
 
 

 

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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OR เคาะราคาสูงสุด 18บ. รายยอยเฮ! ต่ํากวาคาด วิ่งเขา SET50 เบียด 
COM7-TTW รวง  บมจ.ปตท. น้ํามันและการคาปลีก หรือ OR เปดจองซื้อ
หุนไอพีโอ OR สําหรับผูถือหุนเดิมของ PTT สัดสวน 95.1977 : 1 ราคา
เบื้องตน 16-18 บาทตอหุน กําหนดจองซื้อ 25-28 ม.ค. 64 สวนผูจองซื้อราย
ยอย ชวงวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ. 64 ผานตัวแทนจําหนาย คือ KBANK BBL 
และ KTB โบรกฯ แนะจับตา OR มารเก็ตแคปสูง 2-2.7 แสนลานบาท เขา
คํานวณ SET50 แบบ Fast Track เบียด COM7-TTW รวง ขณะที่ TKN, 
BEC, MAJOR, WHAUP มีเสียวหลุด SET100(ขาวหุน 
 
TISCO จอกําไร 1.6 พันล. ป 63 คาดปนผล 5-6 บาท  จับตา 
TISCO แจงงบการเงินไตรมาส 4/63 วันจันทรที่ 18 ม.ค.นี้ โบรกฯ คาดกาํไร 
1.6 พันลานบาท ใกลเคียงกับไตรมาสกอนหนา ดานเงินกองทุนยังสุดแกรง 
Coverage ratio อยูระดับสูง 196% สวนเงินปนผลของป 63 คาดจายระหวาง 
5-6 บาทตอหุน(ขาวหุน 
 
'GULF' ตั้งฐานสิงคโปร รุกบิ๊กโปรเจกตเวียดนาม  กัลฟฯ ควักกระเปา 
1.2 พันลานบาท ซื้อหุน GMIM ในสิงคโปร ถือ 70.5% รุกคืบลงทุนบิ๊กโปร
เจกตในเวียดนาม โดยเฉพาะโซลารฟารม-วินดฟารม รวมถึงสนใจโรงไฟฟา
กาซธรรมชาติ (LNG to Power) (ขาวหุน 
 
PF ขยายไลน ผลิตถุงมือยาง รายได 5 พันล.  พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค 
ปกธงป 64 โกยรายไดเพิ่มจากโครงการรวมทุนกวา 9 พันลานบาท แบงเปน
รายไดจากธุรกิจอสังหาฯ 4 พันลานบาท และจากการแตกไลนรายไดธรุกิจ
ใหม ผลิตและสงออกถุงมือยาง อีก 5 พันลานบาท(ขาวหุน 
 
'พีระพันธุ'ชี้แจง'ขาวหุน' แผนฟนฟูบินไทยเสร็จแลว  พีระพันธุ 
ชี้แจง ขาวหุน ละเอียดยิบ! ย้ําชัด แผนฟนฟูการบินไทย เสร็จแลว ไมเคย
ขัดแยง ฟนันซา เหตุหมดสัญญาไปกอนศาลฯ สั่ง THAI เขาแผนฟนฟูกิจการ 
ยันหมดสัญญาไปเองไมไดถอนตัว สวนมติ 9 ขอคนร.ไมมีอยูจริง เหตุการบิน
ไทยพนสภาพรัฐวิสาหกิจแลว(ขาวหุน 
 
ชโยขายหุนใหบิ๊ก COM7 จับมือตอยอดธุรกิจใหม  หุนใหญ 
บมจ.ชโย กรุป ขายหุน CHAYO จํานวน 67 ลานหุน กวา 9.50% ให 2 บิ๊ก
คอมเซเวน ผูบริหารมั่นใจชวยตอยอดพันธมิตรทางธุรกิจ และขยายเครือขาย
ธุรกิจในอนาคต หลังยายเขา SET ฐานทุนแกรง จายปนผลสม่ําเสมอ ดานนัก
ลงทุนสถาบันจองตาเปนมัน  (ขาวหุน ) 
 
ผูถือหุนใหญ 'SABUY' ซื้อหุนเพิ่มเกือบ 16 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ชูเกียรต ิ
รุจนพรพจี ประธานเจาหนาที่บริหารและผูถือหุนใหญ บริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY รายงานซื้อหุนจํานวน 7,850,000 
ลานหุน ท่ีราคาหุนละ 2.02 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 15.85 ลานบาท 
 
กูรูมั่นใจครึ่งแรกดัชนีพุง แนะธีมหุนเดนนาลงทุน ปนผลสูง ราคาไมแพง 
ไดประโยชนเศรษฐกิจฟน 
 4 โบรกฯ มองหุนไทยครึ่งแรก 2564 ทะยาน บนความคาดหวัง
วัคซีน-ฟนดโฟลวไหลกลับ ขณะที่ 6 เดือน หลังประเมินพื้นฐานกําไรบจ.อีก
ครั้ง ชูธีมลงทุนหุนเนนจายปนผลสูง ราคาไมแพงและไดประโยชนฟนตัว
เศรษฐกิจ ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

