
 
 

 

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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ทิสโกเตือน 3 หุนเสี่ยง DELTA-KTC-IVL ราคาโอเวอรเกินพื้นฐาน 
โฟลตต่ําปวนตลาดฯ บล.ทิสโก เตือนใหระวังหุนฟรีโฟลตต่ําใน 
SET50 คือ DELTA KTC IVL จากปริมาณหุนหมุนเวียนต่ํากวาเฉลี่ย ราคา
ขึ้นแรง เร็ว เกินมูลคาเหมาะสม สวนเกณฑคุมหุนโฟลตต่ําที่ตลท.กาํลัง
ออกมา คาด 3 แนวทางคือ เพิ่มฟรีโฟลต จาก 20% เปน 25% ปรับใช
ขอมูลเฉลี่ยแทนงวดลาสุด ยกระดับกํากับการซื้อขายผิดปกติ ดับรอนเร็ว
ขึ้น จับตา KTC วันนี้หากราคาปดเกิน 82.50 บาท พี/อีจะเกิน 40 เทา เสี่ยง
ติดแคชบาลานซสูง FETCO เผยแบงก พลังงาน ICT เดน ทองเที่ยวนาหวง 
เปาดัชนีปนี้ 1,600 จุด ยังไมเห็นสัญญาณพักฐานระยะสั้น กําไรบจ.โต 
40%( ขาวหุน) 
 
PTTGC ลุนป 63 พลิกมีกําไร ฟนชัดเจน Q4 อูฟู 6.5 พันล.PTTGC มี
ลุนไตรมาส 4/63 กําไรอูฟู 6,576 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1,659% จากไตรมาส 
4/62 อานิสงสมารจิ้นธุรกิจปโตรเคม-ีคาการกลั่นพุง หนุนท้ังป 63 พลิกมี
กําไร 371 ลานบาท จากเดิมคาดมีขาดทุน 4.5 พันลานบาท ฟาก PTT จับ
มือ IRPC ศึกษาตั้งโรงงานผลติ Melt Blown และ NBL ใน จ.ระยอง หวัง
ลดนําเขาวัตถดุิบหลักสําหรับอุปกรณทางการแพทยและสาธารณสุข คาด
จําหนายเชิงพาณชิยในป 65-68( ขาวหุน) 
 
JR ลั่นรายไดป 64 ทะยาน 2 พันลาน ป 63 กําไรโต 42%  JR ปกธง
รายไดป 64 พุงกวา 2,000 ลานบาท หลังเซ็นสัญญาใหม 200 ลานบาท 
และจอเซ็นสัญญาอีก 200 ลานบาท ในม.ค.นี้ ดันแบ็กล็อกพุง 6,400 ลาน
บาท บุกรายไดปนี้ 2,000 ลานบาท เล็งประมูลงานใหม 700-800 ลานบาท 
คาดไดงาน 70% ลั่นป 63 รายไดโตกวา 30% โบรกฯ คาดป 63 ฟนกําไร 
87 ลานบาท พุง 42.80% เชียร ซื้อ เปา 8.80 บาท( ขาวหุน) 
 
EGCO แปลงที่ดินโรงไฟฟา สรางนิคมฯที่ระยอง 621 ไร  EGCO 
ผนึกกนอ. ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ที่เขตเทศบาลเมืองมาบตา
พุด บนพื้นท่ี 621 ไร คาดใชเวลาพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค 2 ป 
เล็งเปดใหบริการป 65 รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเปาหมาย S-Curve 
และ New S-Curve ในอีอีซี( ขาวหุน) 
 
KBANK ติดโผหุนเดนปนี้ เปาหมายฟนดโฟลวเก็บ  โบรกฯ คัด 
KBANK เปนหุนเดนป 2564 แนวโนมกําไรฟนตัวโตมากสุดในกลุม 10% มี 
P/BV ต่ําแค 0.6 เทา รองลงมา SCB และ TISCO กําไรโต 8% ยีลดสูง 
ฐานะเงินกองทุนธนาคารพาณิชยไทยแข็งแรง และยังเปนเปาหมายฟนด
โฟลวเขาลงทุน ใหราคาเปาหมายกสิกรไทย 130 บาท ( ขาวหุน) 
 
'วินัย' ซื้อหุน 'ไทยฟูดสกรุป' เขาพอรต ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา วนิัย 
เตียวสมบูรณกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด 
(มหาชน) หรือ TFG รายงานซื้อหุน TFG จํานวน 409,700 หุน ที่กรอบ
ราคาหุนละ 4.80-4.86 บาท คดิเปนมูลคารายการรวมกวา 1.98 ลานบาท 
 ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 
 

