
 
 

 

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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ตลท.คลํามาตรการสกัดหุนโฟลตต่ําปวนตลาดฯ วางเปามารเก็ต
แคปไอพีโอปนี้ไว 5.55 แสนลาน  ตลาดหลักทรัพยฯ (ตลท.) 
เตรียมมาตรการเพื่อคุมหุนฟรีโฟลตต่ําไมใหมาปวนตลาดฯ เบื้องตนวางไว
อยู 3-4 แนวทาง กอนจะหาขอสรุป และเสนอตอสํานักงานก.ล.ต. สวน
แผนงานป 64 ตั้งเปามารเก็ตแคปหุนไอพีโอใกลเคียงปกอนท่ีทําได 5.55 
แสนลานบาท สูงเปนอันดับ 8 ของโลก ลุนเปดใหบริการกระดานเอสเอ็มอี
ชวงไตรมาส 3 นี้ พรอมเปดแผน 3 ป ตั้งเปาตลาดฯ ตองแกรงทุกดาน( ขาว
หุน) 
 
SSP กางแผนป 64 รายไดโต 15-20% บุก COD เพิ่ม 68 MW SSP 
ลั่นเปารายไดป 64 เติบโต 15-20% จากป 63 หลังมีแผน COD โรงไฟฟา 2 
โครงการ กําลังผลติรวม 68 MW จากปจจุบัน COD แลว 143 MW ขณะที่
ซุมเจรจาดีลลงทุนพลังงานทดแทนในตางประเทศอีก 50 MW จอสรุปไตร
มาส 2/64( ขาวหุน) 
 
แผนฟนฟู'บินไทย'สอลม เอฟเอ'ฟนันซา'ขอถอนตัว  ผวาแผน
ฟนฟูฯ การบินไทย (THAI) สอลม แบบจําลองทางการเงินไมเสร็จ เหตุฟนัน
ซา ที่ปรึกษาทางการเงินถอนตัว อาจเสนอศาลฯ ไมทัน 2 ก.พ.นี้ เจาหนี้ตั้ง
แงขอดูแผนฯ กอนตัดสินใจ ลาสุดสงแมคคินซีชวยอีวายฯ ทํา Scenario 
Analysis เสนอเจาหนี้ ขณะที่สภาพคลอง THAI ใกลหมดแลว( ขาวหุน) 
 
STA จอทํานิวไฮรอบ 10 ป ลุนป 63 พลิกกําไร 7 พันล.  STA 
ผลงานเดน! ลุนงบป 63 ทํานิวไฮในรอบ 10 ป คาดพลิกมีกําไรสุทธิ 7,194 
ลานบาท พรอมยอดขาย 72,573 ลานบาท โต 20% จากปกอน รับราคา
ยางปรับข้ึน และบุกกําไร STGT เพิ่มข้ึน โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 
32 บาท( ขาวหุน) 
 
GULF บุกเพ่ิม 1,378 MW ดันรายไดปนี้ 5.5 หม่ืนล.  GULF ปก
ธงปน้ีรายไดพุงกระฉูด 5.4-5.5 หม่ืนลานบาท หลังมั่นใจโควิด-19 ไม
กระทบแผน COD โรงไฟฟา GSRC ยูนิต 1-2 รวม 1,250 MW และทยอย 
COD วินดฟารม Makong ที่เวียดนามอีก 128 MW ภายในปนี้ แถมบุ
กรายไดเต็มปวินดฟารมโครงการ BKP2 ที่เยอรมนี นอกจากนี้เตรียมแผน
รับมือราคา Spot LNG พุง 12 เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู ( ขาวหุน) 
 
ตลท.ปรับสูวิถีโลกใหม มุง 10 ธุรกิจแหงอนาคต ตลท.เปด
แผน 3 ปขางหนา (ป 64-66) สรางการเติบโตยั่งยืน ปรับตัวสูวิถีธุรกิจใหม 
เดินหนาหาหลักทรัพยใหม โฟกัส 10 อุตสาหกรรม New S-Curve เพื่อ
สรางการเติบโตของตลาด มั่นใจหุน IPO ยังดาหนาระดมทุน คาดมารเก็ต
แคปใกลเคียงกับปกอน พรอมหาแนวทางแกไขหุนที่มีสภาพคลองต่ํา ที่
กระทบตลาดหุน 
 
ผูบริหาร 'เคซีอี' ขายหุนหลังราคาพุงตอเนื่อง ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวาเฟ
รดดริก การาเพท โอฮาเนีย ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารสายงาน
ปฏิบัติการผลิต บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิกส จํากัด (มหาชน) หรือ KCE 
รายงานขายหุนรวม 2 รายการจํานวนรวม 60,000 หุน ที่ชวงราคาหุน 
44.00-50.00 บาทคิดเปนมูลคารายการรวม 2.76 ลานบาท( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
 

