
 
 

 

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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งบแบงกวัดดัชนี SET ฟนดโฟลวจอลุยเพิ่ม เปา SCB-KBANK มีหุน
ใหตุนเขาพอรตเพียบ  กลุมธนาคารพาณิชยแจงงบการเงินไตร
มาส 4/63 จับตามีผลตอความเคลื่อนไหวตอดัชนีสัปดาหนี้ ทางดานฟนด
โฟลวเตรียมลุย SCB-KBANK เหลือรูมใหลงทุนเพียบ โดยเฉพาะไทย
พาณิชย ตางชาติเขาเก็บหุนไดอีก 30.7% NVDR อีก 10.8% ขณะที่กสิกร
ไทย NVDR ลุยได 19.1% สวนวันนี้ TISCO ประเดิมรายแรก หากดีเกิน
คาด ฝรั่งลุยเพิ่ม ดานบริษัท โกลดแมน แซคส ปรับราคาเปาหมายกลุม
แบงกไทยขึ้น(ขาวหุน) 
 
LEO นิวไฮรายไดปนี้โต 25% หุนฮอตติดแคชฯเริ่มวันนี้  บิ๊ก LEO 
สงซิกผลงานป 64 สดใส คาดรายไดโต 20-25% ลุนกําไรทํานิวไฮตอเนื่อง
จากป 63 รับแรงหนุนปริมาณขนสงทางอากาศ-ทางเรือ-บริการโลจิสติกส
เติบโตดี โบรกฯ เชียร ซื้อ เปาราคาใหม 7.30 บาท ขณะที่ราคาหุนรอนแรง 
ตลท. จับตดิแคชบาลานซ เริ่ม 18 ม.ค.-25 ก.พ.นี ้
  
MTC ฟอรมสด Q4 นิวไฮ! อัพราคาพื้นฐาน 80 บาท เมืองไทย 
แคปปตอล หรือ MTC กําไรไตรมาส 4/63 จะทํานิวไฮ 1.37 พันลานบาท 
เพิ่ม 21% จากสินเชื่อขยายตวั-สาขาใหมเพิ่ม ตนทุนการเงินลดหนุน โบรก
ฯแนะนํา ซื้อ ปรับราคาเปาหมายขึ้นเปน 80 บาท(ขาวหุน) 
 
RBF ออเดอรฉลุย 'โควิด'ไมกระทบ เชื่อปนี้เติบโต 12%  RBF ปกธง
ป 64 กวาดรายไดรวมโต 10-12% จากป 63 หลังออเดอรลูกคายังไหลลื่น-
โรงงานทุกแหงยังเดินเครื่องผลิตตามปกติ ลั่นการระบาดโควิด-19 ระลอก
ใหมยังไมกระทบกับการดําเนินงาน สวนผลงานป 63 ยันตามนัดรายไดโต 
10-12%(ขาวหุน) 
 
SCC ลุนกําไรป 63 พุง 5% ปนผลครึ่งหลัง 9.50 บาท  SCC ลุน
ไตรมาส 4/63 กําไรสุทธิพุง 7,572 ลานบาท หนุนป 63 มีกําไรสุทธิ 33,669 
ลานบาท โต 5.2% จากปกอนพรอมคาดครึ่งปหลังจายปนผลอีก 9.50 
บาท/หุน โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 420 บาท คาดทิศทางกําไรป 64 
แจม! รับธุรกิจปโตรเคมีฟน! (ขาวหุน) 
 
AOT จอเปดประมูลปนี้ 9 หม่ืนลาน สราง 3 อาคารสุวรรณภูมิ 
พรอมดอนเมืองเฟส 3  บิ๊กตู ตั้งกรรมการพิจารณาเพิ่มขีด
ความสามารถสุวรรณภูมิ ทะลวงทอแผนพัฒนาสนามบิน ลาสุดที่ประชุมมี
มติให AOT ทํา 3 งานพรอมกัน North Expansion และสวนตอขยาย
อาคาร East & West มูลคารวม 6 หม่ืนลานบาท ตั้งเปาเปดประมูล เม.ย.
นี้ นิตินัย ยันไรปญหาเงินลงทุน มีแผนจอเปดประมูลดอนเมืองเฟส 3 
มูลคา 3 หม่ืนลานบาท ก.ย. 64(ขาวหุน) 
 
ผูถือหุนใหญ 'YGG' ขายหุนกวาดเงินเขาพอรต 153 ล. ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา ธนัช จุวิวัฒน ประธานกรรมการบริหารและผูถือหุนอันดับ 1 บริษัท 
อิ๊กดราซิล กรุป จํากัด (มหาชน) หรือ YGG รายงานขายหุนจํานวน 12.1 
ลานหุนที่ราคาหุนละ 12.70 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 153.67 ลาน
บาท( กรุงเทพธุรกิจ 
 
