
 
 

 

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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หึ่ง'หมอพงษศักดิ์' ซื้อ BH BDMS ตัดขายเหี้ยน 22.7% PRINC แจง
ไมเกี่ยว จับตาดีลสวนตัว.!  สะพัด! หมอพงษศักดิ์ ซื้อหุน BH เกือบ 
23% จากกลุมรพ.กรุงเทพ ดีลนี้มีแบงกขนาดใหญ 1 แหง และแบงกขนาด
กลางที่ถนัดงานวาณชิธนกิจอีก 1 แหง รวมสนับสนุนทางการเงิน พวงเงิน
สดจากการขายที่ดินแปลงใหญ ฟาก ดร.สาธิต ปดตอบคําถามอางติด
ประชุม สวน PRINC แจงบริษัทไมเกี่ยว ขณะที่ BDMS แจงขายลางพอรต
หุน BH หุนละ 103 บาท มูลคา 18,600 ลานบาท ล็อตแรก 90 ลานหุน 
กําหนดซื้อขาย 26 พ.ย.นี(้ ขาวหุน) 
 
AOT โควิดกระทบหนัก กําไรวูบเหลือ 4,320ล.  AOT ปดงบป 63 มี
กําไรสุทธิ 4,320.68 ลานบาท ลดลง 82.74% จากปกอน เหตุโควดิ-19 
กระทบหนักผูโดยสารวูบ 48.80% เที่ยวบินลด 42.51% ฉุดรายไดหายไป
กวา 3.1 หม่ืนลานบาท แตคาใชจายรวมลดลงชวยพยุงกําไร เหตุ
คาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุลดลงเกือบ 2,000 ลานบาท 
แถมงดโบนัสพนักงาน( ขาวหุน) 
 
AMATA โอดไมไหวแลว วอนรัฐลดวันกักตัวโควิด  อมตะ 
ยอมรับยอดขายที่ดินปนี้พลาดเปาไมถึง 950 ไร รับผลกระทบโควิด-19 
ลูกคาตางชาติ 9-10 ราย ขอเลื่อนเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินออกไป เหตุติด
ปญหาการเดินทาง วอนรัฐลดวันกกัตัวเหลือ 10 วัน จากเดิม 14 วัน ลาสุด
จับมือกับ โซเด็กซโซ ตั้งบริษัทรวมทุน โซเด็กซโซ อมตะ ใหบริการอยาง
ครบวงจรสําหรับลูกคาที่อยูในนิคมฯ( ขาวหุน) 
 
'TFFIF' ฟนตอเนื่อง ปนผลยีลด 4% ตอป  กองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) หรือ TFFIF 
ผลงานป 64-65 ฟนตัวตอจากไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 63) โชวกําไร 390 
ลานบาท โต 39% พรอมขึ้น XD 2 ธ.ค.นี ้ปนผล 0.1014 บาท/หนวย สวน
ปหนาคาดยีลดเพิ่มเปน 4% ราคาเปาหมายสูงสดุ 12 บาท( ขาวหุน) 
 
ฟนดโฟลวเฝารอดู SET ม็อบไมยื้อหุนวิ่งขึ้นตอ  โบรกฯ 
มั่นใจกระแสฟนดโฟลวไหลเขายาวถึงกลางปหนา ลาสุดเดือน พ.ย. 63 ช
อปแลวกวา 3 หม่ืนลานบาท สูงสุดรอบ 10 ป 2 เดือน แตจับตาม็อบนัด
ชุมนุมใหญวันนี้ หากไมมีความรุนแรง ดัชนีแรลลี่ตอ แนะลุยหุนแบงก 
รับเหมา วัสดุฯ TISCO STEC CK และ SCC ดานตลาดหลกัทรัพยฯ สรุป
งบ บจ. 9 เดือนแรก กําไร 3.27 แสนลานบาท ลดลง 51.1% ( ขาวหุน) 
 
ผูบริหาร'ซิงเกอร'ซื้อหุน ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ชาญ อิทธิถาวร ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ SINGER รายงาน ซื้อหุน SINGER จํานวน 80,000 หุน ที่
ราคาหุนละ 15.76 บาท คิดเปนมูลคารายการรวมกวา 1.26 ลานบาท
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'บีเคไอ'ลั่นปนี้กําไรลงทุนพันล. พรอมทุมงบ 1.5 พันลาน ชอป
หุน เนนกลุมแบงกพลังงาน 
 "กรุงเทพประกันภัย" คาด ปนี้กําไรการลงทุนกวา 1 พันลานบาท 
หลัง 9 เดือนทําไดแลว 900 ลานบาท แมไดรับผลกระทบโควิด พรอม
เตรียมงบลงทุนปหนา 1.5 พันลาน เนนชอปหุนธนาคารและพลังงาน เหตุ
แนวโนมเติบโต เผยปจจุบันมีพอรตลงทุน 4.1 หม่ืนลานบาท ผลตอบแทน 
4.4% ดานแผนดําเนินงานปหนาเตรียมหันหารายไดจากการทําประกัน
โครงการขนาดใหญภาคเอกชนและภาครัฐ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 

