
 
 

 

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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IRPC สงซิกไตรมาส 2 ฟน เปา 3 ป อีบิทดา 2.5 หม่ืนล. อัดงบ 2 
หม่ืนลาน เดินหนาขยายลงทุนปนี้  IRPC สงสัญญาณไตรมาส 2/65 
ฟน! รับดีมานดผลิตภัณฑปโตรเคมีปรับตัวดีขึ้น พรอมปกธงป 68 (แผน 3 
ป) ดันอีบิทดาพุง 25,000 ลานบาท และป 73 ทะยาน 35,000 ลานบาท 
จากการลงทุนขยายธุรกิจตอเนื่อง ปนี้ทุมงบลงทุน 20,000 ลานบาท สวน
ใหญใชในโครงการ UCF หวังแลวเสร็จ ม.ค.67 ดานโครงการ 
Innopolymed คาดเสร็จไตรมาส 3/65(ขาวหุน) 
 
CPF ทุม 3 พันลาน บุกแพลนตเบส ซีพีเอฟ บุกตลาดแพลนตเบส 
(Plant-based) ทุมงบลงทุน 3,000 ลานบาท ปนแบรนด Meat Zero วาง
เปาสูการเปนแบรนดอันดับ 1 ของผลิตภัณฑเนื้อจากพืชในภูมิภาคเอเชีย 
และขึน้ท็อป 3 ของตลาดโลกภายใน 3 ป พรอมโกยรายได 6,000 ลานบาท
(ขาวหุน) 
 
'บานปู' บุกบารเนตตเพิ่ม BPP เรงขยายไฟฟาสหรัฐ BANPU 
เตรียมบันทึกรายไดแหลงบารเนตตจาก XTO ในสหรัฐฯ หลังปดดีลม.ิย.นี้ 
หนุนกําลังกาซเพิ่ม ขณะที่ทิศทางราคากาซและถานหินในไตรมาส 2/65 
และชวงครึ่งปหลังยังทรงตัวสูง ดาน BPP เรงศึกษาขยายแผนลงทุน
โรงไฟฟากาซในสหรัฐฯ เพิ่ม วางงบลงทุนปนี้ 700 ลานเหรียญสหรัฐ(ขาว
หุน) 
 
บียอนดเพิ่มทุน PP ใชลุยธุรกิจเดินรถ  บล.บียอนด (BYD) 
ออกหุนเพิ่มทุน PP เตรียมขายพันธมิตร 31.32% ที่ 7.062 บาท/หุน หวัง
นําเงินไปใชสําหรับธุรกิจเดินรถ เพื่อใหเปนไปตามแผนทางธุรกิจของบริษัท 
คาดไดขอสรุป 30 ม.ิย.นี(้ขาวหุน) 
 
ล็อกเปา JMT-CHAYO แจมสุดหุนกลุมการเงิน  เล็งเปา 2 หุนกลุม
การเงิน JMT-CHAYO เดนเหนือคูแขง เผยหลังหมดมาตรการพักหนี้ 
สถาบันการเงินเรงระบาย NPL เจ เอ็ม ทีฯ ตั้งเปารับซื้อ 1.4 หม่ืนลานบาท 
ชโย รับ 3 พันลานบาท เพิ่มข้ึนเทาตัว ดันกําไรสุทธิปนี้นิวไฮทั้งคู JMT เขา
คํานวณ MSCI สิ้นเดือน พ.ค.นี้ ดาน JMART รวมประชุม KB Kookmin 
Card ดัน KBJ ขึ้นท็อป 5 (ขาวหุน) 
 
GUNKUL ลั่นอีบิทดาปนีโ้ต 30-35% กางแผน 3 ป ทุม 2 หม่ืนลาน 
ลุยขยายธุรกิจ  GUNKUL ตั้งเปาอีบิทดาปนี้โต 30-35% สงซิกไตร
มาส 2/65 สดใส เตรียมสปนออฟ กันกุล พาวเวอร ดีเวลลอปเมนท เขา
ตลาดหุนไตรมาส 1/66 พรอมวางงบลงทุน 20,000 ลานบาท เดินหนา
ขยายธุรกิจในป 65-67(ขาวหุน) 
 
ธอส.' โวปลอยสินเช่ือทุบสถิติ รับศก.ฟน/การันตีตรึงดอกเบีย้
ถึงสิ้นป 
 'ธอส.' ฟุงปลอยกู 4 เดือนทะยาน 8.2 หม่ืนลานบาท จอปรับ
เปาหมายปลอยกูป 2565 ใหมแตะ 3 แสนลานบาท โวสูงสุดใน
ประวัติศาสตร อานิสงสเศรษฐกิจเริ่มฟน คนตองการกูบานราคา 3 ลาน
บาทเพิ่ม การันตีทั้งปนี้ไมมีแผนขยับขึ้นดอกเบี้ยบานแนนอน 
 
ครม.อนุมัติ 4 หม่ืนล. ผุดโรงไฟฟาแมเมาะ ครม.อนุมัติให กฟผ.
กอสรางโรงไฟฟาแมเมาะทดแทนเครื่องที่ถูกปลด 4.74 หม่ืนลาน เพื่อเกิด
ความม่ันคงในการผลิตกระแสไฟฟาในภาคเหนือ ( ไทยโพสต) 
 

