
 
 

 

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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สะพัด! RATCH ซื้อ BH จอปดดีลหลังเพิ่มทุน เดินหนาขยายธุรกิจ
เฮลทแคร..ฟากผูบริหารโนคอมเมนต.!  กระฉอนวงการวาณิช
ธนกิจ RATCH สนซื้อหุน BH 9.04% รับชวงตอจากกลุมเกียรตินาคินภัทร 
หลัง ดร.สาธิต วิทยากร ขายฝากไว 71.95 ลานหุน สอดรับแผนขยายการ
ลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ วงในเชื่อมีโอกาสปดดีลซื้อขายหลัง 
RATCH เพิ่มทุน 25,000 ลานบาทเสร็จ ฟากผูบรหิารราชกรุป ระบุไม
สะดวกตอบคําถามหรือใหขอมูลเรื่องดังกลาว(ขาวหุน) 
 
IAA ชี้ฝรั่งลุยหุนไทยยาว CPF-KCE-BDMS-BA เดน  สมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน (IAA) มั่นใจฟนดโฟลวไหลเขาตลาดหุนไทยตอเนื่อง 
ยกหุนเดน GFPT-CPF-KCE-BDMS-ADVANC-KBANK-M-BA-TOP ดาน 
FTSE ประกาศรายชื่อ 9 หุนขนาดเล็กเขาคํานวณ Micro Cap นําโดย 
BRI, CIVIL, HENG, PEACH, KTBSTMR, SVT, TKC, WFX และ TFM 
สวน FTSE All world ไมมีหุนเขาออก มีผล 17 ม.ิย.นี(้ขาวหุน) 
 
ORI มั่นใจ Q2 เดง แบ็กล็อก 3.5 หม่ืนล. ORI สงซิกผลงานไตร
มาส 2/65 โตไมหยุด! ตุนแบ็กล็อกแนน 35,773 ลานบาท วางเปายอดขาย
ครึ่งปแรกพุง 1.8 หม่ืนลานบาท ลาสุดทําไดแลว 14,000 ลานบาท ฟาก 
AP โชวยอดขายแนวราบ 4 เดือนแรกโต 37% แตะ 13,522 ลานบาท 
ขณะที่ BRI เปดบานตอนรับผูบริหารจาก 8 ธนาคารพันธมิตร แนะนํา
โครงสรางองคกรใหม(ขาวหุน) 
 
SAWAD-MTC มีเสียว! ออมสินรุกสินเชื่อที่ดิน SAWAD-MTC มี
หนาว หลังธนาคารออมสินประกาศเดินหนาตั้งบริษัทลูก ปลอยสินเชื่อ
ที่ดินเดือน ก.ย.นี้ กอนขยายธุรกิจขายฝากตอ ดอกเบี้ยต่ําแค 8% ขณะที่
ตลาดปลอย 40% ดานโบรกฯ ประเมินกระทบกําไรศรีสวัสดิ์ 3% สวน
เมืองไทย แคปปตอล กําไรลด 1%(ขาวหุน) 
 
GPSC สงซิกไตรมาส 2 แจม บุกกําไรโซลารอินเดียเพิ่ม  GPSC เผย
ไตรมาส 2/65 แจมปจจัยหนุนเพียบ! โรงไฟฟาโกลวพลังงานเฟส 5 กลบัมา
เดินเครื่องดันมารจิ้นเพิ่ม ขณะที่คาเอฟทีทยอยขึ้นสะทอนตนทุนคาไฟ 
และบุกสวนแบงกําไรโซลารฟารมอินเดีย Avaada เพิ่ม เรงปดดีลลงทุน
วินดฟารมลมนอกชายฝงในไตหวันครึ่งปแรก ฟาก PTT เปดจองซื้อหุนกู
อายุ 7 ป ชูดอกเบี้ย 3.25% ตอป วันที่ 24-26 พ.ค.นี้ ดาน IRPC โชว
ความสําเร็จขายหุนกู 1.2 หม่ืนลานบาท ผานแอปฯ เปาตัง เกลี้ยงภายใน 
4.23 นาท ี(ขาวหุน) 
 
 กบน.กัดฟนตรึงดีเซลอีกสัปดาห เรงถกกูแบงก/'ออมสิน' ปดชอง
แจงไมใชนิติบุคคล 
 'กบน.' กัดฟนตรึงดีเซลที ่ 32 บาทตอลิตรอีกสัปดาห บรรเทา
ภาระชวงเปดเทอม เผยเรงถกหาชองกูเงินแบงก ดาน 'ออมสิน' แจงอาจ
ปลอยกูอุมกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไมได เหตุติดปญหาไมใชนิติบุคคล ระบุ
ตองดูขอกฎหมายถี่ยิบ ( ไทยโพสต) 
 
 
การันตี 'วงษสยาม' ชนะใสทอน้ําอีอีซี ธนารักษการันตี "วงษสยาม" 
ชนะใสประมูลทอน้ําอีอีซี แจงผลสอบสรุปโปรงใส ดานดีเอสไอโดดสั่งสอบ 
"อีสทวอเตอร" เลี่ยงภาษ ี( ไทยโพสต) 
 