EASTW โควิด-19 ไมกระทบ ลูกคาเซ็นสัญญาตามแผน EASTW สง
ซิกใกลปด 2 ดีลใหญ ไตรมาส 1/2564 มั่นใจโควิด-19 ระบาดรอบใหมไม
กระทบ เดินหนาเจรจาอีกหลายโครงการ มั่นใจรายไดรวมทั้งป 2564 โต 10% 
แมยังชะลอการปรับราคาน้ําในโครงสรางคาน้ํา ดานนักวิเคราะห ลุนปน้ีเซ็น
สัญญาอีก 4 โครงการ แนะเกาะตดิผลกระทบโควดิ-19 รอบใหม เคาะเปา
สูงสุด 11.90 บาท(ทันหุน) 
 
RJH เคาะรายไดปนี้เติบโต 10% รุกบริการศูนยหัวใจ-อุบัติเหตุRJH 
ผูปวยยังเขาใชบริการ รับอานิสงสการตรวจโควิด-19 เชิงรุกมากขึ้น เคาะป 
2564 เดินหนาบริการศูนยหัวใจ ศูนยอุบัติเหตุดันรายไดเติบโต ทั้งปคาดวา
รายไดจะเติบโต 10% เดินหนาสรางโรงพยาบาลที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี คาด
แลวเสร็จป 2565 ฟากโบรกมองไตรมาส 4/63 กําไรโตตอเนื่อง หลัง Q3/63 
ทํานิวไฮ(ทันหุน) 
 
EKH คาด Q4 ดี อานิสงสโควิด ผูใชบริการพุง EKH ยิ้มรับวิกฤตโิค
วิด-19 ระลอกใหม ดันยอดผูใชบริการเขารับการตรวจไวรัสโควิด-19 คกึคัก
ตอเนื่อง ขณะผูปวยในและผูปวยนอกจากการติดเชื้อ RSV ในเด็กยังคงทยอย
เขารับบริการไมขาดสาย มั่นใจหนุนผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2563 สดใส
(ทันหุน) 
 
SABINA รับผลดีบาทแข็ง เปดเกมรุกตลาดออนไลน SABINA 
รับอานิสงสเงินบาทแข็งคา หนุนตนทุนลดลง พรอมแกเกมหันรุกทําตลาด
ออนไลนเต็มพิกัด หลังสาขาในสมุทรสาครถูกปด สวนป 2564 วาดฝนรายได
โต 10% จากปกอน รับพอรตลูกคาโตตอเนื่อง ดานโบรก แนะนํา "ซื้อ" เปาไกล 
25.00 บาท ฟนธงกําไรแกรงตอ(ทันหุน) 
 
TRUBB จับธุรกิจถุงมือยาง แผนขยายตลาดใน-ตปท. TRUBB 
เตรียมรุกธรุกิจถุงมือยาง หลังประเมินความตองการถุงมือยางมีจํานวนมาก 
จากการแพรระบาดโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีโรงงาน 2 แหงที่ปลอยใหเชา เมื่อ
หมดสัญญาเชาจะนํากลับมาดําเนินการเอง โดยมีกําลังการผลิตรวม 60 ลาน
ชิ้นตอเดือน แตมีแผนท่ีจะขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก เพื่อจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (ทันหุน) 
 
เฟทโก' เมินโควิดชี้หุนขาขึ้น อานิสงสฟนดโฟลว สภาพคลองลน 
ดอกเบี้ยต่ํา คงดัชนีสิ้นป 1,600 จุด กลุมวัฏจักรเปาตางชาติซื้อ 
 "เฟทโก" เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนขางหนา ลดลง 19.1% 
อยูท่ี 130.63 เหตุกังวล "ทองเที่ยวฟนชาโควิดระลอกใหม" แตยังอยูในเกณฑ
รอนแรง "ไพบูลย" ชี้ ตลาดหุนไทยยังเปนขาขึ้นเหตุฟนดโฟลวไหลเขา สภาพ
คลองลน ดอกเบี้ยต่ํา วัคซีนโควิดหนุนพรอมคงเปาดัชนีสิ้นปน้ี 1,600 จุด ชี้ 
หุนกลุมวัฏจักร "แบงก พลังงาน โรงกลั่น ปโตรเคมี ไอซีที" เปาตางชาติซื้อ 
 
'ประกันโควิด' เดือด เบี้ยลด 20% เคลมต่ํา สมาคมประกันวินาศ
ภัย ชี้คาเบี้ยประกันโควิด-19 ปน้ีลดได 20% เหตุยอดเคลมต่ํา ดานบริษัท
ประกันแขงเดือด "ทิพยประกันภัย" ชวยจายเบี้ยคนละครึ่งราคาเดียว 75 บาท 
ทุนสูง 1 แสนบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เก็งตลท.คุม 'บจ.' ฟรีโฟลทต่ํา "โนมูระ พัฒนสิน" คาด 2 
มาตรการ ตลท.คุมเขมหุนฟรีโฟลทต่ํา "ยกระดับแคชบาลานซเขมงวดขึ้น-
ปรับเพิ่มเกณฑฟรีโฟลท SET50-100" ดาน "ภัทธีรา" ชี้ มีหลายแนวทาง
ดูแล แตไมเห็นดวย ปรับเกณฑซิลลิ่ง-ฟลอร หุนสภาพคลองนอย( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 


