
 
 

 

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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JAS ลุยปดดีลพิพาทเอ็นที ลุน Q2 บันทึก 4.5 พันลาน จบตํานาน 
10 ป คดีสวนแบงโครงขายเคเบิลใตน้ํา  JAS เตรียมสงบริษัท
ยอย JSTC เจรจาประนีประนอมกับ NT เพื่อยุติขอพิพาทคดีชําระสวนแบง
รายไดตามสัญญารวมลงทุนสรางโครงขายเคเบิลใตน้ําที่คางมากวา 10 ป 
คาดไดขอสรุปภายในไตรมาส 2/64 จอบันทึกเงินสดพรอมดอกเบี้ยกวา 
4.5 พันลานบาท(ขาวหุน ) 
 
AUCT ประมูลออนไลนพุง Q4 กําไร 109 ลานเพิ่ม 47%  สหการ
ประมูล (AUCT) เผยงานประมูลยังทําไดตามปกติ หลังใชชองทางออนไลน
ยอดเพิ่มทุกเดือน มีรถรอประมูลเพียบ จัดพื้นที่ 400 ไร รองรับรถยนต 3 
หม่ืนคัน โบรกฯ คาดกําไร AUCT ไตรมาส 4/63 รับ 109 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
47.29% สงผลกําไรทั้งป 271 ลานบาท โต 15.8% สวนปนี้พุงตอ ราคา
พื้นฐาน 13.60 บาท(ขาวหุน ) 
 
SCGP ฮุบ Go-Pak บุกบรรจุภัณฑ UK-ยุโรป-สหรัฐ  SCGP ปด
ดีลควบกจิการ Go-Pak บุกตลาดบรรจุภัณฑอาหารในสหราชอาณาจักร 
ยุโรป อเมริกาเหนือ พรอมเพิ่มความสามารถในการนําเสนอโซลูชันที่
หลากหลาย และเตรียมพรอมขยายตลาดอาเซยีน เริ่มบุกงบ Go-Pak 
ตั้งแต ม.ค. 64(ขาวหุน ) 
 
JMT รับผลบวกพักหนี้เฟส 3 SCB ขานรับเยียวยาอสังหา โบรกฯ 
มองธปท.ออกมาตรการชวยลูกหนี้เฟส 3 สงผลบวก JMT จากเก็บหนี้รอบ
ระยะกลางและยาว สวน SAWAD MTC เปนบวกระยะกลาง ดาน SCB รับ
อานิสงสเยียวยาภาคอสังหาฯ จับตา Consensus ปรบัคาดการณกาํไร 
JMT ขึ้นอีก พรอมเล็งขึ้นราคาเปาหมายจากปจจุบัน 40 บาท รับธุรกิจ
บริหารหนี้วัฏจักรขาขึ้น Q4/63 กําไรนิวไฮตอ (ขาวหุน ) 
 
โบรกหนนุแกเกณฑ 'ฟรีโฟลท' 'เคจีไอ' ชี้ปรับการนับรวมสัดสวนผู
ถือหุนใหญ ตลท.เล็งเฮียริ่งเร็วที่สุดเฟนเครื่องมือเตือนนักลงทุน 
 ตลท.เผย เตรียมเฮียริ่งเกณฑดูแลหุนสภาพคลองต่ํา เร็วที่สุด 
ดานผูบริหารโบรกประสานเสียงหนุนปรับเกณฑ ดาน "ไพบูลย" ชี้อาจตอง
นิยามฟรีโฟลทใหม ดานบล.เคจีไอ แนะปรับการนับรวมการถือหุนของผูถือ
หุนใหญเหตุการเพิ่มสภาพคลองหุนทําไดยาก ดานบล.เอเซยี พลัส เชื่อแรง
เก็งกําไรหุนสภาพคลองนอยลดลง หลังก.ล.ต.จับตา( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ไทยบีเอ็มเอ' ไมหวั่นโควิด มั่นใจหุนกูปนี้ 'ไรผิดนัด' สมาคม
ตราสารหนี้ฯ คาดปนี้ไมเกิด บริษัทผดินัดชําระหนี้หุนกู แมโควิดระบาด
ระลอกใหมเหตุกลุมเสี่ยง "ไฮยิลดบอนด" 12 บริษัทไดยืดหนี้ออกไปแลว 
สวนเม็ดเงินตางชาติประเมินยังไมเขาลงทุนในตลาดบอนดไทย เหตุ สวน
ตางบอนดยีลด 10 ป สหรัฐขยับใกลไทย สวนยอดหุนกูเอกชนปนี้คาดอยูที่ 
7-7.5 แสนลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กสิกร' คาดลูกหนี้เขามาตรการชวยเหลือพุง ศูนยวิจัยกสิกร คาด
โควิด-19 รอบใหมหนุนลูกหนี้รายยอยเขาโครงการชวยเหลือจากแบงกพุง 
จาก 23.5% ณ พ.ย.63 ที่ลูกหนี้ไดรับความชวยเหลือ 4 ลานบัญชี หรือ 
1.15 ลานลานบาท คาดเอ็นพีแอลสิ้นปแตะ 3.53% จากปลายป 63 ที่ 
3.35%  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 

