
 
 

 

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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PDI โชวเงินสด 3 พันลาน ซื้อ 2 โรงแรมหรู 51% ฉลุย  ทอมมี่ เอม็
ดี PDI โชวเงินสด 3 พันลานบาท พรอมเขาซื้อหุน 51% ใน 2 โรงแรม โฟร 
ซีซั่นส โฮเต็ล แบงค็อก แอท เจาพระยาริเวอร-คาเพลลา กรุงเทพฯ จาก 
CGD คาด 1 ก.พ.นี้ ผูถือหุนโหวตผานฉลุย และจอซื้อหุนที่เหลืออีก 49% 
ภายใน 1 ป เล็งตัดขายทิ้งธุรกิจพลังงานทดแทน หันไปบุกธุรกิจโรงแรม
และบริการเต็มสูบ มั่นใจหนุนรายไดป 64 ทะลุ 1 พันลานบาท โตกระโดด 
4-5 เทา จากเดิมท่ีมีรายไดราว 400 ลานบาท( ขาวหุน) 
 
STGT เทรดวันนี้พารใหม 0.50บ. เพิ่มสภาพคลอง  วันนี้ STGT 
เริ่มเทรดพารใหม 0.50 บาท จากเดิม 1 บาท หนุนสภาพคลองซื้อขายเพิ่ม-
ดึงดูดกองทุนตางประเทศเขามาลงทุนมากขึ้น โบรกฯเชียร ซื้อ ราคา
เปาหมาย 65.75 บาท ชี้เพิ่มนโยบายปนผลเปน 50% รับยีลดปนผลสูง 
13.5%( ขาวหุน) 
 
GUNKUL ขายโซลารฯญี่ปุน ฟนกําไรพันลานบุก Q4 ป 63 กันกุล เฮ! 
รับทรัพยกวา 2,864 ลานบาท ขายโครงการโซลารฟารม Iwakuni ในญี่ปุน 
บุกกําไรจากการลงทุนเขามาในไตรมาส 4/63 กวา 1,091 ลานบาท หนุน
กําไรป 63 สูงสุดเปนประวัติการณ พรอมเล็งนํากําไรที่ไดมาลงทุนโครงการ
ใหมมากกวา 150 เมกะวัตต( ขาวหุน) 
 
PTT เรงเจรจารวมทุนธุรกิจยา แยมดีลตางประเทศ ลุนชัดเจนไตร
มาส 1 ปนี้  ปตท.เรงเจรจารวมลงทุนธุรกิจยาในตางประเทศ 1-2 
ราย คาดชัดเจนภายในไตรมาสแรกปนี้ พรอมติดตามสถานการณโควดิ-19 
ทํายอดใชพลังงานปนี้หดตัวอีกรอบ( ขาวหุน) 
 
STEC แจงขอขยายเวลากอสรางรัฐสภาแหงใหมครั้งที่ 5 เหตุโควิด
ระบาด  STEC แจงกรณีขอขยายเวลากอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม
และอาคารประกอบ ครัง้ที่ 5 เหตุไดรับผลกระทบจากโควิด-19( ขาวหุน) 
 
CPF พุง 6% รับราคาหมูดีด โบรกฯแนะซื้อเปา 37 บาท  นักลงทุน
แหซื้อเก็งกําไร CPF ราคาพุงแรง 6.54% คาดไดปจจัยบวกราคาหมูใน
เวียดนามเพิ่มขึ้น โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37 บาท ประเมินการควบ
รวมธุรกิจหมูในจีน และเทสโก โลตัส ชวยเสริมกําไรใหเพิ่มขึ้น ( ขาวหุน) 
 
'ประกัน' แขงดุชิงลูกคาโควิด บริษัทประกันแขงดุชิงลูกคารับโควิดระบาด
รอบ 2 "ทีคิวเอ็ม" ยอดขายพุงตอเนื่อง "เจอจายจบ" และ "ชดเชยรายได" 
ยอดฮิต จายเบี้ยถกูสุดเริ่มตน 99 บาท ไทยประกันภัย มาแรงจายสูงสุด 
300,000 บาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ผูบริหาร 'ดิเอราวัณ' ซื้อหุน ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา สชุัย วุฒิวรชัยรุง ผูชวย
กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จาํกัด (มหาชน) หรือ ERW 
รายงานซื้อหุน ERW จํานวน 182,000 หุน ที่ราคาหุนละ 3.58 บาท คิดเปน
มูลคารายการรวม 651,560 บาท  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 
 