สอง IP หลังรวมทุน โบรกชีห้นุนโตยาว โบรกสแกนหุน IP 
หลังรวมทุนตอยอดธุรกิจกับ TU ชี้เสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน มองเปนปจจัย
บวกในระยะกลางถึงยาว ดีดลูกคิดคํานวณกําไรป 63 ที่ 76 ลานบาท และ
ป 64 ที่ 127 ลานบาท แนะนํา "ถือ" ราคาเปาหมาย 15.30 บาท(ทันหุน) 
 
CPW กระแส WFH กลับมาหนุน ขายมือถือพุง-อนาคต 3.06 บาท 
 CPW รับกระแส "Work From Home" กลับมาดันยอดขายมือ
ถือ-ไอแพดพุง บิ๊ก "ปรเมศร เหรียญเจริญสุข" ลั่นป 2564 ผลงานโต
ตอเนื่องจากป 2563 รับพอรตลูกคาขยายตัว-สินคาใหมหนุน แถมเล็งปน 
4-6 สาขาใหม รุกชองรับทรัพยเพิ่ม ดานโบรก แนะ "ซื้อ" เคาะเปา 3.06 
บาท ดีดลูกคิด Q4/2563 ฟอรมแจม(ทันหุน) 
 
PR9 ดีลวัคซีนตานโควิด คนไขเขารักษาตอเนื่อง PR9 ดีล
เจรจาบริษัทวัคซีนโควดิ-19 เดินหนาตามกระบวนการตองไดรับการ
พิจารณาจาก อย.กอน เผยคนไขยังมาใชบริการปกติ กลุมผาตดัใหญยังมี
ตอเนื่อง คาดป 2564 คาดผูปวยเปลี่ยนไตเพิ่มข้ึนดวย แถมลูกคากลุม
วิตามินยังมาใชบริการตามกระแสรักสุขภาพ จอเปดศูนยมะเร็งเตานม 
และศูนยกระดูกสันหลังดันรายไดเพิ่ม มั่นใจรายไดไมต่ํากวาปกอน(ทัน
หุน) 
 
กรุงศรีคอนซูมเมอร ชวยลูกคาชวงโควิด ลดดอก-ผอนข้ันต่ํากรุงศรี 
คอนซูมเมอร ปรับเพิ่มมาตรการชวยเหลือลูกคา ลดยอดชําระข้ันต่ําตอ
เดือน, ขยายเวลาลงทะเบียนขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเปนกรณีพิเศษและ
ขยายเวลาผอนชําระนานสูงสุด 99 เดือน สําหรับลูกคาที่มีสถานะบัญชี
ปกติ(ทันหุน) 
 
PYLON งานเอกชนหนุน เรงรัฐเดินเมกะโปรเจ็กต PYLON 
หวังรัฐเรงเมกะโปรเจ็กต กระจายเม็ดเงินสูภาคธุรกิจ มองทิศทาง
อุตสาหกรรมยังชะลอตัว และแขงขันสูง คาดงานภาคอสังหาจะเริ่มฟนตัว
ไดจากผูประกอบการรายใหญเริ่มกลับมาเปดโครงการ หนุนปริมาณงาน
ของบริษัทในปนี้ขยายตัว สวนสถานการณโควิด-19 ผานจุดต่ําสดุไปแลว 
หลังจากนี้จะเร่ิมฟนตัว(ทันหุน) 
 
LOXLEY จับตางบพลิกฟน ติดเครื่องเขาชิงงาน 9 พันล. LOXLEY 
มั่นใจป 2564 ผลงานพลิกบวก ทางดานรายไดรวม คาดรักษาระดับไวที่
ราว 1.3-1.4 หม่ืนลานบาท พรอมเดินหนาประมูลงาน High Potential 
ใหมตอเนื่องอีกกวา 9 พันลานบาท คาดหวังควางานไดไมนอยกวา 50% 
อวดแบ็กล็อกหนา 8 พันลานบาท คาดกวา 66% รับรูในปนี้ ดานธุรกิจเท
รดดิ้งรับทรัพยคนอยูบานทําอาหารมากขึ้น  (ทันหุน) 
 
เปดพอรตขาใหญรวยไอพีโอ 'เสี่ยยักษ' อูฟูสุด-'อัยยวัฒน' คิง
เพาเวอร กําไรศรีตรังโกลฟส "กสิกรไทย" ชี้ตลาดผันผวน เนน
หุนพื้นฐานดีราคาเหมาะสม 
 เปดนักลงทุนรายใหญกําไรหุนไอพีโอป 63 มากสุด "วิชัย วชิ
รพงศ" ไดรับจัดสรรหุน 5 บริษัทกําไรรวม 602.99 ลานบาท แนะซื้อไอพีโอ 
ชี้ใหผลตอบแทนดีชวงดอกเบี้ยต่าํ เนนหุนเติบโต ราคาไมแพงพี/อีไมเกิน 
30 เทา ขณะที่ "อัยยวัฒน ศรีวัฒนประภา" ติดโผอันดับ 5 ฟนกําไร "ศรีตรัง
โกลฟส" กวา 100 ลาน ดานบล.กสิกรไทย ชี้ตลาดหุนปนี้ผันผวนลงทุนยาก 
เนนหุนพื้นฐานดีราคาเหมาะสม ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


