
 
 

 

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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AAV สภาพคลองเกลี้ยงสิ้นหวังไดซอฟตโลนรัฐ ครม.คลอด'เราชนะ'
ไรเยียวยาสายการบิน  AAV ยื้อชีวิต! จอกูแบงก-เพิ่มทุน พยุง
สภาพคลอง หลังปจจุบันอยูไดถึงแค ม.ีค.นี้ ธรรศพลฐ โอดสิ้นหวังไดซอฟต
โลนจากรัฐแลว ขณะที่โควิดระลอกใหมกระทบสาหัส ผูโดยสารลดฮวบ 
ฟาก ครม. สั่งคลังแจกเงิน 3.5 พันบาทนาน 2 เดือน ผานโครงการ เราชนะ 
เริ่มปลายเดือนน้ี แตไรมาตรการเยียวยาสายการบิน ขณะที่โบรกฯ มอง
มาตรการชุดใหมชวยเพิ่มกําลังซื้อ-ลดคาครองชีพ เปนบวกตอหุนในกลุม
คาปลีก CRC-HMPRO-CPALL 
 
RT แบ็กล็อกลน 4.6 พันลาน ปกธงป 64 รายไดพุง 20%  RT แจง
ขาวดี! เดือน ม.ค. 64 ควางานใหม 8 โครงการ มูลคารวมกวา 280 ลาน
บาท ดันแบ็กล็อกพุง 4,600 ลานบาท ฟากซีอีโอ ชวลติ ลั่นเปารายไดป 64 
โต 20% จากป 63 คาดทําได 2,800 ลานบาท คาดผลงานป 63 กําไรทํานิว
ไฮ โบรกฯ เชียร ซื้อ เปาราคา 2.70 บาท 
 
NER งบ Q4 เริ่ดกําไรป 63 นิวไฮ สงซิกปนี้ปทอง  NER แงม
ผลงานไตรมาส 4/63 เริ่ด! โกยรายได 7 พันลานบาท หนุนกําไรป 63 นิวไฮ 
มั่นใจป 64 ยังเปนปทอง ตุนออเดอรแนน ดันรายไดรวมพุง 2.2 หม่ืนลาน
บาท โบรกฯ คาดไตรมาส 4/63 ฟนกําไร 371 ลานบาท โต 143.9% หนุนป 
63 กําไรพุง 115.4% แตะ 974 ลานบาท เชียร ซื้อ เปาราคา 5 บาท 
 
อึ้ง! THAI ไรทุกแผนฟนฟู 'พีระพันธุ-อีวายขวางดะ'  แผนฟนฟู 
การบินไทย (THAI) สะดุด หลัง ฟนันซา เอฟเอไมตอสัญญาทําแผน สงผล
แผนปรับโครงสรางหนี้ และแผนดานธุรกิจไรความคืบหนา โดยเฉพาะแผน
ธุรกิจ เจอขวางจาก พีระพันธุ มักสวนมติเสียงสวนใหญทุกเรื่อง สวนอีวาย
ฯ กรางสุดๆ ดาน ชาญศิลป ลั่น! พรอมเดินหนาตอ 
 
ธปท.ไฟเขียวอุมลูกหนี้ กลต.จี้ตลท.แกโฟลตต่ํา  แบงกชาติ
ขยายเวลาชวยเหลือลูกหนี้รายยอยจากพิษโควิดระลอกใหมถึง 30 ม.ิย. 64 
พรอมหนุนปรับโครงสรางหนี้ลูกหนี้ทุกประเภท นักวิเคราะหเผยกระทบกับ
หุนแบงกคอนขางจํากัด ดานธอส.ออก 4 มาตรการชวยลูกคาทั่วประเทศ 
ลดจายคางวดลง ดานก.ล.ต.เรงตลาดหลักทรัพยฯ ทบทวนเกณฑฟรีโฟลต
ใหสะทอนความจริง 
 
บอรด ALL ไฟเขียวคลอดหุนกู 1 พันลาน จายปนผลรวม 15 
สตางค-ออกหุนสามัญเพิ่มทุน บอรด ALL ไฟเขียวออกและ
เสนอขายหุนกู 1,000 ลานบาท ใหกับ AO Fund และ AO Fund 1 พรอม
อนุมัติการจายปนผลเปนเงินสดและหุนรวมมูลคา 0.15 บาท และเพิ่มทุน
เปน 939.05 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 239.05 ลานหุน 
เตรียมขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 19 ก.พ.นี ้
 ( ขาวหุน) 
 