บลจ.ไทยพาณิชยเช่ือม่ันหุนสหรัฐ IPO กองทุนใหม บลจ.ไทย
พาณิชย เปดขายกองทุนหุนสหรัฐ "SCBUSA" IPO วันนี้-18 มกราคมนี ้คัด
หุนเดนจากบริษัทขนาดใหญที่ม่ันคง และบริษัทกําลังโตที่มีศักยภาพสูง 
ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท(ทันหุน) 
 
TMB ชี้โควิดระลอกใหมกระทบภาคการคา-ทองเที่ยว 22% หนุน
ภาครัฐเรงออกมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ จากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหมท่ี
กระจายไปทุกภูมิภาคอยางรวดเร็วและนําไปสูการใชมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดตามระดับพื้นที่ควบคุม แมยังไมยกระดับเปนมาตรการล็อก
ดาวนเหมือนการระบาดเมื่อเดือนเมษายน 2563 แตทําใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางหลีกเลีย่งไมได โดยเฉพาะผลกระทบตอภาค
การคาและการทองเที่ยว ซึ่งรวมถึงรานอาหาร สถานบันเทิง สะทอนจาก
พฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชจายและทองเที่ยวแผวลงอยางเห็นไดชัด(ทัน
หุน) 
 
ลมหนาวดันราคาน้ํามัน 'อรรถพล' ชี้ PTT ตั้งการด ผูบริหาร 
PTT ยอมรับไดอานิสงสราคาน้ํามันพุง คาดราคาน้ํามันดิบปนี้ที่ 50 
ดอลลารสหรัฐตอบารเรล พรอมเกาะติดสถานการณโควดิ-19 เหตุมีผลตอ
ความตองการใชน้ํามัน ยันเดินหนาแผนลงทุนตอกระตุนการจางงาน 
ประคองเศรษฐกิจ โบรกมอง PTT Laggard ในกลุม เคาะพื้นฐาน 52 บาท 
 
'ธอส.' ออก 4 มาตรการชวยลูกคาทั่วปท. เลือกจายเงิน 25-75% ตัด
ตน-ดอกเบ้ีย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจัดการธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบ
มาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ระบาดรอบใหม ของสถาบันการเงิน
สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง โดยในสวนของธอส.คณะกรรมการธนาคารมีมติ
เห็นชอบในหลักการใหจัดทํามาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับผลกระทบ
ดานรายไดจากโควดิ-19 ผาน "โครงการ ธอส.รวมไทย สรางชาต ิป 2564" 
ดวย 4 มาตรการลดเงินงวดผอนชําระ (ตัดเงินตนและตัดดอกเบี้ย) นาน
สูงสุด 6 เดือน ครอบคลุมทั้งลูกคาที่เคยหรืออยูระหวางใช "มาตรการ
ชวยเหลือลูกคา ผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)" และ "โครงการ ธอส.ชวยคนไทย รวมสรางชาติ" 
รวมถึงลูกคาที่ไมเคยเขารวมมาตรการ ทั้งลูกคารายยอยและกลุม SMEs ที่
มีสถานะปกติ หรือสถานะ NPL (ทันหุน) 
 
ผูบริหาร 'ฮานา' ขายหุนหลังราคาพุงแรง ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา วิง
เกิง เชาว รองประธาน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 
หรือ HANA รายงานขายหุน HANA รวม 40,000 หุน ที่กรอบราคาหุนละ 
49-52 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 2.02 ลานบาท( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'อีเอ' เล็งรุกโซลารรูฟท็อป หลังจายไฟ 'ทุนลอยน้ํา' หวังชวยลด
ตนทุนคาใชจายดานพลังงาน 
 "พลังงานบริสุทธิ"์ เผยโครงการโซลารลอยน้ํา ที่รวมกับ "ไทย
ฟูดส" 4 โรงงาน กําลังผลิตรวม 13.78 เมกะวตัต จายไฟเขาระบบครบแลว 
เตรียมขยายติดตั้งโซลารรูฟท็อป-ผลิตไฟฟาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น 
หนุนใหผูประกอบการลดตนทุนคาใชจายพลังงาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


