
 
 

 

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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BCH เปดรพ.ใหม ป 64 รายไดโต 15% "BCH" ถือฤกษด ี 1 
ม.ค. 64 เปดใหบริการ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร ปราจีนบุร"ี ขนาด 115 
เตียง อยางเปนทางการ คาดผูปวยแนน ลั่นเปาป 64 รายไดเติบโต 10-
15% จากป 63 รับผลบวกเปดบริหารโรงพยาบาลแหงใหม และคาดฐาน
ผูปวยประกันสังคมพุงแตะ 1 ลานราย( ขาวหุน) 
 
PTTEP ปดดีล 6 หม่ืนลาน ปอนกาซ-ขายไฟ 600 MW  "ปตท.สผ." 
ควาสิทธิ์พัฒนาโรงไฟฟา Gas to Power กําลังการผลติ 600 เมกะวัตต ใน
เมียนมาสําเร็จ มูลคาลงทุน 6 หม่ืนลานบาท ลุยพัฒนาแบบครบวงจร 
ตั้งแตตนน้ําจนถึงการผลิตไฟฟา โบรกฯ ประเมินชวยเพิ่มมูลคาหุนอีก 11 
บาท เชียร "ซื้อ" ราคาพื้นฐานใหม 109 บาท( ขาวหุน) 
 
จับตา 8 หุนแบงกปดงบป 63 ปนกําไรรวม 1.29 แสนลาน โบรกฯ 
ประเมิน ธนาคารพาณิชยไทย 8 แหง ปดงบ 63 กําไรสุทธิ 1.29 แสนลาน 
ลดลง 34.2% สวนงบไตรมาส 4/63 BBL กําไรฟน 24.5% และ KTB กําไร
บวก 11.1% จากไตรมาสกอน แนะลุย TISCO, BBL และ KBANK เดน ตั้ง
การดสูง BIS Ratio 17-20% เกินเกณฑขั้นต่ําที่ 11-12% รับวิกฤติโควดิได
( ขาวหุน) 
 
SET ลุนแนวรับ 1400 จุดโควิดระบาดเพิ่มรายวัน จับตา 'วัคซีน' มา
เร็ว! คลายกดดันตลาด บล.บัวหลวง มั่นใจดัชนีตลาดหุนไทยแนว
รับ 1,400 จุด เอาอยู หรือเลวรายสดุไมหลุด 1,380 จุด เชื่อผูบริหาร "บจ." 
มีประสบการณจากโควิดรอบแรก รูวิธีเอาตัวรอด บวกกับ "วัคซีน" ที่จะเขา
มาเร็วขึ้น ถือเปนเซนติเมนทเชิงบวก สวน บล.เอเซีย พลัส มองดัชนีสูงสดุป
นี้ 2,098 จุด ตางชาติยังเขาตอเนื่อง แนะ PTT KBANK GULF และหุนปน
ผลสูง ADVANC AP DCC สวนหุนฟรีโฟลตต่ํา ยังปวนดัชน ี ตลท.ยนัอยู
ระหวางติดตาม ตรวจสอบหุน DELTA ศบค.ย้ําไมล็อกดาวนแนนอน( ขาว
หุน) 
 
โบรกฯประเมินไรความเปนไปได ทรูจะซื้อหุนคืนจากไชนาโมบายล 
 โบรกฯ ประเมินไมมีความเปนไปได กรณีมีกระแสขาว TRUE จะ
รับซื้อหุนคืนจาก "ไชนา โมบายล" หลังเขามาซื้อหุนเพิ่มทุนเมื่อป 57 ที่
ราคาหุนละ 6.45 บาท เหตุราคาปจจุบันต่ํากวาราคาหุนเพิ่มทุน-มี
ความสัมพันธทางธุรกิจระดับรัฐบาล เชื่อ TRUE ไมรับซื้อคืนในราคาเดิม 
ขณะที่ลาสุด TRUE ควารางวัลองคกรความเปนเลิศดานการดําเนินธุรกิจ
ระดับโลกประจําป 63 กลุมธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ จัดโดย APQO ประเทศ
นิวซีแลนด( ขาวหุน) 
 
'เฮียฮอ' ซื้อหุน 'อารเอส' เกือบ 250 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา 
สุรชัย เชษฐโชตศิักดิ ์ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) หรือ RS รายงานซื้อหุน RS ตลอดป 2563 
(6 ม.ค.-29 ธ.ค.) จํานวน 40 รายการรวม 18,931,700 หุน ที่กรอบราคา
หุนละ 10.01-18.27 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งหมดกวา 248 ลานบาท 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