SUPER กดปุมโซลารเวียดนาม หนุนรายไดป 2564 แตะหม่ืนล.
SUPER ประกาศ COD โครงการโซลารฟารม ประเทศเวียดนาม 3 
โครงการ ขนาด 550 เมกะวัตต หนุนกําลังการผลิตไฟฟาทั้งในและ
ตางประเทศเพิ่ม ดานผูบริหาร "จอมทรัพย โลจายะ" เปดแผนธุรกิจป 2564 
เดินหนาเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา พรอมปกธงรายไดป 2564 แตะ 1 หม่ืน
ลานบาท(ทันหุน) 
 
เอไอเอดึงทรูรวมพันธมิตร เพ่ิมฐานลูกคา-พัฒนาธุรกิจ เอไอเอ จับ
มือ ทรูดิจิทัล ขยายชองทางการเขาถึงกลุมลูกคา พรอมโซลูชั่นวิเคราะห
พฤติกรรมลูกคา เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหกับลูกคา
แบบเฉพาะเจาะจงไดดียิ่งขึ้น(ทันหุน) 
 
J ปกหมุดผลงานโตตอเน่ือง ลุยตอยอดคอมมูนิตี้มอลล J ทุมงบ 
300 ลานบาท ปนคอมมูนิตี้มอลล "คูบอน" อัพฐานโกยเงินเพิ่ม ตั้งเปาป 
2563 ผลงานโตตอเนื่องจากป 2562 รับเก็บเกี่ยวคาเชาเต็มพิกัด พรอม
เกาะติดสถานการณโควดิ-19 อยางใกลชดิ หวังคลีค่ลายดึงยอด
ผูใชบริการกลับมา(ทันหุน) 
 
B ประเดิมตนปมี COD 29 MW ไฟฟาเวียดนาม B แจงโรงไฟฟาใน
เวียดนาม กําลังผลติ 29 เมกะวัตต ไดจายไฟเขาระบบใหกับการไฟฟา
เวียดนามเปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2563(ทันหุน) 
 
SUSCO ควัก 550 ล. ขยายปม ปรับแผนงานใหมรับโควิด SUSCO 
เตรียมปรับแผนใหม หลังโควิด-19 ระลอก 2 ระบุรอดูทิศทางไตรมาส 
1/2564 โดยปกติแลวจะเปนไฮซีซัน ย้ํายงัเดินหนาลงทุนตามแผนเพิ่ม
จํานวนสถานีใหบริการน้ํามัน 20 แหง มูลคา 550 ลานบาท ชูความ
แข็งแกรงดานกระแสเงินสดในมือรองรับความเสี่ยงไดสูง และ D/E อยูใน
ระดับต่ํา(ทันหุน) 
 
WICE โควิดไมกดดันขนสง ปกธงรายไดแตะ 3.6 พันล. WICE มอง
การแพรระบาดไวรัสโควิด-19 รอบใหมกระทบเชิงบวกตอการขนสง
ขยายตัว พรอมเรงเครื่องลุยใหบริการขนสงสินคาแบบไมเต็มตูตอเนื่อง 
ดานการขนสงขามชายแดนเนื้อหอมลูกคาใหมเรียงคิวใชบริการ ปกธง
รายไดรวมป 2564 ที่ 3.6 พันลานบาท พรอมวางงบ 200 ลานบาท ขยาย
ฐานธุรกิจ  (ทันหุน) 
 
หุนไทยศักราชใหมพุง 18 จุด 'ตางชาติ-สถาบัน' พรอมใจซื้อเฉียด 4 
พันลาน คลายกังวลรัฐไมล็อกดาวนทั่วประเทศ 
 หุนไทยเปดศักราชใหมป 64 พลิกกลับมาบวก 18.89 จุด หรือ 
1.30% จากชวงเชารวงหนัก 23 จุด ดานบล.เอเซีย พลัส ประเมินขึ้นตาม
ตลาดหุนตางประเทศเม็ดเงินตางชาติไหลเขา ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น พรอม
แนะสถานการณไมแนนอนสูงเนนหุนปลอดภัย สวนบล.ทิสโกชี้นักลงทุน
คลายกังวล รัฐบาลไมล็อกดาวนทั่วประเทศ ขณะที่นักลงทุนตางชาต-ิ
สถาบันในประเทศยังคงซื้อสุทธิ รวม เฉียด 4 พันลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
แหลงทุนหุน 'ปลอดภัย' ดันโรงไฟฟาขึ้นยกแผง หุนกลุมโรงไฟฟาขึ้น
ยกแผง "พลังงานบริสุทธิ"์ แรงสุด 8.63% ดานบล.กสกิรไทย เผยชวงตลาด
หุนลงแรง จากโควิดนักลงทุนหันลงทุนหุนปลอดภัย จากสถิตชวงระบาด
รอบแรง หุนโรงไฟฟาขึ้นมากสุดกวา 30% แนะเลือกลงทุนรายตัวที่ราคายัง
ไมเกินพื้นฐาน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