ITEL ลุยดาดาเซ็นเตอรทําเงิน หนุนเปารายไดโต 3.2 พันลานITEL 
ลั่นไกผลงานไตรมาส 2/2565 สุดแจม จอบุกรายได-ธุรกิจใหมหนุน ดาน
บอสใหญ "ณัฐนัย อนันตรัมพร" คอนเฟรมป 2565 รายไดแตะระดับ 3.2 
พันลานบาท โครงการเรียงคิวเพียบ-ดาดา เซ็นเตอรบูม แถมตุนแบ็กล็อก
ในมือ 3.56 พันลานบาท เตรียมดันบริษัทยอย BS เขาตลาดหุนไทย เสริม
แกรงระยะยาว( ทันหุน) 
 
บล.เคพีเอ็มปลื้มหุนกู NUSA กระแสตอบรับดียอดจองลนกระแสดี
อยางตอเนื่องยอดจองเต็มทุกชุด สําหรับหุนกูบริษัท ณุศาศิริ จาํกัด 
(มหาชน) หรือ NUSA นับเปนความสําเร็จอยางตอเนื่องในการเสนอขาย
หุนกูครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยมียอดจองซื้อหุนกูเขามาเต็ม
จํานวนที่ตั้งไว ตอกย้ําความเชื่อม่ันของนักลงทุน ที่ยังคงใหความสนใจและ
สนับสนุน หุนกูที่จัดจําหนายโดย บริษัทหลักทรัพย เคพีเอ็ม จํากัด ดวยดี
เสมอมา( ทันหุน) 
 
ธนชาตประกันภัยเปาเบ้ียหมื่นลานเครดิตการเงิน AA- ธนชาตประ
กันภัย ปกธงป 2565 ปมเบี้ยรวม 10,000 ลานบาท ชูแข็งแกรงในตลาด
ประกันรถ และมีฐานทุนสุดแกรง พรอมกาวผานวิกฤติโควิด-19 ปรับกล
ยุทธสูเงินเฟอ( ทันหุน) 
 
KTAM แนะถึงเวลาทยอยสะสม ภาพลงทุนครึ่งหลังดีกวาตนปKTAM 
มองเปนจังหวะทยอยสะสม คาดวาครึ่งปหลังบรรยากาศลงทุนดีกวาครึ่งป
แรก ชี้ปจจัยลบกระทบแตละประเทศมาก-นอยตางกัน แนะกระจายลงทุน
ในทุกสินทรัพย หุนเอเชียยังคงนาสนใจ แตอยาใจรอนในการลงทุน เพราะ
ความผันผวนยังมีอยูตลอดปนี้( ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยสงกอง RMF บินลงทุนหุนเด็ดเวียดนาม บลจ.กสิกร
ไทย ชูตลาดหุนเวียดนามนาสน เห็นศักยภาพเติบโตสงูในอนาคต พรอม
เสนอกองทุน K-VIETNAM-RMF เพื่อรับโอกาสทํากําไรในระยะยาวเพื่อวัย
เกษียณ พรอมสิทธิลดหยอนภาษี โดยเปดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 
ระหวางวันที่ 24-31 พ.ค.นี ้( ทันหุน) 
 
 'สินม่ันคง' คาดกลับมาจายเคลมโควิดม.ิย.66  "สินมั่นคง" เผย อยู
ระหวางหาแนวทางจายเคลมประกันโควิด 3 หม่ืนลาน คาด ม.ิย. 66 
กลับมาจาย หากศาลเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการไตรมาส 1/65 ขาดทุน 2.94 
หม่ืนลาน จายสินไหมโควิดแลว 2.3 หม่ืนลาน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ทีวดีี' ดึง 'วิชัย ทองแตง' 'ถือหุน 8.8%' เสริมแกรง' "ทีวีไดเร็ค" 
เผย "วิชยั ทองแตง" ควกัเงินซื้อหุนเพิ่มทุน จํานวน 150 ลานหุน หรือ 8.8% 
หนุนธุรกิจแข็งแกรง เตรียมเริ่มติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน ก.ค. ตั้งเปาเฟส
แรก 20 เครื่อง มั่นใจปนี้พลิกมีกําไร (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ดับบลวิเอชเอ' ตีปกลูกคาพุง เจรจา 2-3 พันไร จออัพเปายอดขาย
ที่ดินครึ่งปหลัง เปดประเทศหนุน 'ญี่ปุน-สหรัฐ-ยุโรป' หวนซื้อที่ดิน 
 "ดับบลิวเอชเอ" เผย เปดประเทศ หนุนลูกคา "ญี่ปุน-สหรัฐ-
ยุโรป" หวนซื้อที่ดินเพียบ แยมกําลังเจรจาขาย 2-3 พันไร คาดผล
ดําเนินงานไตรมาส 2/65 โตตอเนื่องเตรียมขายสินทรัพยเขากองรีท 5 
พันลาน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