 

IRPC หุนกูขายเกลี้ยงรับเงิน 1.2 หม่ืนลานบ.บุกขยายโซลารลอยน้ํา
IRPC ปดจ็อบขายหุนกู-กรีนบอนดตามเปา 1.2 หม่ืนลานบาท หลังนัก
ลงทุนจองซื้อเกลี้ยง สะทอนปจจัยพื้นฐานแกรง พรอมนําเงินลงทุนขยาย
โครงการทุนโซลารลอยน้ํา-คืนหนี(้ ทันหุน) 
 
TPIPL ลั่นอีบิทดาแตะ 1.5 หม่ืนล.ลุยลดตนทุน-อัพประสิทธิภาพ
TPIPL ลั่นปนี้อีบิทดาโต 1.4-1.5 หม่ืนลานบาท พรอมบุกรายไดแตะ 5 
หม่ืนลานบาท กํางบ 5 พันลานบาท เดินหนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต - ลดตนทุน ตอเนื่อง หลังไตรมาส 1/2565 ทํากําไรแลว 1.8 พันลาน
บาท ดานโบรกคาดปนี้กําไรสุทธิ 3,743 ลานบาท แนะ "ซื้อ" เปา 2.50 บาท
( ทันหุน) 
 
SNP ฟุงยอดขาย Q2 โต 25% นั่งในรานพุง-เมนูใหมดัน SNP คาด
ยอดขายไตรมาส 2/2565 โต 20-25% ระบุนั่งในรานเติบโตขึ้น 7-10% เชื่อ
ไตรมาส 3-4 โตเพิ่มขึ้นอีก เดินหนาเพิ่มเมนูใหมปมยอดขาย พรอมเพิ่ม
ฐานลูกคาใหมทุกเจนเนอเรชั่น มั่นใจรายไดรวมป 2565 โต 30% หลัง
สถานการณโควดิคลี่คลายกลับมาสูภาวะปกต(ิ ทันหุน) 
 
WHAUP บุกงานใน-นอกบาน ควาดีลติดตั้งโซลารเติมพอรตบิ๊ก 
WHAUP "สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ" เผยแผนธุรกิจน้ําและพลังงาน 
เดินหนารุกทั้งในประเทศ-และเวียดนาม หวังดันผลงานทั้งป 2565 เพิ่มข้ึน
จากป 2564 สงซิกไตรมาส 2/2565 จอเซ็นสัญญาติดตั้ง Solar Rooftop 
เพิ่มอีก 3 โครงการ คิดเปน 15.9 เมกะวัตต และ COD อีก 4 โครงการ คิด
เปน 22.5 เมกะวัตต หนุนยอดทั้งปมียอดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย 150 เมกะวัตต( ทันหุน) 
 
EVER ชูแนวราบดีมานดแกรง จอเปดตัว 2 โครงการ 1.5 พันล.
EVER สองป 2565 มองแนวโนมอสังหาแนวราบยังไปไดสวย เตรียมสง 2 
โปรเจ็กตใหมมูลคากวา 1,500 ลานบาท บุกตลาด เริ่มจากทาวนโฮม แบ
รนด "เอเวอร ซิตี้" โครงการสุขสวัสดิ์ 30 พุทธบูชา เฟส 3 มูลคา 300 ลาน
บาท และโครงการบานเดี่ยว แบรนด "มายโฮม ซิลเวอรเลค" ในโครงการ 
"Silverlake Park VIND" ยานสุวินทวงศ มูลคา 1,200 ลานบาท พรอม
ติดตั้ง Solar Rooftop นํารองแนวราบยานสุวินทวงศเปนแหงแรก ( ทันหุน) 
 
หุน-ทองคํา' สอผันผวน จับตา 'เฟด' เรงขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ม.ิย.-
ก.ค. กดดันตลาด 
 ลุนไตรมาส 3/65 ดัชนีฟนตัว แนะเพิ่มนํ้าหนักลงทุน 
 "โบรก" คาดหุนไทย ไซดเวย กังวลเฟดเรงข้ึนดอกเบี้ย สกัดเงิน
เฟอ "บล.โนมูระฯ" ชี้ดัชนี 1-2 เดือนยังผันผวน คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.75% 
ม.ิย.-ก.ค. "บล.หยวนตา" แนะเพิ่มนํ้าหนักหุนไทยชวงไตรมาส3/65 "วาย
แอลจี" ชี้ ทองคําหลุด 1,800 ดอลลารตอออนซ เปนจังหวะเขาสะสม
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ธปท.จอโคแซนดบ็อกซดิจิทัลไอดี  แบงกชาติจอเปด "โคแซนด
บ็อกซ" พัฒนาดิจิทัลไอดีนิติบุคคล หวังชวยพัฒนาบริการทางการเงิน คาด
ออกไดครึ่งปหลังนี้ ปลื้มแบงก-นอนแบงกแหเขาทดสอบในแซนดบ็อกซ 
เฉียด 80 ราย หวังพัฒนาบริการในอนาคต (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
  