SAK เคาะราคา IPO 3.70บ. แผนขยายสินเชื่อพุงเทาตัว SAK ผู
ใหบริการสินเชื่อรายยอยแกประชาชน กําหนดราคาเสนอขาย IPO หุนละ 
3.70 บาท ดีเดยเปดจองซื้อหุนระหวางวันที่ 26-27 และ 30 พ.ย.นี ้กอนเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8 ธ.ค.นี้ ดานผูบริหาร SAK 
เดินหนาขยายธุรกิจโตเทาตัวทุกมิต ิ ดันพอรตสินเชื่อเพิ่มเปน 12,000 ลาน
บาท(ทันหุน) 
 
CHG รพ.ใหมถึงจุดคุมทุน มั่นใจปหนาผลงานโตตอ CHG ชู
โรงพยาบาลใหม 2 แหง ถึงจุดคุมทุนในป 2564 แถมไดโควตา
ประกันสังคมปแรก หนุนผลงานปหนาเติบโตตอเนื่อง ขณะที่มีสัญญาณ
บวกลูกคาตางชาติเริ่มกลับเขามาใชบริการมากขึ้น หนุนสัดสวนตางชาติ
กลับมา 3-4% ตามเดิม สวนภาพรวมป 2563 รายไดประกันสังคมยัง
เติบโตดี มั่นใจผลงานยังเติบโตจากปกอน ฟากโบรกประเมินไตรมาส 
4/2563 กลับมาโตแรง จากฐานรายไดประกันสังคมท่ีต่ําในปกอน และ
รายไดผูปวยเงินสดฟนตัว(ทันหุน) 
 
บอรด HMPRO อนุมัติโปรเจ็กต ลงทุนเวียดนาม HMPRO 
บอรดอนุมัติเขาลงทุน ธุรกิจคาปลีกในประเทศเวียดนาม ดวยทนุจด
ทะเบียนบริษัทใหม 30.40 ลานบาท(ทันหุน) 
 
HREIT เคาะราคา 7.30 บาท ทรัพยสินคุณภาพทําเล EECHREIT 
เคาะราคาเสนอขายหนวยทรัสต เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ที่ราคา 7.30 บาทตอ
หนวย หลังเปดใหผูถือหนวยเดิม และบุคคลทั่วไปจองซื้อชวงที่ผานมา 
ดานรักษาการกรรมการผูจัดการกองทรัสต HREIT "จารุชา สติมานนท" 
มั่นใจในศักยภาพทรัพยสินบนทําเลจุดยุทธศาสตรเมกะโปรเจ็กต EEC ดึง
ดีมานดลูกคาบริษัทขามชาติเชาพื้นที่เพิ่ม คาดการณผลตอบแทนใหผูถือ
หนวยในป 64 เพิ่มข้ึนเปน 0.69 บาทตอหนวย(ทันหุน) 
 
CRANE ฟุง Q4 เทิรนอะราวด เดินเกมสอยงานอัพ BacklogCRANE 
แวว Q4/2563 ผลงานพลิกบวก อานิสงสงานรอบุกอื้อ แถมธุรกิจเชาหนุน 
ดานบอสใหญ "ธงไชย แพรรังส"ี เดินเกมสอยงานใหมตอเนื่อง ปม 
Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 500 ลานบาท กินยาวป 2564 เผยกลยทุธป 
2564 เนนขยายฐานรับงานดันอัตราการใชเครื่องจักรเพิ่ม (ทันหุน) 
 
'บานปู'ลั่น5ปลงทุน3หม่ืนล. รุกธุรกิจพลังงานสะอาดดัน'อีบิทดา'
เพิ่มเทาตัว ชี้แนวโนมไตรมาส 4 ดีขึ้น รับราคากาซเพิ่ม 
 "บานป"ู ปกธง5ป ตอยอด ลงทุนธุรกิจพลังงานเพิ่มไมต่ํากวา 3
หม่ืนลาน เนนลงทุนขยายธุรกิจ พลังงานสะอาด หวังเพิ่มสัดสวน EBITDA 
เพิ่มเปนกวา 50% จากสิ้นปนี้ท่ีคาดอยูที่ 25% สวนแนวโนมไตรมาส 4 
คาด EBITDAพุง หลังราคากาซ-ถานหินพุง พรอมรับรูกระแสเงินสดเต็ม
ไตรมาส จากการเขาซื้อแหลงกาซธรรมชาติบารเนตตในสหรัฐ (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
ทีเอ็มบี -ธนชาตประกัน อัพเกรดบัญชี'ออลลฟรี' "ทีเอ็มบ"ี 
ปลุกกระแส ลูกคาเงินฝาก"ออลลฟรี"จับมือ ธนชาตประกันภัย ออกบัตรอี
แครการด แถมประกันอุบัติเหตุฟรี สําหรับลูกคาเงินฝากที่ฝากเงินไมต่ํา
กวา 5 พันบาทตอเดือน เครมสูงสุด 3 พันบาท หากเสียชีวติ รับความ
คุมครองไดสูงสุด 20 เทาของ วงเงินฝาก หวังลูกคาไดสิทธิประโยชนเพิ่ม 
คาดปหนาคุมครองลูกคาฝากกวา 3 ลานราย พรอมเปดตัวบัตรเดบิต
ดิจิทัล ตอบโจทยลูกคาใชดิจิทัลพุง (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


