
 
 

 

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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CPF กําไรนิวไฮ 3 หมื่นลาน เปา 44.50 บาทอัพไซด 52% ไตรมาส 4/63 
บุกพิเศษ 2.4 พันลาน โต 135%  
 ซีพีเอฟ มีลุนไตรมาส 4/63 โชวกําไรสุทธิ 9,413 ลานบาท พุง
กระฉูด 135% หลังบุกกําไรพิเศษควบรวมธุรกิจสุกรในจีน 2,400 ลานบาท 
หนุนท้ังป 63 มีกําไรสุทธิ 29,027 ลานบาท เพิ่มขึ้น 57% พรอมคาดจายเงิน
ปนผลอีกหุนละ 0.47 บาท โบรกฯ เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 44.50 บาท อัพ
ไซดบาน 52.14% ฟากบลูมเบิรก คอนเซนซัส มี 22 โบรกฯ เชียร ซื้อ ใหราคา
เปาหมายเฉลี่ย 38.31 บาท(ขาวหุน) 
 
TISCO ปนผลยีลดสูง 4.1% งบฯไตรมาส 4 ดีกวาคาด บล.บัว
หลวง คาด TISCO ผลตอบแทนเงินปนผลป 63 สูง 4.1% หลังงบการเงิน Q4 
ดีกวาคาด กําไร 1.64 พันลานบาท เงินกองทุนแกรงขึ้น BIS Ratio สูง 
22.83% Coverage Ratio เพิ่มเปน 210% หน้ีเสีย 2.50% สวน Q1/64 คาด
กําไรโต 2% เพิ่มราคาเปาหมายเปน 115.00 บาท เผยทิสโกมีสํารองสวนเกิน
กวา 1.05 พันลานบาท ดาน LHFG กําไรวูบ(ขาวหุน) 
 
RS งบป 63 เริ่ด! คาดกําไรโต 51% รับปนผล 40 สต.  อารเอส ลุน
งบไตรมาส 4/63 กําไรสุทธิ 124 ลานบาท พุงแรง 89% หลังยอดขายธุรกิจ
พาณิชยโต 45% หนุนกําไรสุทธิป 63 โต 51% แตะ 548 ลานบาท คาดปนผล
ป 63 หุนละ 0.40 บาท สวนป 64 คาดโต 54% เบงกําไรสุทธิ 844 ลานบาท 
โบรกฯ เชียร ซื้อ เปาราคา 23.90 บาท ฟากบอรด RS อนุมัติใหบริษัทยอย 
RSX ทุมงบ 920 ลานบาท เขาซื้อหุนเพิ่มทุน เชฎฐ เอเชีย (Chase) 2.74 ลาน
หุน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจไปสูธุรกิจใหม(ขาวหุน) 
 
กองทุนตุน 3 หมื่นล.ซื้อ OR กวนตานตามคานไมเลิก  กองทุนไทย
และตางประเทศเตรียมเงิน 3.08 หมื่นลานบาท จองซื้อหุน OR ปรับพอรต
ขายหุน SET50 มองดัชนีปรับฐานระยะสั้นเปนโอกาสสะสมหุนเพื่อการลงทุน
ระยะยาว ดาน KBANK เปดขั้นตอนจองซื้อ OR ผานชองทางออนไลน เริ่ม 24 
ม.ค.นี้ ยันทุกคนท่ีจองจะไดขั้นต่ํา 300 หุนแนนอน สวนกลุมคาน ปตท.หนา
เดิม ยังตามราวีไมเลิก(ขาวหุน) 
 
INTUCH กําไร Q4 พุง 44% คาดปนผลอีก 1.15 บาท  INTUCH 
ลุนไตรมาส 4/63 มีกําไรสุทธิ 2,720 ลานบาท เติบโต 44% เหตุธุรกิจ
ดาวเทียมขาดทุนลดลง หลังไมมีตั้งสํารองดอยคาดาวเทียม โบรกฯ คาดจาย
ปนผลครึ่งหลังป 63 อีกหุนละ 1.15 บาท แมกําไรสุทธิป 63 ลดลง 4% เหลือ 
10,677 ลานบาท เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 63 บาท  (ขาวหุน) 
 
ผูบริหาร 'ดีเฮาสพัฒนา' ขายหุนหลังราคาขึ้นตอเนื่อง ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุ
วา พงศนรินทร เลิศรุงพร กรรมการผูจัดการบริษัท ดีเฮาสพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) หรือ DHOUSE รายงานขายหุน DHOUSE จํานวน 7 แสนหุน ที่
ราคาหุนละ 0.59 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 413,000 บาท 
 