 
 
 

TKS ลุยแพ็กเกจจิ้งดีมานดสูง บุกงานรัฐ-เอกชนอัพพอรตTKS ปกธง
ผลงานป 2564 กลับมาเติบโตใกลเคยีงป 2562 ที่ 2.85 พันลานบาท 
เดินหนาประมูลงานใหมทั้งรัฐ-เอกชนตอเนื่อง อวดแบ็กล็อกมากกวา 70% 
ของเปาหมายยอดขายป 2564 แลว เล็งชงแผนป 2564 เขาบอรดเดือน 
ก.พ. 2564 ดานโบรกเคาะกําไรป 2563 อยูที่ 231 ลานบาท แนะ "ซื้อ" เปา 
7.15 บาท(ทันหุน) 
 
บลจ.กสิกรไทย ยื่นลดหยอนภาษี ผานทางออนไลนบลจ.กสิกรไทย 
ตอบสนองลูกคายื่นลดหยอนภาษีป 2563 พรอมใหดาวนโหลดและขอ
หนังสือรับรองผานชองทางดิจิทัล(ทันหุน) 
 
WORK ปรับแผนพรอมรับมือโควิด โบรกมองป 64 ฟน WORK เรง
ปรับกลยุทธป 2564 ใหยืดหยุนรับสถานการณโควดิ-19 โดยเฉพาะกลุม
ธุรกิจละครเวที-คอนเสิรต ใหสามารถจัดไดทั้งรูปแบบปกติและออนไลน 
เดินหนาคอนเทนตหลักในรูปแบบ Life Entertainment ยึดหนาจอทีวีเปน
ชองทางหลัก สงไฮไลตลง Online เพิ่มยอดวิว ดานนักวิเคราะหคาดป 
2564 มีแนวโนมพลิกทํากําไร(ทันหุน) 
 
สองหุนตอบรับแผนศก.สหรัฐ เมยแบงกกิมเอ็งชี้เลือกรายตัวบล.เมย
แบงก กิมเอ็ง ประเมินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม สงผลดีตอ
ภาพระยะยาว ขณะที่ระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยง มองภาพลงทุนระยะ
ถัดไป อิงกลุมธุรกิจที่ไดประโยชน และทํากําไรจากเศรษฐกิจฟน มองหุนได
ประโยชน TOP, COM7, SCC, SCB และ TISCO(ทันหุน) 
 
SCB ตอจิ๊กซอวธุรกิจแบงก เปดประตูสูตลาดเมียนมา SCB เดิน
แผนตอจิ๊กซอวสู CLMV+2 เปดบริการ "ธนาคารไทยพาณิชย เมียนมา" ชู
ใชความเชี่ยวชาญและความแข็งแกรงทางดานดิจิทัลแบงกกิ้งเขาพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการใหบริการกับลูกคาทุกกลุมในเมียนมา ทั้งลูกคาราย
ใหญ เอสเอ็มอี และรายยอย ไดเขาถงึบริการทางการเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ  (ทันหุน) 
 
แบงก' เรงชวยลูกหนี้พื้นทีเ่สี่ยง ยอดสินเชื่อ 28 จังหวัด 13.83 ลาน
ลาน กวา 80% จากทั้งระบบ "ทีเอ็มบ"ี แนะเรงเขาดูแลปรับโครงสรางหนี้
หวั่นเปนเอ็นพีแอล 
 "ทีเอ็มบ"ี เปดยอดการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในพื้นที่
ควบคุมโควิดสูงสดุ 28 จังหวัด รวม 13.83 ลานลาน คิดเปน 86% ของ
สินเชื่อทั้งหมด จํานวนลูกหนี้ที่ 19.01 ลานราย พบเปนรายยอย-เอสเอ็มอี
พุงแนะแบงก-นอนแบงกเรงเขาดูแลปรับโครงสรางหนี้ หวั่นเปนหน้ีเสีย 
ดานธปท.หวั่นครัวเรือนเปราะบางเพิ่ม เรงแบงกชวยเรงดวน( กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
โควิดดันเบี้ย 'สุขภาพ' โตทะลุ 'แสนลาน' ปนี ้ "โตเกียวมารีน" คลอด
ประกันเหมาจายเจาะทุกกลุม 
 คปภ.ชี้ตลาดประกันสุขภาพปนี้เบี้ยโตแตะ 1.01 แสนลาน รับ
กระแสโควิด-คนหันรักสุขภาพและคารักษาพยาบาลพุงทุกป "โตเกียวมา
รีน" คลอดแบบประกันเหมาจายรุนใหมเพิ่มผลประโยชนสูงสุดในตลาด 
ดาน "ซกินา" เดินหนาบริการดิจิทัลอินชัวรเทค-เอไอ ตอบโจทยลูกคายคุนิ
วนอรมอล ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


