
 
 

 

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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เฮละโลเลนหุนแบงก ต่ําบุกราคาแลกการด แนะเก็งกําไรชวงสั้น ยัง
มีความเสี่ยง NPL หุนกลุมธนาคารขี่พายุทะลุฟายกแผง! เหตุสวนใหญ
ยังมีราคาต่ํากวามูลคาบัญชี และราคาหุนยังแลกการด ดานนักวิเคราะห
แนะใหเก็งกําไรชวงสั้น เหตุอัพไซดเริ่มจํากัด รวมถึงนับตั้งแตตนเดือน พ.ย.
ที่ผานมา กลุมแบงกขึ้นมาแลว 20% ระวังแรงขายทํากําไร ขณะที่แบงกยงั
มีความเสี่ยงเรื่องเอ็นพีแอล( ขาวหุน) 
 
CPF คึก! รับขาวคุมคาบาท 'สมชาย' ชมมาตรการธปท. CPF วิ่งรับ
ขาวแบงกชาติคุมคาเงินบาทปดพุง 2.65% มาที่ 29.00 บาทแนวตานถัดไป 
31.00-32.00 บาท ดาน "สมชาย ภคภาสนวิวัฒน" เผยมาตรการแบงกชาติ
ไมกระทบตลาดหุนหลังใหกองทุนนําเงินลุยหุนตางประเทศไดไมอั้น สวน
รายยอยเพิ่มวงเงินเปน 5 ลานดอลลาร รวมท้ังใหตางชาติลงทะเบียนแสดง
ตัวตนในการเขาลงทุนตลาดตราสารหน้ีสกัดเงินเก็งกําไร( ขาวหุน) 
 
TACC ลุน Q4 นิวไฮ เบงกําไร 52 ลาน "TACC" มีลุนไตรมาส 4/63 ทํา
นิวไฮเบงกําไร 52 ลานบาท หลังมารจิ้นเพิ่ม คงเปากําไรปนี้ไว 189 ลาน
บาท โต 16.8% รับแรงหนุนการเพิ่มจุดขาย รวมถึงวางจําหนายสินคาใหม 
โบรกฯ เชียร "ซื้อ" ราคาเปาหมาย 8-8.30 บาท( ขาวหุน) 
 
JAS ควักกําไรสะสม จายปนผล 0.20 บาท บอรด JAS ไฟเขียว
ควักกาํไรสะสมมาจายปนผลใหกับผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.20 
บาท กําหนดแขวน XD ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ และจายปนผลในวันที่ 18 ธ.ค. 63 
ขณะที่ปดงบเดี่ยวไตรมาส 3/63 โชวกําไรสะสม 2,786.47 ลานบาท( ขาว
หุน) 
 
เปดโผ 5 หุนเดนรับไอโฟน 12 หนุนยอดขายไตรมาส 4 พุงเปด
รายชื่อ 5 หุนเดน COM7-JMART-SYNEX-SPVI-CPW ตีปกรับผลบวกเปด
จองและเปดขาย iPhone 12 จํานวน 4 รุนใหมในเดือน พ.ย.นี้ ฟาก SPVI 
สงซิกผลงานไตรมาส 4/63 ดีกวาไตรมาส 3/63 รับอานิสงสเปดขายสินคา
ใหมหลายตัว โดยเฉพาะ iPhone 12 ยอดจองนาพอใจ พรอมรวมเปดบูธ
ในงานคอมมารท( ขาวหุน) 
 
ซีอีโอ DHOUSE เก็บเพิ่ม 3 ลานหุน ชี้ราคาหุนต่ํากวาพื้นฐาน-Q4 
พีคสุดรอบปนี้ "พงศพจน" ดอดเก็บหุน DHOUSE เขาพอรตอีก 3 
ลานหุน หลังมองวาราคาหุนยังต่ํากวาพื้นฐาน และมองวาแนวโนมธุรกิจใน
อนาคตเติบโตดจีากสินทรัพยที่มีอยูในมือ สงซิกงบไตรมาส 4/63 ดีที่สุด
รอบปนี้ จอบุกโอนแบ็กล็อกกวา 58 ลานบาท ลั่นปหนาปมรายไดโตไมต่ํา
กวา 20% จากปนี้ เล็งเปดใหมอีก 2 โครงการรวม 734.67 ลานบาท 
 ( ขาวหุน) 
 
สินเช่ือทะเบียนรถเดือด รายใหญพรอมหั่นดอกเบี้ยสู'ออมสิน-ศรี
สวัสดิ์' เรียกไดวาออกตัวแรงสะเทือนวงการ สําหรับการจับมือรวม
ลงทุนในธุรกิจจํานําทะเบียนรถระหวางธนาคารออมสิน ซึ่งเปนหนึ่งใน
แบงกรัฐที่มีฐานลูกคารายยอยหลายลานรายอันดับหนึ่งของประเทศกับ
บริษัท เงินสดทันใจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูก ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SAWAD ผูประกอบธุรกิจจํานําทะเบียนรถที่
มีมารเก็ตแชรอันดับสองในตลาด ผลกระทบตอผูเลนในตลาดรายเดิมนั้น
แรงไมแรงนั้นถึงขนาดเกิดกระแสขาววา มีนายทุนใหญจากธุรกิจนี้จองที่จะ
ลมดีล โดยล็อบบี้ผานบอรดของธนาคารออมสินกันเลยทีเดียว 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

