
 
 

 

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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SCB รีวิวราคาซื้อ' บิทคับ' แนวโนมต่ํา 1.7 หม่ืนลาน จับตา
ผลตอบแทนลงทุนปรับสูงขึ้น เอสซีบี เอกซ ฉวยจังหวะตลาดค
ริปโตปวน ตอรองราคาซื้อหุน บิทคับ ในราคาถูกลงหรือต่ํากวาราคาเดมิท่ี 
1.7 หม่ืนลานบาท มั่นใจดีลจบไตรมาส 3/65 โบรกฯ มองสงผลดีตอราคา
หุน SCB และผลตอบแทนจากการลงทุน สวนกรณีเหรียญ LUNA รวงหนัก 
กระทบกําไรแค 0.02-0.03% หรือประมาณ 7-10 ลานบาทเทานั้น สวนปนี้
กําไรสุทธิกวา 4.53 หม่ืนลานบาท เติบโต 27% ราคาเปาหมาย 167 บาท
(ขาวหุน) 
 
SMK เซนพิษ 'เจอจายจบ' ยื่นฟนฟูกิจการตอศาลฯ  สินมั่นคง
ประกันภัย หรือ SMK โดนพิษประกัน เจอ จาย จบ ลาสุดยื่นคาํรองขอ
ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง วางแนวทางจายหนี้ มีท้ังขยาย
ระยะเวลา ปรับโครงสรางหนี้ และแปลงหนี้เปนทุน กอนจะหาผูรวมทุนใหม 
ลาสุด ศาลฯ รับคํารองแลว นัดไตสวน 15 ส.ค.นี้ พรอมย้ําขณะนี้ยังดําเนิน
ธุรกิจตามปกต(ิขาวหุน) 
 
AQUA ทุม 120 ลาน ซื้อคืน 200 ลานหุน บอรด AQUA อนุมัติ
วงเงิน 120 ลานบาท ซื้อหุนคืนไมเกิน 200 ลานหุน เริ่มซื้อคืนวันที่ 1 มิ.ย.-
30 พ.ย.นี้ หวังปรับโครงสรางทุนบริษัทเพื่อบริหารเงินสด มั่นใจสงผลดีผูถือ
หุนมีโอกาสรับปนผลสูงขึ้น พรอมเปดตัวธุรกิจใหม ม.ิย.นี้(ขาวหุน) 
 
FTI ดีเดยเขาเทรดวันนี้ อนาคตแจมโตกระโดด  ไอพีโอนองใหม FTI 
ลงสนามเทรดใน SET วันนี้ ชูจุดเดน ผูนําผลิตภัณฑระบบบําบัดน้ําครบ
วงจร ฟากซีอีโอม่ันใจอนาคตโตกาวกระโดด รับเทรนดขาขึ้นอุตสาหกรรม
เครื่องกรองน้ําและอุปกรณระบบน้ํา เล็งนําเงินทุนตอยอดธุรกิจในไทยและ
ตางประเทศ ลั่นรายไดปนี้โต 25-30% โบรกฯ ชี้ป 65 กําไรงาม 66 ลาน
บาท โต 82% จากปกอน(ขาวหุน) 
 
GUNKUL จับใหญ CPF สงขายสารสกัดกัญชง GUNKUL ปดบิ๊กดีล
เซ็น MOU กับ CPF-CPP เพื่อซื้อขายสารสกัด CBD จากกัญชง เพื่อ
นําไปใชในอาหาร-เครื่องดื่ม ตอบโจทยผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพ พรอมกันนี้
ไดเซ็น MOU กับ แบล็ค แคนยอน เพื่อซื้อขายกัญชาและกัญชง สําหรับ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในรานอาหารในไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ 
GUNKUL จอเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 4-5 ราย(ขาวหุน) 
 
โอดดัชนีต่ําสุดรอบ 5 เดือน ชี้น้ํามันพุง-เงินเฟอปจจัยลบ เผย SME นา
หวงเรงรัฐดูแล 
 ส.อ.ท.โอดดัชนีกลับมาลด งวด เม.ย. อยูที ่86.2 ต่ําสุดในรอบ 5 
เดือน เผยเอสเอ็มอีนาหวง ดัชนีชี้ชัดความเหลื่อมล้ําเอื้อรายใหญสูงรับ
อานิสงสสงออก จี้รัฐเรงดูแลทั้งเงิน-หาตลาด( ไทยโพสต) 
 
คมนาคมทุม 1.9 พันล.ขยายถนน 4 เลนบูมใต นายสราวุธ ทรงศิวิไล 
อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปดเผยวา สํานักสํารวจและออก แบบได
ดําเนินโครงการสํารวจและออกแบบ ทางหลวงหมาย เลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) สาย อ.กะเปอร-อ.สุขสําราญ จ.ระนอง ระยะทาง 25.8 กม. 
งบประมาณ 1,930 ลานบาท เพื่อขยายเสนทางดังกลาว จากเดิมมีขนาด 2 
ชองจราจร ใหมีขนาด 4 ชองจราจร โดยคาดวาเร่ิมดําเนินการไดใน
ปงบประมาณ 2568 แลวเสร็จในป 2571 ใชระยะเวลากอสราง 3 ป 
 ( ไทยโพสต) 
 