ผูบริหาร 'อาฟเตอรยู' ขายหุน 80 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา มิลล 
กนกวัฒนาวรรณ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท อาฟเตอร ย ู จาํกัด 
(มหาชน) หรือ AU รายงานขายหุน AU จํานวน 8 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 10 
บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 80 ลานบาท สงผลใหถือหุนลดลงเหลือ 
6,982,187 หุน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

เปดพอรตโบรกเกอรมือทอง 'KPM' โชวป 63 ระดมทุนหุนกูกวา 
2,000 ลาน KPM Securities หรือบริษัทหลักทรัพย เคพีเอ็ม 
จํากัด ไมหวั่นการระบาดของไวรัสโควิด-19 เดินหนารุกธุรกิจตราสารหนี้ 
ครบวงจร พรอมแผนการออกเสนอขายตราสารหนี้มากกวา 15-20 ราย 
ภายในป 2564 หลังจากป 2563 เสนอขายตราสารหนี้ไปแลวกวา 2,000 
ลานบาท(ทันหุน) 
 
BCH โควิดดันรายไดตามเปา ทุม 100 ลานเปดศูนยมะเร็งBCH 
รายไดจากการตรวจโควิด-19 และการที่โรงพยาบาลในเครือ 13 แหงเปน 
AHQ รวมถึงรวมมือกับ 16 โรงแรมเปนสถานกักกันโรค ชวยหนุนผลงาน
ครึ่งปแรก พรอมกับมีการรับรูรายไดโรงพยาบาลแหงใหมเพิ่ม ดันผลงาน
ทั้งปเติบโตตามเปา 10-15% คาดไตรมาส 2/2564 เปดโรงพยาบาลใหมที่
เวียงจันทน พรอมศึกษาศูนยมะเร็ง วางงบลงทุนรองรับ 100 ลานบาท(ทัน
หุน) 
 
กลุมเอไอเอชี้เหตุสําคัญทําสุขภาพดี กลุมบริษัทเอไอเอ เปดผลวิจัยที่
ทําใหผูคนมีสุขภาพและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทยัง
พรอมใหการสนับสนุนเพื่อไปสูความสําเร็จดังกลาว(ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทยเห็นดัชนี 1,600 จุด K-SUPSTAR-SSFX ปนผล 39 
ลาน บลจ.กสิกรไทย มองบวกตอตลาดหุนไทย เหตุปจจยัภายนอก
และในประเทศหนุน รวมถึงแผนเริ่มใชวัคซีนกลางปนี้ หนุนภาคการ
ทองเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลิกฟนวิกฤติ COVID-19 คาดดัชนีหุนไทย
ปลายปอยูที่ 1,600 จุด โชวปนผล SSFX กองแรกในไทยกับกองทุน K-
SUPSTAR-SSFX กวา 39 ลานบาท(ทันหุน) 
 
KTAM สนองผูลงทุนเสิรฟกองตราสารหนี้ KTAM เปดขายกอง
ตราสารหนี้ทั่วโลกกองที่ 14 เนนถือยาว 1 ป ไมสามารถขายคืนหนวยกอน
ครบอายุและกองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม(ทันหุน) 
 
'เคทีซี' มั่นใจกําไรปนี้เติบโต ลั่นคุณภาพสินทรัพยแกรง สํารองสูง 
400% ปรับกลยุทธจับคูคาออนไลนรับมือโควิดระบาด 
 "เคทีซี" มั่นใจรายไดกําไรปนี้สูงกวาปกอน เหตุทุกธุรกิจเติบโต 
ย้ําคุณภาพสินทรัพยดกีวาปกอน "พิทยา" เผย จากโควิดระบาดรอบใหม 
จึงตองปรับแผนธุรกิจบัตรฯ จับมือคูคาเนนโปรโมชั่น ชอปปงออนไลน-สง
อาหารดิลิเวอรี-่ประกันโควิด หนุนยอดใชจาย โดยคงเปายอดใชจายผาน
บัตรฯ ปนี้โต 8-10% จากปกอนท่ีหดตัว 8% พรอมคุมเขมคุณภาพหนี(้ 
กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เฟทโก' ชงคืนเอสเอสเอฟเอ็กซ "เฟทโก" เล็งชงดึงกองทุนเอสเอส
เอฟเอ็กซกลับมา เตรียมหารือสมาชิก-ก.ล.ต. กอนเสนอรมว.คลัง หลัง
นายกสมาคมบลจ.เผยยอดซื้อป 63 เพียง 1 หม่ืนลาน หวังรัฐไฟเขียวนํา
เอสเอสเอฟกลับมาตอเนื่องไปอีกระยะหนึ่งดานบลจ.กสิกรไทย เสนอ แยก
ออกมาจาก "อารเอ็มเอฟ" ลดจํานวนปในการถือครองเชื่อชวยเพิ่มยอดการ
ลงทุน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 


