
 
 

 

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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ส.วิเคราะหแนะขาย DELTA ราคารูด 21% ใกลปดฉาก! ตะลึง!! พ/ีอี
สูงกวาบริษัทแมถึง 4 เทา สมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA) ออก
โรง!! ใหเลี่ยงลงทุนหุน DELTA หรือหากมีอยูในพอรตแนะนํา ขาย เหตุ
ราคาเกินพื้นฐานอยางมาก พรอมยังสรางความปนปวนกับดัชนีอีก เตอืน 
ม.ค. 64 นี้จะถูกเทขายหนัก ดาน ไพบูลย นลินทรางกูร ประธานฯ สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย เผย Forward P/E อางอิงจาก Bloomberg 
consensus ป 2564-2565 สูงถึง 89.1-79.0 เทา เทียบกับ DELTA ไตหวัน
บริษัทแมซื้อขายเพียง 22.4-19.4 เทา ขณะที่ราคาหุน DELTA วานนี้ รวง 
21.79%( ขาวหุน) 
 
TRUE พลิกชนะคดีทีโอที ไมตองจาย 7.6 หม่ืนลาน TRUE 
พลิกชนะคดี ทีโอที หลังวานนี้ศาลปกครองเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตฯ กรณีขอพิพาทเกี่ยวกับการใหบริการ ADSL ทําใหไมตองชําระ
คาผิดสัญญาแก ทีโอที เปนเงินกวา 7.6 หม่ืนลานบาท พรอมดอกเบี้ย
( ขาวหุน) 
 
กัลฟ-BGRIM บุกตปท. KEX แชมปเทรดสูงสุด สรุปไฮไลต 10 ขาว
เดนประจําป 63 GULF-BGRIM นําทัพขยายลงทุนในตางประเทศ PTTEP 
รวบสัมปทานกาซ 3 แปลงใหญใน UAE ฟาก MINT เพิ่มทุน 2.5 หม่ืนลาน
บาท แกปญหาสภาพคลอง ขณะที่กสทช.ประมูล 5G เงินเขารัฐ 1 แสน
ลานบาท สวน CRC-SCGP ควา Fasttrack เขา SET50 และ KEX หุนเดน
แหงปแชมปซื้อขายสูงสุด( ขาวหุน) 
 
วันสุดทายวินโดวเดรสซิ่ง จับตากองทุนดันบิ๊กแคป กองทุนลุย
ทําวินโดวเดรสซิ่ง ไลดันหุนขนาดใหญ BJC BGRIM GULF LH และหุน
กลาง PTG SEAFCO แนวตาน 1,480 จดุ แนะเกาะติด DELTA เขา
คํานวณ ดัชนี SET50 บีบกองทุน Passive Fund เขาซื้อ ณ ราคาปด (วนันี้ 
30 ธ.ค.) 3.37 พันลานบาท BAM เขาซื้อ 343 ลานบาท และ COM7 เขา
ซื้อ 227 ลานบาท หลังเขาคํานวณ DELTA จะโดนเทขายทํากําไร( ขาวหุน) 
 
ปดจอบไอพีโอป'63 6 หุนรวง 20 หุนรอด ปดจอบ 26 หุนไอพีโอ
ป 2563 ทั้ง SET และ mai สวนกระแสแพรระบาดราคาโควิด-19 พบวา 20 
หุนยืนเหนือราคาไอพีโอ สวน 6 หุน WGE-CRC-SABAY-DHOUSE-ETC-
PRAPAT ยังไมพนจอง! สวน 3 หุนเทคโนโลยี IIG-SICT-YGG เดนสุด ยืน
เหนือจองกวา 2 เทาตัว   ( ขาวหุน) 
 
ตลท.จอคุมหุนฟรีโฟลทต่ํา งัดมาตรการระยะสั้น-ยาว ปองซ้ํารอย 
'เดลตา' โบรกชี้ราคาผันผวนถึงตนปหนา 
 "ตลท." เตรียมออกมาตรการคุมหุนฟรีโฟลทต่ํา ราคาผันผวนแรง 
ปองกันไมใหซ้ํารอย "เดลตา" ที่เหวี่ยงแรง เตรียมเปดเฮยีริ่ง บล.โนมู
ระพัฒนสิน คาดระยะสั้นราคาพักฐาน เหตุขาดแรงซื้อจากกองทุน กดดัน
ตลาดหุนไทยผันผวน บล.หยวนตาชี้ราคาวานน้ีดิ่งเปนเรื่องปกติหลัง
ปรับตัวขึ้นแรง  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ซีอีโอ 'ไซมิสแอสเสท' ซื้อหุนวันแรกที่เขาตลาด ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
ขจรศิษฐ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท 
จํากัด (มหาชน) หรือ SA รายงานซื้อหุน SA จํานวน 5 ลานหุน ณ วันแรกที่
เขาทําการซื้อขาย (25 ธ.ค.2563) ที่ราคาหุนละ 5.90 บาท คิดเปนมูลคา
รายการ รวม 29.50 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 