'MTL' จับมือทรูมันนี่ สงประกันเซฟวิ่ง 11/1 เมืองไทยประกันชีวิต 
ผนึกทรูมันนี่ วอลเล็ท เปดตัว "ออมสบายจายสะดวก ที่ TrueMoney 
Wallet พรอมเปดตัวประกัน สเปเชียลเซฟวิ่ง 11/1 จายเบี้ยครั้งเดียว
คุมครองชีวิตสูงสุด 11 ป ตอบโจทยลดหยอนภาษีโคงสดุทาย (ทันหุน) 
 
TSRงบ9เดือนกําไรพุง48% รุกหนักกลุมลูกคาดันยอด TSR โชว
ผลงาน 9 เดือน มีกําไรรวม 112.32 ลานบาท เพิ่มข้ึน 48.19% จากป
กอนที่ทําได 75.80 ลานบาท ผูบริหาร "เอกรัตน แจงอยู" ชจูุดแข็ง 
โปรแกรม "ผอนสบาย" ดันยอดขายเครื่องใชไฟฟา-เครื่องกรองน้ําโตแกรง 
โบรกเคาะเปาราคา 5 บาท รุกหนักกลุมลูกคารานอาหาร โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม (ทันหุน) 
 
THIPซื้อเครื่องจักรอัพผลิต บุกฐานสงออก-ออเดอรจอ THIP วาง
หมากป 2564 รายไดโตไมต่ํากวา 10% จากป 2563 รับพอรตลูกคา
ขยายตัวบุกฐานตลาดสงออก บิ๊ก "เดชบดินทร เหรียญทรัพยด"ี เดินหนา
ซื้อเครื่องจักรใหม อัพกําลังการผลิต ปูทางโกยเงินเพิ่ม แถมสมหลน! รับ
เงินบาทแข็งคา หนุนตนทุนการนําเขาลดลง (ทันหุน) 
 
หุนกูNOBLE นักลงทุนชอบ สําเร็จเกินคาด NOBLE เผยการออก
และเสนอขายหุนกูสําเร็จเกินคาด ปลื้มกระแสตอบรับดี จากความม่ันใจ
ของนักลงทุนตอบริษัท โดยเฉพาะการไมมีประวัติผิดนัดชําระหนี้ และยัง
ไดรับการปรับอันดับแนวโนมเครดิตของบริษัทจากทริสเรทติ้ง ทามกลาง
ความไมแนนอนจากสถานการณโควดิ-19 (ทันหุน) 
 
BCPปดซอมโรงกลั่นตนป64 ลุยขยายปม-ธุรกิจนอนออยลBCP วาง
กลยุทธป 2564 พัฒนาโครงการ 3E ตอเนื่อง ย้ํามีแผนปดซอมโรงกลั่น 39 
วัน ตั้งเปาปริมาณการกลั่น 1 แสนบารเรลตอวัน แมแกสโซฮอลและดีเซลที่
กลับเขาสูภาวะปกติ แตการใชน้ํามัน JET ยังไมฟน เล็งขยายปม 100 ปม 
ดานธุรกิจนอนออยลหวังเพิ่มสาขารานกาแฟอินทนิลใหครบ 855 สาขา
พรอมผนึกท็อปส เดลี่, แฟมิลี่มารท เสริมความแข็งแกรง (ทันหุน) 
 
BKERเล็งหวนจายปนผล ทุมงบ1.4หม่ืนล.อัพพอรต BKER สง
ซิก Q4/2563 ฟอรมแจวกวา Q3/2563 รับอัตราเชาพื้นที่สดใส ชี้หากลุลวง
หนุนขาดทุนสะสมเกลี้ยงหวนปนผลได พรอมวาดฝนป 2564 ผลงานโต
ตอเนื่อง แถมเดินหนาทุมงบ 4,000-14,000 ลานบาท ขยายพื้นที่เชา 3 ป
หนา ปูทางโกยเงิน แจงกรณีชงผูถือหุนเปลี่ยนนโยบายลงทุน สามารถเขา
ลงทุนไดในอาคารสํานักงาน โรงแรม เพื่อสรางการเติบโตในระยะยาว 
 (ทันหุน) 
 
วิลเลียม ไฮเน็ค' ตัดขายหุน'ไมเนอร'235 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา วิ
ลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค  ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT รายงานขายหุนจํานวน 10 ลานหุน ที่
ราคาหุนละ 23.50 บาทคิดเปนมูลคารายการรวม 235 ลานบาท 
 
'ซุปเปอรริสสีสัม'ปรับทัพ รุกธุรกิจใหมหนุนรายได ประเดิม
ไตรมาส 2/64 เริ่มใหบริการโอนเงินขามประเทศ 
 "ซุปเปอรริชเคอเรนซี่ เอ็กซเชนจ" เผยอยูระหวางการปรับแผน
ดําเนินงาน รุกธุรกิจใหม หนุนรายไดหลังโควิดระบาด ฉุดนักทองเที่ยวหาย 
ประเดิมธุรกิจแรก "โอนเงินขามประเทศ" คาดเริ่มใหบริการไตรมาส 2 ป 64 
หวังมีสัดสวน 5-10% ของรายได (กรุงเทพธุรกิจ) 


