
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรพัย 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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หนีเดลตาซบ HANA-KCE ราคารอนเกินเปาโบรก DELTA วูบ ตัว
เดียวกดดัชนีรูด 8.8 จุด โยกลงทุน HANA-KCE หนี DELTA หลัง
ติดแคชบาลานซยาว วานนีเ้ดลตารวงตัวเดยีวฉุดดัชนีหุนไทยลง 8.8 จุด 
ดานโบรกฯ มอง KCE พื้นฐานดี กําไรปน้ีเติบโตกวา 67% สวน HANA 
รายไดโตรับดีมานดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 5G แตราคา 2 หุนอิเล็กฯ 
รอนแรงเกินเปาหมาย จับตาวันนี้แรงขาย DELTA เริ่มแผวลง( ขาวหุน) 
 
TU มีติดเช้ือแค 69 ราย ASIAN ปลอดโควิด-19 TU ลั่นยอดขายธุรกิจ
อาหารยังดี-ลูกคาไมมียกเลิกออเดอร ยันทุกโรงงานเปดเดินเครื่องผลิต
ตามปกติ พรอมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใหกับพนักงานทุกคนใน จ.
สมุทรสาคร 27,522 คน ลาสดุพบพนักงานตดิเชื้อโควิด-19 แค 69 ราย คิด
เปนแค 0.29% เทานั้น ฟาก ASIAN ปลอดโควิด-19 ตรวจหาเชื้อเชงิรุก
พนักงาน ไมพบความเสี่ยงผูติดเชื้อ( ขาวหุน) 
 
EKH ลุนรายไดพุง บริการตรวจโควิด ปนี้ฟนสูภาวะปกติ  EKH คาด
ตลอดเดือน ม.ค.นี้ รับอานิสงสบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เฉลี่ย 
100 รายตอวัน รับคาบริการเฉลี่ย 3,000-4,000 บาทตอราย และรับ
ประโยชนเปนสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (AHQ) ดันอัตราครอง
เตียงพุง 70% มั่นใจรายไดป 64 ฟนกลับสูฐานปกต(ิ ขาวหุน) 
 
ส.วิเคราะหโชว 5 หุนปง มองดัชนีปนี้ 1,559 จุด  สมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน (IAA) ประสานเสียงคัด 5 หุนสุดปง ADVANC-
BDMS-CPALL-KBANK-PTTGC ประจําป 64 มองเปาดัชนีหุนไทยปนี้ 
1,559 จุด รับฟนดโฟลว และวัคซีนหนุน โควิด-19 ระบาดกระทบตลาดหุน
ชวงสั้น เหตุนักลงทุนมองขามไปไกลแลว( ขาวหุน) 
 
TPOLY รายไดปนี้โต 10% จอบุกขายไฟเพิ่ม 26 MW  ไทยโพลี
คอนส มั่นใจรายไดป 64 โต 10% จากป 63 หลังตุนแบ็กล็อกกวา 5,200 
ลานบาท พรอมลุยประมูลงานใหมไมหยุด แถมเตรียม COD โรงไฟฟาเพิ่ม 
4 แหง กําลังผลติรวม 26 เมกะวัตต นอกจากนี้อยูระหวางศึกษาธุรกิจใหม
เสริมรายไดในระยะยาว( ขาวหุน) 
 
WP กางแผนป 64 ทุมงบ 500 ลาน ปนแบรนดธุรกิจอาหาร-ตอยอด
ธุรกิจแกส WP กางแผนป 64 อัดงบลงทุน 400-500 ลานบาท 
ปนธุรกิจอาหารแบรนด วันเดอรฟูด พรอมลุยธุรกิจเกี่ยวเนื่องแกส LPG 
อยางซอมถังและผลิตถังแกส หนุนรายไดเพิ่ม สรางฐานธุรกิจแข็งแกรง ดัน
ผลการดําเนินงานโต-จายปนผลตอเนื่อง( ขาวหุน) 
 
EASTW ลุนงบป 64 ฟน ตนทุนจายลด-รายไดพุงทยอยซื้อเปา 9.50 
บาท โบรกฯ เชียรทยอยซื้อ EASTW  ใหราคาพื้นฐาน 9.50 บาท/หุน 
คาดผลประกอบการป 64 ฟนมีรายได 4,400 ลานบาท และกําไร 989 ลาน
บาท จากตนทุนคาไฟฟาและคาใชจายภัยแลงลดลง หลังป 63 จะมีรายได 
4,117 ลานบาท และกําไร 785 ลานบาท หลังปรับปริมาณขายน้ําดิบมาก
ขึ้น  ( ขาวหุน) 
 
ซีพี'ทุม 1.5 หม่ืนลาน ถือหุน'ซิโนแวค'15% บริษัทผลิตวัคซีนโควิด 
 ซีพี ทุมงบ 1.5 หม่ืนลานบาท เขาถือหุน 15% ใน ซิโนแวค 
บริษัทผลิตวัคซีนโควดิ-19 คาดกําลังการผลิตในป 64 เพิ่มข้ึน( ขาวหุน) 
 