'นิดา' แนะรัฐควาโอกาสรับจังหวะเศรษฐกิจโลกฟนตัว คาดป 2564 
จีดีพีพลิกกลับมาเปนบวกขยายตัว 2.5-3% สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร (นิดา) มองเศรษฐกิจไทยป 64 พลิกขยายตัว 2.5-3% แมมี
ความเสี่ยงจากโควดิ-19 หลังหลายประเทศเริ่มทยอยฉีดวัคซีนปองกัน 
เสนอรัฐเรงยุทธศาสตรการคาการลงทุนกับตางประเทศ จังหวะเศรษฐกิจ
โลกฟนไข ผานกลไกความรวมมือขอตกลงการคา RCEP และ FTA ขยาย
ตลาดกลุมประเทศในยุโรป อเมริกา จีน และญี่ปุน พรอมเรงดึงตางชาติ
เที่ยว หวังอุตสาหกรรมฟนตัวไตรมาสสุดทายของป 64 คาดมีนักทองเที่ยว 
9 ลานคน(ทันหุน) 
 
ALL งบ Q4/63 แรง รายไดทะยาน 312% แบ็กล็อกดันโตตอบล.โกล
เบล็ก มีมุมมองบวกตอ ALL แนะซื้อราคาเหมาะสม 3.94 บาท โดยผล
ประกอบการไตรมาส 4/2563 โดดเดน จากการรับโอน 1 โครงการสงทายป 
2563 คิดเปนรายได ราว 1,300 ลานบาท โต 312% สวนแนวโนมป 2564 
จะถูกหนุนจาก Backlog ที่คาดวาจะรับรูตอจากป 2563 ราว 1,374 ลาน
บาท(ทันหุน) 
 
DCON ปรับโมเดลดันธุรกิจ วางหมากป 64 รายไดพันล. DCON 
ปรับโมเดลธุรกิจ จอนําโครงการคอนโดปลอยเชารายเดือนอัพฐานรายได
ประจํา แถมเล็งหาพารตเนอร หวังเพิ่มอัตราการใชกําลังผลิตโรงงานพรี
คาสตเพิ่ม สวนป 2564 วางเปารายไดราว 1 พันลานบาท(ทันหุน) 
 
RS ปกธงรายไดป 64 โต 22% ผุดโปรดักตใหมดันยอดพุงRS ปกธง
รายไดรวมป 2564 เติบโตไมต่ํากวา 22% หรือราว 5 พันลานบาท ใสเกียร
ธุรกิจ Commerce เต็มสูบ เล็งคลอดสินคาใหมมากกวา พันรายการตอป 
ดานคอนเทนตซีรีสวางเปา ปลอยละครใหมเฉลี่ยปละ 10 เรื่อง พรอมปน
ศิลปน-เพลงใหมตอเนื่อง ฟุงผลงานไตรมาส 4/2563 ทุบสถิติใหมสูงสุด กูรู
มองบวก RS แนะ "ซื้อ" เปา 20.10 บาท  (ทันหุน) 
 
VIBHA มองป 64 แนวโนมดี ผานจุดต่ําสุดรายไดโต 30% VIBHA ตั้ง
เปารายไดป 2564 เติบโต 30% มองผานจุดต่ําสุด แนวโนมการเขารับการ
รักษาเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยยอดผูปวยในชวงไตรมาสที่ 4/2563 ใกลเคียงกับ
ปที่ผานมา ระบุมีรายไดหนุนหลายทาง ทั้งจากการรักษาพยาบาล และการ
ที่โรมแรมปริ๊นสตั้น พารค สวีท เปนที่ใหบริการสถานที่กักตัวนักทองเที่ยว 
รวมถึงเดินหนาใหบริการตรวจโควิด-19 แบบ Drive Thru 
 
สหพัฒน-โตคิว' เพิ่มลงทุน รุกอสังหาฯ อีอีซีจับตลาดญี่ปุน
เครือสหพัฒน "คิดกอน ใหกอน" ประกาศชัด "โตควิ" ยังขยายการลงทนุใน
ไทยรวมลงทุนอีก 800 ลานบาท เดินหนาขยายการลงทุนในเขตศรีราชา
มั่นใจขยายการลงทุนโครงการอสังหาฯ ในเขต EEC ตอเนื่องรับดีมานด
ครอบครัวญี่ปุน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ซีอีโอชาเลนจ' Speed is King นําทัพธุรกิจฝาวิกฤติโควิด วิกฤติโควิด
มาเยือนชาวโลกตั้งแตตนปสรางความตระหนกกับธุรกิจไมนอย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการหางรานคาปลีก ศูนยการคา เผชิญภาวะ "ล็อกดาวน" ตอง 
"ปดใหบริการ" รางลูกคายาวเกือบ 2 เดือน! บางกจิการนานกวานั้น "ชา
เลนจ" บรรดา "ซีอีโอ" อยางมากในการนําทัพขับเคลื่อนธุรกิจรับมือแรง
กระแทกใหญเปนหวงเวลาแหงความยากลําบากหนักหนาสาหัสที่สุดใน
รอบศตวรรษ! หากแตทามกลางอุปสรรคนานัปการ หรือสัญญาณชีพที่แผว
เบา ยังมี "ทางออก" และ "โอกาส" เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


