนล. ASW ลั่น
ไตรมาส 2/2565 โตตอลุยเปดอีก 4 โครงการ มูลคากวา 4.98 พันลานบาท 
ตามแผนทั้งปเปด 8 โครงการ กวา 1.42 หม่ืนลานบาท พรอมตุนงานในมือ
กวา 8.20 พันลานบาท ทยอยรับรูปนี้มั่นใจรายไดเขาเปา 6 พันลานบาท 
เรงโอนโครงการตามแผน คาดปนี้โกยยอดขายกวา 1 หม่ืนลานบาท เชื่อ
อสังหาครึ่งปหลังฟนตัวแรง( ทันหุน) 
 
BLA ปลื้มโคงแรกเบี้ยรับปแรกโต 5% กําไร 801 ลานบาทBLA เผย
ผลประกอบการไตรมาส 1/2565 โชวเบี้ยประกันภัยรับปแรกเติบโตทุก
ชองทาง เพิ่มข้ึน 5% ยืนหยัดผูนําธุรกิจประกันชีวิตและความม่ันคง
ทางการเงิน( ทันหุน) 
 
KTAM พาช็อปหุนแบรนดเนม ไฮเอนดพรอมเปยกําลังซื้อสูงKTAM 
ชวนสรางโอกาสเติบโตไปกับหุนแบรนดดังระดับโลก ผานกองทุน KT-
Luxury ที่เนนลงทุนในหุนของสินคาและบริการ Luxury ผานกองทุนหลัก 
PICTET-PREMIUM BRANDS เปดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 18-25 
พฤษภาคมนี้ เริ่มตนลงทุน 1,000 บาท( ทันหุน) 
สองหุนไทยครึ่งปหลังขาข้ึน บลจ.วีสงทริกเกอรฟนดลุย บลจ.วีมอง
หุนไทยแกรง สะทอนจากกําไรบจ. มีลมใตปกหนุน จากการเปดประเทศรับ
นักทองเที่ยว หนุนเศรษฐกิจฟน ขณะที่การปรับฐานชวงนี้เปนไปตามตลาด
ตางประเทศ และเปนจังหวะเขาลงทุนหุนไทย คาดมี Upside ราว 9% ใน
อีก 6 เดือนขางหนา เสิรฟกองทริกเกอรฟนด WE-THAITRIG6M IPO 
วันนี-้20 พ.ค. 2565 ( ทันหุน) 
 
 เคทีซ'ี ปรับเปายอดรูดบัตรปนี้โต 15%  "เคทีซี" ปรับเปายอด
ใชจาย ผานบัตรเครดติปนี้โต 15% จากเดิม 10% ขานรับทองเที่ยวฟน-
ยอดรูดตางประเทศหนุน ขณะที่ไดปจจัยบวกหลังเจาะกลุมผูมีรายไดสูง 
ดันยอดรูดสะพัด ชู "เคทีซีพี่เบิ้ม กรุงไทยลีซซิ่ง" ปนี้ถึงเปาที่ 1 หม่ืนลาน แม
ยอดปฏิเสธสินเชื่อ ยังสูงภายใตการระวังปลอยกู(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บลจ.ลุยรีท 'ไทย-สิงคโปร' ชูปนผล 5% ปองเงินเฟอพุง  "บลจ.วี" ชี้
ลงทุน อสังหาฯ-รีท-อินฟราฯ ปองกันเงินเฟอพุง ลดพอรตผันผวน แนะ 
"โรงแรมอุตสาหกรรม-คลังสินคาไทย" รับรายได คาเชาสม่ําเสมอ-ปนผลสูง 
"บลจ.กสิกรไทย" ชูรีทไทย-สิงคโปรปนผล 5% นาสนใจอีก 12 เดือน "บลจ.
ไทยพาณิชย" แนะคาปลีก-โรงแรม-สํานักงานสิงคโปร(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
โบรกลุน 'หุนไทย' แตะ 1,650 จุด ไรปจจัยลบใหม - มีแรงเก็งกําไร
ระยะสั้น หนุนบรรยากาศลงทุน 1 เดือนขางหนาปรับตัวขึ้น 
 "หุนไทย" พุง 30 จุด "ตางชาต-ิกองทุน" พรอมใจซื้อ "บล.ยูโอ
บีเคยเฮียน" คาดรีบาวด หลังตอบรับ ปจจัยลบไปมาแลว-จีนจอคลายล็อก
ดาวน "บล.หยวนตา" ชี้ ตลาดไมมีปจจัยลบใหม หนุน ดัชนี 1 เดือน
ขางหนา แตะ 1,650 จุด "บล.ทิสโก" เชื่อไซดเวย 1,580-1,630 จุด 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


