
 
 

 

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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 มาเลเซียยังคงพิจารณาแผนลดภาษีสงออกน้ํามันปาลม แม
อินโดนีเซียเลิกคําสั่งหามสงออกตั้งแตวันที่ 23 พ.ค.นี ้ มาเลเซีย
จะทบทวนขอเสนอท่ีจะลดภาษีสงออกน้ํามันปาลมชั่วคราว หลังจากที่
อินโดนีเซียตัดสินใจเลกิหามสงออกน้ํามันปาลมตั้งแตวันจันทรที่ 23 
พฤษภาคม ขณะเดียวกันคาดการณวาการตึงตัวของน้ํามันพืชจะบรรเทา
ลงภายในไตรมาสสี่ แตราคาจะยังทรงตวัจนถึงกลางป 66(ขาวหุน) 
 
ศบค.ไฟเขียวเปดผับ-บาร ดีเดย 1 ม.ิย. 7 หุนกิจกรรมยามราตรีตี
ปก  ศบค.อนุมัติเปดผับ บาร คาราโอเกะ ดีเดย 1 ม.ิย.นี้ หนุนหุน
กลุมรับกิจกรรมกลางคืนคึกคกั นําโดยกลุมรานอาหาร M, ZEN กลุมคา
ปลีก CPALL กลุมทองเที่ยวโรงแรม SHR, DUSIT, MINT, CENTEL สวน
ไทยแลนดพาส ศบค.ยกเวนใหเฉพาะคนไทยไมตองลงทะเบียน สงผลดี 
AOT และ AAV(ขาวหุน) 
 
KTAM ชู 8 กองทุน ปนกําไรโดดเดน รับเฟดคุมเงินเฟอ บลจ.กรุง
ไทย (KTAM) คาดเฟดยังเดินหนาใชนโยบายการเงินเขมขน เพื่อสกัดเงิน
เฟอ เนนสะสม KT-Ashares, KT-CHINA และ KT-CHINABOND เหตุ
ราคายังถกู ขณะเศรษฐกิจกาํลังผานจุดต่ําสดุ แนะ ถือตอ 5 กองทุนอิง
สินคาโภคภัณฑ ชู KT-ENERGY, KT-OIL, KT-MINING, KT-PRECIOUS 
และ KT-GOLD(ขาวหุน) 
 
BLS สง 'Wealth Connex' ยกระดับการลงทุน ตอบโจทยทุกสไตล  
บล.บัวหลวง (BLS) เปดตัวแอปฯ Wealth Connex บริการเชื่อมตอทุก
ความรูและบริการลงทุน ชู จุดเดนนําเทคโนโลยีมาประยุกตใหบริการ ผาน
แพลตฟอรมออนไลน พรอมยกระดับศักยภาพการใหบริการเชื่อมตอโอกาส
การลงทุน ตอบโจทยทุกไลฟสไตลของผูลงทุน(ขาวหุน) 
 
กูรูชูหุนเวียดนามดาวเดน เตรียมตีตั๋วลงทุนรับทรัพย  ผูจัดการ
กองทุน ชี้ ตลาดหุนเวียดนามดาวเดนแหงเอเชีย นับเปนโอกาสดีในการ
สรางผลกําไรเติบโตในระยะยาว แนะนักลงทุนเก็บกองทุนหุนเวียดนามเขา
พอรต รับผลตอบแทนเติบโตตามแนวโนมเศรษฐกิจและตลาดหุนที่โดดเดน 
คาดจะเติบโต 19.3% ในปนี้ และเติบโต 24.3% ในปหนา แถมราคาหุนยัง
ไมแพง (ขาวหุน) 
 
ออมสินลุยธุรกิจสินเช่ือที่ดิน ประเดิมใสทุนพันล.หั่นดอกเหลือ 8% เรง
เครื่องปลอยกูก.ย.นี ้
 "ออมสิน" แจงบอรดไฟเขียวตั้งบริษัทลูกลุยธุรกิจสินเชื่อที่ดิน-รับ
ขายฝากที่ดิน ประกาศหั่นดอกเบี้ยเหลือ 8% หักคอตลาดที่ 40% ประเดิม
ใสทุน 1,000 ลานบาท ปกหมุดเดินเครื่องปลอยกู ก.ย.2565( ไทยโพสต) 
 
เดินหนาดวน 'ฉลองรัช-สระบุรี' กทพ.คาดชงครม.เคาะปลาย 65นาย
สุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 
เปดเผยถึงความคืบหนาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 
วา ขณะนี้โครงการดังกลาวมีความพรอมท่ีจะผลักดันอยางมาก เนื่องจาก
ผานการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และ
ทําการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการแลวเสร็จ กทพ.จึงอยูระหวาง
รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ (บอรด) อนุมัติในวันที่ 24 พ.ค.นี้ 
เพื่อเริ่มตนเดินหนาลงทุนโครงการ  ( ไทยโพสต) 
 