NSI เจาะไฟแนนซทองถิ่น ขยายเบ้ียรถใหญมือสอง NSI เดิน
แผนขยายเบี้ยรถบรรทุกมือสอง เหตุเปนตลาดที่มีการเติบโตสูง เรงเพิ่ม
พันธมิตรไฟแนนซ โดยเฉพาะไฟแนนซทองถิ่นในการขยายฐานลูกคา รับ
สนใจตลาดประกันสุขภาพ แตตองศึกษามากกวานี้ หลังประกัน
ไขเลือดออกสงสัญญาณเคลมสูง(ทันหุน) 
 
DRT เดินเครื่องสายผลิตใหมชวยคุมตนทุน DRT โชวศักยภาพ
เครื่องจักรสายการผลติใหม NT-11 เริ่มสตารตผลิตสินคาเชิงพาณชิยปอน
ตลาด ชี้ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการผลิตสินคาและบริหารตนทุนไดดี
ยิ่งขึ้น วางเปาทั้งปรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรเฉลีย่ 80% ของกําลังการ
ผลิตรวม(ทันหุน) 
 
'RPH' โควิดไมกระทบ แยมงบป 63 ดีกวาคาด RPH แกรง โควิด-19 
ไมกระทบ ชูขอนแกนเปนพื้นที่สีเขียว ไมมีความเสี่ยงการแพรระบาด ทําให
ผูคนดําเนินชีวิตตามปกติ กจิกรรมทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนตอเนื่อง อวด
อัตราการครองเตียงปจจุบันยังสงู 60% เล็งปรับปรุงอาคารเดิมรองรับการ
พัฒนาศูนยการแพทยรักษาโรคเฉพาะทาง เตรียมเคาะแผนลงทุนป 2564 
ชงบอรด 20 กุมภาพันธ 2564 นี(้ทันหุน) 
 
เอสซีบีไพรเวทแบงกิ้งปลื้ม แนะนําพอรตไดยิลดกวา 14%SCB 
PRIVATE BANKING โชวผลงานเดนป 2563 ดานการแนะนําพอรตลงทุน
แกลูกคาไพรเวทแบงกิ้ง จนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงถึง 14.90% ใน
ระยะเวลา 1 ป พรอมเปดลิสต 5 กองทุน Mega Trends (เมกะเทรนด) 
ยอดนิยมที่ลูกคาไพรเวทแบงกิ้งที่ทําใหผลงานป 2563 โดดเดน(ทันหุน) 
 
SAMART โมเดล B2G2C ผนึกรัฐรุกบริการออนไลน SAMART 
เขาธีมยุคใหมดิจิทัล เปดโมเดล B2G2C ผนึกราชการรุกบริการออนไลน
เพิ่มความสะดวกประชาชน เริ่มรับทรัพย จากธุรกิจยิงโคดภาษีเบียร 
มีนาคม ดาน SAMTEL กลับมาเดน งานเขาเพียบ ลั่นแบ็กล็อกทุบสถิติ
สูงสุดเปนประวัติการณ ป 2565 รายไดพุงพรวด จอเปดตวัแอปปองกันแฮ
กขอมูลมือถือ เปาผูโหลด 1 ลานราย  (ทันหุน) 
 
28 กองทุนแหซื้อหุน 'โออาร' มารเก็ตแคปทะลุ 2 แสนลาน-ฟาสต
แทร็กเขาเซ็ท 50 เคาะชวงราคา 16-18 บาท คาดเทรด 11 ก.พ. 
 "โออาร" กําหนดชวงราคาขายไอพีโอ 16-18 บาทตอหุน มูลคา
ระดมทุน 4.8-5.4 หม่ืนลาน สรุปราคา 3 ก.พ.นี้ เปดรายยอยจองซื้อ 24 
ม.ค.-2 ก.พ. คาดเขาเทรด 11 ก.พ.ดานที่ปรึกษา เผยนักลงทุนสถาบันไทย-
ตางประเทศทําสัญญาจองซื้อแลว 28 ราย รวม 1.7 พันลานหุน มูลคากวา 
3 หม่ืนลานถือวาสูงสุดที่เคยจัดสรรมา ขณะที่ บลจ.ไทยพาณิชย ซื้อมาก
สุด 239 ลานหุน รองมากองทุนรัฐบาลสิงคโปร "จีไอซี" 215 ลานหุน คาด
เขาคํานวณเซ็ท 50 ดวยเกณฑฟาสตแทร็ก เหตุมารเก็ตแคปเกิน 2 แสน
ลาน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กัลฟ' ทุม 3 หม่ืนลานบุกตปท. "กัลฟ" เตรียมเงินลงทุนป 64 
วงเงิน 3 หม่ืนลานบาท สานตอโครงการเติมและขยายธุรกิจใหมในยุโรป 
อังกฤษ เวยีดนาม เนนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเล็งออกหุนกูอีก 1 หม่ืน
ลาน วางเปาเพิ่มกําลังผลติไฟฟา 1,493 เมกะวัตต พรอมเตรียมเซ็น
สัญญา "มอเตอรเวย-แหลมฉบับเฟส 3-โรงไฟฟาที่ลาว" คาดรายไดปนี้เขา
เปา 5.5 หม่ืนลานบาท ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 


