
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 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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MINT ฟนทุกธุรกิจ! จับตา Q2 เขาไฮซีซั่น ครึ่งหลังกลับสูปกติ เปาใหม
เฉียด 40 บาท  MINT สงซิกไตรมาส 2/65 แจมฟนทุกธุรกิจ รับไฮซีซั่นการ
ทองเที่ยว ลุนไทยยกเลิก Thailand Pass ในเดือน มิ.ย.นี้ จูงใจนักทองเท่ียวมาก
ขึ้น โบรกฯ เชียร ซื้อ ใหเปาราคา 39.90 บาท สองครึ่งปหลังกลับสูภาวะปกติ
ใกลเคียงกอนเกิดโควิด-19(ขาวหุน) 
 
หึ่ง EASTW เบ่ียงทอออีีซี สอพิรุธเล่ียงสงเงินเขารัฐ  วิจักษณ 
รายงานผลสอบขอเท็จจริง โครงการประมูลทอน้ําอีอีซี ตอ อาคม วันนี้ วงในระบุ
พบพิรุธอีสท วอเตอรดัดแปลงทออีอีซี อาจเขาขายนําสงรายไดเขารัฐไมเหมาะสม 
เตรียมตั้งบอรดชุดใหม ดงึสรรพากรลงพื้นท่ีตรวจสอบภาษียอนหลงั สวน
กระบวนการประมูลท้ังหมด ชอบดวยกฎหมายแลว หากรัฐมนตรีคลังไฟเขียว 
เรียก วงษสยาม เซ็นสัญญาทันที(ขาวหุน) 
 
SABUY ลุน Q2 กําไรพุง 280% โบรกฯเชียรซื้อเปา 50 บาทสบาย มีลุนไตร
มาส 2/65 เบงกําไร 160-180 ลานบาท พุงกระฉูด 240-280% โบรกฯ ประเมิน
กําไรเพ่ิมขึ้นทุกไตรมาส จากธุรกิจเดิมที่ฟนตัว และธุรกิจใหมท่ีเพิ่มเขามาเสริม 
ลุนทั้งป 65 ฟนกําไร 787 ลานบาท โตสนั่น 268% เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 50 
บาท(ขาวหุน) 
 
PLUS เทรดสนั่นวันนี้ โชวกําไร Q1 โต 192%  นองใหมปายแดง 
PLUS เขาเทรดใน SET วันนี้ ผูบริหารมั่นใจกระแสตอบรับด ีโชวงบไตรมาส 1/65 
กําไรสุทธิ 46.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 192.5% เล็งนําเงินระดมทุนขยายกําลังผลิต
รองรับยอดขายแนน โบรกฯ คาดปนี้เบงกําไร 141 ลานบาท โต 34% ชี้เปาราคา 
5.10-5.30 บาท(ขาวหุน) 
 
FTI ฟอรมสวย ปดเทรดพุง 53% รายไดปนี้สดใส FTI ฟอรมดี! ปดเทรด
วันแรกราคาหุนพุง 53.60% สะทอนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซีอีโอ ลั่นพรอม
นําเงินระดมทุนเดินหนาขยายสาขาท้ังในและตางประเทศ การันตีรายไดปน้ี
เติบโต 25-30%(ขาวหุน) 
 
งบบจ.Q1 ดีเกินคาด 3 กลุมหุนเติบโตเดน บริษัทจดทะเบียนสง
สัญญาณฟนตัว โชวกําไรงวดไตรมาสท่ี 1/65 ดีเกินคาด 2.74 แสนลานบาท โต 
9.5% YoY 3 กลุมเติบโตโดดเดน นําโดยกลุมพลังงาน TOP, BANPU, GULF 
ตามมาดวยหุนเปดเมือง KTB, KKP, CRC, CPALL, BJC, AP, SPALI, BDMS, 
BH, AOT และกลุมสงออก BR, SAPPE, GFPT, NER, KCE, SVI (ขาวหุน) 
 
ปตท.ชี้ป 65 ยอดใช LNG พุง เล็งจัดหาเพิ่มชวงราคาถูก PTTEP เซ็นซื้อ
น้ํามันโอมาน 
 ปตท.คาดป 65 ไทยใชแอลเอ็นจีโต ไตรมาสแรกบวก 6% ชี้ราคาเริ่ม
ลดอยูระดับ 20 เหรียญฯ/ลานบีทียู หารือ กกพ.จัดซื้อกาซกักตุนชวงราคาตก 
ดาน ปตท.สผ.ลงนามซื้อขายน้ํามันดิบโอมาน สรางความมั่นคง( ไทยโพสต) 
 
กฟภ.เดินหนา ผนึกพันธมิตร ขายชารจ 'EV' นายเขมรัตน ศาสตร
ปรีชา รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด (PEA ENCOM) ในเครือการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) กลาววา ไดเขาไป
รวมลงทุนและสนับสนุนธุรกิจดานพลัง งานรูปแบบใหม ใหสามารถพัฒนาการใช
พลังงานทดแทนไดอยางยั่งยืน โดยรวมกับบริษัท ชารจ แมเนจเมนท จํากัด หรือ 
SHARGE ผูนําตลาดอีวีชารจเจอร และผูใหบริการอีวีชารจจิ้งโซลูชั่นแบบครบ
วงจร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุนภายใตชื่อ บริษัท เอ็นคอม ชารจ ยูทิลิตี 
เซอรวิสเซส จํากัด หรือ ENCOM SHARGE เพื่อรวมกันดําเนินกิจการขาย
อุปกรณชารจยานยนตไฟฟาและใหบริการติดตั้งตามที่อยูอาศัย ทั้งบานและ
คอนโดมิเนียมในพื้นที่ตางจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ( ไทยโพสต) 
 