 

บิทคอยน' ราคานิวไฮ 'จิรายุส' ชี้ปทอง-'ปรมินทร' เตือนแรงขายระยะ
สั้น รายยอยแหเทรดคึกคัก 
 "บิทคอยน" ราคาพุงทํานิวไฮ ทะลุ 35,000 ดอลลาร "บิทคับ" เผย
ปรากฏการณหลังฮาฟวิ่ง ดันราคาพุงตอย้ําปนี้เปนปทองของบิทคอยน ขณะที่ 
"สตางค" มองสิ้นปน้ีมีโอกาสราคาพุงแตะ 50,000 ดอลลารหลังกองทุนใหญ
หนุนแตระหวางทางยังมีความเสี่ยงตลาดปรับฐาน เตือนนักลงทนุไมรีบรอน
เขาลงทุนเนนลงทุนระยะยาวได แตระยะสั้นใชกําไรซื้อขายเทานั้น(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
โพลลชี้ 'โควิด' กดหุนระยะสั้น สมาคมนักวิเคราะหฯ เผยผล
สํารวจโบรกเกอร-กองทุน มองหุนไทยปนี้ไปตอเพิ่มขึ้น 110 จุด ประเมินเปา
ดัชนีสิ้นปน้ี 1,559 จุด รับปจจัยบวกผลประกอบการบจ.ฟนเงินทุนตางชาติ
ไหลเขาจากเม็ดเงินคิวอี ชี้โควิดระบาดกดดันระยะสั้น(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เอ็นอีอารลุน 'มิชลิน' ควักซื้อหุนเพิ่มทุน "เอ็นอีอาร" เปดแผน 5 
ป สัดสวนกําไรจากสินคาแปรรูปแตะ 50% ดันผลประกอบการกาวกระโดด
แยมรอลุน "กลุมมิชลิน" รับเปนพันธมิตรใหม  (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บอรด 'อีเอ' ขายหุนหลังราคาพุงแรง ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา สุธรรม 
สงศิริ กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) หรือ EA รายงานขาย
หุน EA เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผานมาจํานวน 1 แสนหุน ที่ราคาหุนละ 52.25 บาท 
คิดเปนมูลคารายการรวม 5,225,000 บาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ASIAN มองโควิดหนุนออเดอร ลุยกําลังผลิตดันผลงานโต 10%ASIAN 
มองกักตัวอยูบานหนุนยอดขายอาหารทะเลพรอมปรุง-อาหารสัตวเลี้ยงเพิ่ม 
อวดลูกคาเรียงคิวยื่นออเดอรลนไปถึงไตรมาส 2/2564 พรอมทุมงบกวา 500 
ลานบาท ขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑประเภททอด-อาหารสัตวเลี้ยง 
รองรับความตองการ ตั้งเปายอดขายป 2564 เติบโตไมนอยกวา 10% จากป
กอน(ทันหุน) 
 
TPOLY เปดแผนป 64 ตั้งเปาโต 10% ประมูลงานใหม TPOLY 
เปดแผนธุรกิจป 2564 สดใส ตุน Backlog หนากวา 5,000 ลานบาท พรอม
เดินหนาประมูลงานใหมตอเนื่อง โดยเฉพาะงานภาครัฐ ทางดานผูบริหาร 
ระบุอยูระหวางการศึกษาธรุกิจใหม มั่นใจผลงานปนี้โต 10% จากปกอน(ทัน
หุน) 
 
NCH แตกไลนศูนยพักฟน ป 64 ผลงานทะยานตอเนื่อง NCH ผนึก
ทีมแพทยอุบลราชธานี แตกไลนธุรกิจศูนยพักฟนผูปวย อัพฐาน Recurring 
Income เพิ่ม คาดเปดตัวไดชวงปลายมกราคมนี้ แถมเดินหนาปนโครงการ
ใหมตอเนื่อง ปม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 400 ลานบาท สวนป 2564 คาด
รายไดโตตอจากป 2563 รับดีมานดขยายตัว พรอมปรับแผนรับมือโควดิรอบ
ใหมโดยพนักงานบางสวน WFH-เนนทําตลาดลูกคาผานออนไลนเพิ่ม(ทัน
หุน) 
 
III จอดีล M&A ขยายธุรกิจ ลุนวัคซีนดันขนสงอากาศฟน III ประเมิน
หากวัคซีนสามารถขนสงได เชื่อชวยผลักดันความตองการขนสงทางอากาศ
พุงสูง เพราะถือเปนดีมานดใหมของโลก ไมหวั่นสถานการณโควิด-19 รอบท่ี 
2 จากการปรับแผนงานรับมือกอนหนานี้ไวเปนท่ีเรียบรอย มั่นใจผลงานป 
2564 ยังสามารถเติบโตได 15-20% เตรียมดีล M&A ขยายธรุกิจเพิ่มตอเนื่อง 
 (ทันหุน) 
 