 

BEM ทราฟฟกขึ้นอีกใกลแลวประมูลสีสม BEM ชี้ทราฟฟกสุด
แกรงทั้งทางดวนลานคัน-รถไฟฟา 2.9 แสนคนตอวัน ยกคิวอีเวนตศนูย
ประชุมแนน ดันทราฟฟกวิ่งขึ้นอีก กํางบลงทุน สราง S-Curve ลั่นพรอม
ประมูลโครงการรถไฟฟาสีสม พ.ค.-ม.ิย. นี้ มี Double Deck โครงการอื่น
รออยู เคลียรชัดตนทุนคาไฟที่เรงตัวขึ้น 15-20% ไมกระทบย้ําปนี้กําไรฟน
แกรง( ทันหุน) 
 
GULF-SCC ผสานแกรง รุกหนักปูพรมโซลารรูฟ ใหญผนึก
ใหญ GULF ประกาศจับมือ SCC ตั้งบริษัทรวมทุน "เอสจี โซลาร" ลุยติดตั้ง
โซลารรูฟในกลุมอุตสาหกรรมของ SCC และ GULF1 ในเขตอุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ สระบุรี และระยอง และ EEC นักวิเคราะหชี้เปนดีลใหญได
ฐานลูกคาจํานวนมาก ตอยอดสูพลังงานอัจฉริยะ ADVANC INTUCH รับ
ผลดีดวย( ทันหุน) 
 
TOP แรงตอไตรมาส 2 ชูคากลั่น-กําไร GPSC TOP ลั่นผลงานไตร
มาส 2 โตตอชี้คากลั่นสูง-บุกกําไรขายหุน มองราคาน้ํามันทรงตัวหรือออน
ลงเล็กนอย เดินหนากอสรางโครงการ CFP เปดดําเนินการเชงิพาณิชยป 
2567 พรอมศึกษาสินคากลุมไฮมารจิ้น มองเหตุระเบิดโรงกลั่นเกาหลีใต 
สงผลใหราคาน้ํามันเบนซินตึงตัวดันมารจิ้นดีตอ( ทันหุน) 
 
JMART แวว Q2 โดดเดน ออนไลนโตเทาตัว JMART ฟุงไตรมาส 
2/2565 ฟอรมแจม รับทรัพยทุกธุรกิจโตตอเนื่อง ชูยอดขายออนไลนโต
มากกวา 100% แถมคอนเฟรมปนี้ผลงานโต 50% จากปกอน ระบุเงิน
ระดมทุนใหม ดันธุรกิจขยายตัวเดน แถมเล็งเข็นบริษัทยอย JVC เขาตลาด
ป 2567 เสริมแกรงอนาคต( ทันหุน) 
 
TIDLOR ปนี้โต 25% มุงขยาย 300 สาขา เคาะพื้นฐาน 46 บาท
TIDLOR มองความตองการสินเชื่อและประกันภัย Q2/2565 มั่นใจพอรต
สินเชื่อรวมโต 20-25% มองรายไดธุรกิจประกันวินาศภัยโต 30-35% 
เดินหนาขยาย 300 สาขา ดานนักวิเคราะหคาดปนี้กําไรโต 29% ที่ 4 
พันลานบาท หนุนจากการเติบโตของทุกธุรกิจ เคาะ "ซื้อ" เปา 46 บาท 
 ( ทันหุน) 
 
'โชติกร ปญจทรัพย' บอรด A5 เขาซื้อหุนรวดเดียว 113 ลานขอมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) ระบุวา โชติกร ปญจทรัพย กรรมการ บริษัท แอสเซทไฟว จาํกัด 
(มหาชน) หรือ A5 รายงาน ซื้อหุนA5 จํานวน 2 รายการ หุนจํานวนรวม 40 
ลานหุน ที่ชวงราคาหุนละ 2.71-2.86 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 
113.13 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ธปท.จอผอนเกณฑ 'แบงก' ขายเอ็นพีเอ  
 "ธปท." จอผอนเกณฑ "แบงก" ขยายเวลาขายเอ็นพีเอ 2 ป ไม
ตองสํารองเพิ่ม หวังลดผลกระทบ โควิด-ขายทรัพยไมออก(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'บลจ.ไทยพาณิชย' เพิ่ม ลงทุนสินทรัพยปลอดภัย  
 "ทองคํา-น้ํามัน-กองทุนอสังหา" หลบตลาดหุนผันผวน 
 "บลจ.ไทยพาณิชย" ปรับพอรต เพิ่มนํ้าหนักสินทรัพย ปลอดภัย 
"ทองคํา-น้ํามัน-กองทุนอสังหาฯ" หลบภัย ดัชนีผันผวน แนะชวงตลาด
ปรับตัวลงเปนโอกาสสะสมหุนกลุม เปดเมือง-งบโตดี (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