 

BRI พันธมิตรจีบรวมทุน Q2 ฉายแววทุบสถิติใหม BRI คาด
ยอดขาย-รายได ไตรมาส 2/65 ทุบสถิติใหม เนื่องจากจะมี 4 โครงการ
เตรียมโอนกรรมสิทธ์ิ แถมตุนแบ็กล็อกในมือ 1.18 พันลานบาท คาดรับรู
รายไดทั้งหมดไตรมาส 2-3/2565 วางงบ 4 พันลานบาท กวาดซื้อที่ดินตุน
พอรต เนื้อหอมพันธมิตรรุมจีบรวมทุนพัฒนาโครงการใหมตอเนื่อง( ทัน
หุน) 
 
ASIAN อัพเปารายไดโต 19% ชูออเดอรลน-ยอดขายหนุนASIAN 
คาดผลงานไตรมาส 2/2565 เติบโตดกีวาปกอน หลังกาํลังซื้อขยายตัวดี
ตอเนื่อง แถมไดอานิสงสไฮซีซันอาหารสัตวน้ํา ดานอาหารแชเยือกแข็งออ
เดอรลนมือ อัพเปารายไดรวมป 2565 แตะระดับ 1.12 หม่ืนลานบาท โต 
19% จากปกอน วางงบ 660 ลานบาท รองรับเพิ่มกําลังผลิตอาหารสัตว
เลี้ยง-ซอมบํารุงเครื่องจักร( ทันหุน) 
 
AS มั่นใจรายไดเขาเปาโต 15% เดินหนาขยายตลาดเกมตปท.AS 
เตรียมเปดตัวเกมใหม ตั้งเปา 12 เกมในปนี้ ทั้งในไทยและตางประเทศ 
พรอมจับมือ Bitkub พัฒนาแพลตฟอรมเกมรูปแบบไฮบริด รวมถึงการ
ขยายงานไปตลาดใหมๆ อินโดนีเซีย อินเดีย ไตหวัน ฮองกง มาเกา มอง
โอกาสเติบโตสูง เผยสนใจธุรกิจตนน้ํา ซื้อ IP เกมใหผูพัฒนาออกแบบ
ตามท่ีบริษัทตองการ สวน CIB บริษัทลูก คาดลงสนามเทรดตลาดหุน
มาเลเซียป 66 มั่นใจรายไดป 65 โต 15% ตามเปา( ทันหุน) 
 
ANAN เตรียมออกหุนกูม.ิย.นี้ รองรับธุรกิจ-ดบ.สูงสุด 5.60%ANAN 
เตรียมเสนอขายหุนกู 2 รุน แกผูลงทุนทั่วไป อายุ 1 ป 7 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย 4.70% ตอป และอายุ 2 ป 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.60% ตอป 
จายดอกเบีย้ทุก 3 เดือน คาดเปดจองชวงวันที่ 10 และ 13 - 14 ม.ิย. 65 
โดยหุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB 
( ทันหุน) 
 
กําไร' บจ.ไตรมาส 2/65 สอทรุด โบรกฯ ชี้ราคาน้ํามัน-ตนทุนวัตถุดิบ
พุง "บล.เอเซียพลัส" เผยกําไรบจ.ไตรมาส 1/65 เปนไปตาม คาด 
1.74 แสนลาน 
 "โบรก" คาด บจ.ไตรมาส 2/65 ลดลง จากไตรมาส 1/65 เหตุ 
ราคาน้ํามันดิบพุง กระทบตนทุนวัตถุดิบขยับ "บล.เอเซียพลัส" คงเปาทั้งป
นี้ 1.04 แสนลาน "บล.หยวนตา" เผย มีโอกาสปรับลดประมาณการใหม
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ทิพยกรุป' ปดดีลซื้อกิจการ ธุรกิจประกันภัยครึ่งปแรก  "ทิพย กรุป" 
เล็งปดดีล ซื้อกิจการธุรกิจประกันภัย ไตรมาส 2/65 เพื่อดําเนินธุรกิจ
ประกันภัยดิจิทัล "อินชัวรเวิรส" ตั้งเปา 3 ปขางหนาเบีย้แตะ 2.6 หม่ืนลาน 
พรอมเจรจาพันธมิตร ตั้งบริษัทประกันภัยในกัมพูชา(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เซ็นเทล' ชี้รายไดไตรมาส 2 ปนี้โต  "โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา" คาด
รายไดไตรมาส 2/65 โต อานิสงสเปดเมืองหนุนอัตราเขาพักโรงแรมใน
แหลงทองเที่ยวเพิ่มแตะ 90% - ราคาหองพักขยับขึ้น คาดทั้งปรายไดเฉลี่ย
หองพักแตะ 2 พันบาทตอหุนตอคืน - ธุรกิจอาหารยอดขายสูงขึ้น 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
  