GULF ลงทุน INTUCH เพิ่ม โบรกชูมีอัพไซดกําไรปกติ บอรด 
GULF อนุมัติ ถือหุน INTUCH เพิ่มเปน 14.39% มั่นใจธุรกิจแกรงเปนผูนํา
โครงสรางพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมในไทย ทางดานโบรกมองบวก มี
อพัไซดตอกําไรปกติในป 2564-2565 แนะนําซื้อเก็งกําไร ราคาเปาหมาย 
37.50 บาท(ทันหุน) 
 
AS หุนเกมเดน โควิดหนุนตอ Q4/63 โต 310% AS หุนเกมกลับมา
เดน หลังโควิด-19 ยังระบาดไมหยุดแมมีวัคซีน โบรกชอบโดยมองราคา
เหมาะสมอยูที่ 8.30 บาท(ทันหุน) 
 
SHR ปกเปาป 64 ผลงานแจม เล็งทุมงบ 2 พันลานลุย M&ASHR 
วางหมากป 2564 รายไดสวยกวาป 2563 รับดีมานดฟนตัว แถมไดปจจัย
บวกวัคซีนโควิด-19 หนุนผูบริหาร "ชัยรัตน ศิวะพรพันธ" เล็งทุมงบราว 2 
พันลานบาท ลุย M&A กิจการโรงแรม หวังอัพฐานโกยเงินเพิ่ม แถมจอเปด
โรงแรมแบรนดใหมปหนา(ทันหุน) 
 
'MICRO' ยอดปลอยสินเช่ือพุง ดันพอรตป 64 เติบโตทะลุ 
30%MICRO มองวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาดผลกระทบระยะสั้น มองไทย
รับมือและปรับตัวไดดีกวาครั้งแรก เชื่อความตองการสินเชื่อยังมีมาก 
ปกเปาปลอยสินเชื่อเชาซื้อใหมป 2564 ไมต่ํากวา 2.5 พันลานบาท ดัน
พอรตสินเชื่อเติบโต 30% หวังกินมารเก็ตแชรเพิ่มเปน 10% จากป 2563 ที่
ราว 5% พรอมเดินหนาขยายสาขาใหมเพิ่มตอเนื่อง 4 แหง มั่นใจฝมือคุม
เขม NPL ต่ํา 3% ไดไมยาก  (ทันหุน) 
 
PLANB กลับมาเดน เม็ดเงินโฆษณาฟน อัพเปาใหม 8.30 บาท 
 PLANB โบรกสองผลประกอบการป 2564 กลับมาโดดเดนอีก
ครั้งที่ 733 ลานบาท เติบโต 526% จากเม็ดเงินโฆษณาที่ฟนตัว, รับรู
รายไดจาก Olympics, Smart Bus Shelter และ 7-Eleven เต็มป พรอม
ปรับราคาพื้นฐานใหมเปน 8.30 บาท(ทันหุน) 
 
BLA แจกฟรีชดเชยรายวัน คุมครองลูกคาปวยโควิด 
 BLA มอบความคุมครองคารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรค
โควิด-19 โดยไมคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สําหรับลูกคาของบริษัท โดยรับสิทธิ
ไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564(ทันหุน) 
 
ลุนดัชนีปนี้แตะ 1,600 จุด อานิสงสเศรษฐกิจโลกฟน-วัคซีน-ฟนด
โฟลว "เฟทโก" แนะจับตาการเมืองในประเทศกดดันลงทุน 
 "กูรู" ตลาดทุน คาดดัชนีหุนไทยปนี้ พุงแตะ 1,600 จุด เหตุ
เศรษฐกิจโลกฟนตัว วคัซีนประสบความสําเร็จ หนุนเม็ดเงินตางชาติไหล
เขาประธานเฟทโกแนะจับตาการเมือง อาจกดดันการลงทุน บล.ซีจีเอส-ซี
ไอเอ็มบี คาดกําไรบจ.โต 33% (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กองทุน' ชูธีมลงทุนหุน เนนเสี่ยงสูง-รีเทิรนโต "กองทุน" แนะธีมลง
ทุนป 64 เทน้ําหนักลุยหุน แมความเสี่ยงสูงแตผลตอบแทนจูงใจ ชูกลุมได
ประโยชนฟนตัว ขานรับแรงกระตุนเศรษฐกิจ ดันสภาพคลองยงัสูง 
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