COM7 ลุยสาขานอกหางขยายไลนธุรกิจตอยอด COM7 ตั้ง
เปารายไดป 2565 โตไมต่ํากวา 20% เดินหนาขยายสาขาเพิ่มอีก 150 แหง 
หนุนสิ้นปนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 1,200 แหง เนนสาขานอกหางสรรพสินคา 
คูขนานรุกทุกชองทางธุรกิจทั้งดานเกม การจําหนายสินคาทางออนไลน 
และการใหสินเชื่อทางการเงินผานทาง U Fund ดานโบรกคาดกําไรป 
2565-66 เติบโตเฉลี่ย 17% ตอป ยังมีศักยภาพในระยะยาวไปสูชองทาง
ออนไลน( ทันหุน) 
 
Pi อัพฐานบริการนกัลงทุน เปดเทรดหุนตางประเทศ Pi เปด
บริการซื้อขายหุนตางประเทศ (Offshore) เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกให
ลูกคาและนักลงทุน ตอบโจทยบริการครบวงจร สามารถเลือกลงทุนซื้อขาย
หุนตางประเทศไดมากกวา 28 แหงท่ัวโลก ไมมีขั้นต่ําการลงทุนตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อเขาถึงนักลงทุนที่สนใจและพรอมทยอยปรับธุรกิจใหเขาสูโหมด
ดิจิทัลเต็มตัว( ทันหุน) 
 
ERW อิบิทดาปนี้พลิกบวก กํางบ 800 ล.ผุดฮ็อปอินน ERW คาด
รายไดรวมท้ังป 2565 โต 150% นักทองเที่ยวตางชาติคึกคักหลังเปด
ประเทศ หนุนอัตราการเขาพักพุงเกิน 50% บางแหงแตะ 70% รวมถึงบาง
ชวงสามารถปรับเพิ่มคาหอง ตั้งงบ 800 ลานบาท เดินหนาแบรนดฮ็อป 
อินน รวมถึงการปรับปรุงโรงแรม และศูนยการคาดิ เอราวัณ เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว( ทันหุน) 
 
CHOW พลิกกําไร 1.2 พันล.ลุยธุรกิจขุดเหมืองคริปโท CHOW 
โชวผลงานไตรมาส 1/65 สุดหรู พลิกกําไร 1.2 พันลานบาท เพิ่มข้ึน 
1,950% หลังรับรูกําไรจากการขายโรงไฟฟาในญี่ปุน 1.4 พันลานบาท 
ปลดหนี้ทันที 6.4 พันลานบาท กด D/E ลดวูบ สบชองปรับโครงสราง
องคกร ฟากบอรดไฟเขียวทุม 150 ลานบาท ลงทุนธุรกิจขุดเหมืองคริปโท
( ทันหุน) 
 
ไทยประกันชีวิตเฟอหาสตารทอัพพัฒนานวัตกรรม ไทยประกัน
ชีวิตขับเคลื่อนสูองคกรดิจิทัล จับมือ Rise เปดตัว Exponential Program 
เฟนหาสตารทอัพจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาโซลูชันใหกับบริษัท โดยมี
เปาหมายมอบประสบการณที่ดีใหกับทุกภาคสวน ทั้งลูกคา พนักงาน ฝาย
ขาย และพันธมิตร( ทันหุน) 
 
''เอเซียพลัส' ลงทุนคริปโทฯ  "เอเซียพลัส" เผย เขาลงทุน คริปโทฯ 7-8 
เหรียญ เพื่อศึกษาตลาด-อยูระหวางพิจารณาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิจิทัล(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
10 บจ. 'เจาสัวเจริญ' กําไรพุง 'โบรก' คาดงวดไตรมาส 2/65 โต
ตอเน่ืองรับเปดประเทศ กวาด 4.8 พันลาน โต 200% รับเปด
ประเทศ 
 "10 บจ.กลุมเจาสัวเจริญ" กําไรงวดไตรมาส 1/65 อยูที่ 4.8 
พันลาน เติบโต 200% จากชวงเดยีวกันปกอน ที่มีกําไร 1.59 พันลาน โบรก 
คาดแนวโนมขยายตัวตอเนื่องไตรมาส 2/65 ยก บีเจซ-ีดับบลิว" ขานรับ
กําลังซื้อผูบริโภคฟนตัว หลังรัฐคลายมาตรการล็อกดาวน (กรุงเทพธุรกจิ) 
 
 
  
 