'กองทุน' ชี้หุนพักฐานสั้น ดัชนี 1,400 จุดจังหวะ 'ซื้อ' บลจ.กรุงศรี 
ประเมินผลตอบแทนหุนไทยปนี้ราว 10% 
 "กองทุน" ประสานเสียงการระบาดโควิด-19 รอบใหม กดดัน
เศรษฐกิจไทยชะลอตัวสงผลตลาดหุนไทยมีโอกาสพักฐานระยะสั้น บลจ.พริน
ซิเพิล คาดดัชนีระดับ 1,400 จุด เปนจังหวะทยอยซื้อดานบลจ.กรุงศรี-บลจ.
บางกอกแคปปตอล ประเมินผลตอบแทนหุนไทยปนี้สูงสุด 8-10% 
 ( กรุงเทพธุรกิจ 
 
 

บลจ.วีชูธีมหุนเทคโนโลยี โอกาสลงทุน WE-CYBER "บลจ. วี" 
มองเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตยุคใหมยังเติบโต ผลักดันการสรางนวัตกรรม
ใหม ที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจและสังคมเมืองจังหวะดีรับป 2564 
เปดขาย IPO กองทุน WE-CYBER ตั้งแตวันนี-้28 มกราคม 2564 ชูหุนเดน 
เชน Tesla Inc, Roku, Square(ทันหุน) 
 
ก.ล.ต.กดปุมไฟลิ่ง 'MENA' เดินแผนไอพีโอ 184 ลานหุน ก.ล.ต.นับ
หนึ่งไฟลิ่ง MENA เดินแผน IPO จํานวน 184 ลานหุน นําเงินลงทุน
โครงการในอนาคต-ชําระหนี้ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ย้ําการ
เปนหนึง่ในผูนําธุรกิจใหบริการรับสงสินคาดวยรถผสมคอนกรีตและรถ
เทรลเลอรรายใหญของประเทศ(ทันหุน) 
 
ASP-TRIGGER จับจังหวะ ตั้งเปา 6 เดือนทริกเกอร บลจ.แอส
เซท พลัส มองเปนโอกาสลงทุนหุนโลก ในระยะ 6 เดือนขางหนา มั่นใจ
เศรษฐกิจฟนหนุน บรรยากาศการลงทุนโดยรวมดี ลาสดุกองทนุ ASP-
TRIGGER 6M2 เปาหมาย 6% ภายใน 6 เดือน ผูลงทุนตอบรับเกิน
เปาหมายดันยอด IPO ทะลุ 1,500 ลานบาท(ทันหุน) 
 
บอรด SAWAD อนุมัติรวมทุนแบงกออมสิน บอรด SAWAD ไฟ
เขียว แบงกออมสินรวมทุน "เงินสดทันใจ" สัดสวน 49% มูลคาไมเกิน 1.5 
พันลานบาท พรอมอนุมัติ โนเบิลเขารวมทุน SWP สัดสวน 20% เตรียม
เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 17 กุมภาพันธนี้ เพื่อขออนุมัติแผนรวมทุน
(ทันหุน) 
 
SA ปกเปาป 64 รายได 6 พันล. ลุยออนไลน-เจาะนักลงทุนSA ปรับ
แผนลุยตลาดออนไลน-ปนโมเดลเจาะกลุมนักลงทุน หวังอัพฐานโกยเงิน
เพิ่ม แถมเล็งปน 2-3 โครงการใหม เติม Backlog จากเดิมราว 2 พันลาน
บาท กินยาวสิ้นปนี้ บอสใหญ "ขจรศษิฐ" ปกเปาป 2564 รายไดราว 6 
พันลานบาท โครงการเรียงคิวบุกเพียบ-ของใหมหนุน ดานโบรกเกอร ชูสตอ
รี่เดน เคาะเปา 6.45 บาท(ทันหุน) 
 
TISCO ปดงบป 63 เซนโควิด กําไรลด 16.6% คุมเขมลูกหนี้TISCO 
ปดงบรวมป 2563 กําไรสุทธิลดลง 16.6% จากป 2562 มาอยูที่ 6,063.48 
ลานบาท รับผลกระทบโควิด-19 ขณะเดียวกันยังทําให NPL ขยับขึ้น
เล็กนอยมาอยูที่ 2.5% สวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิยังเติบโต สวนทางกับ
รายไดคาธรรมเนียมที่หดตัวลงตามกิจกรรมเศรษฐกิจชะงัก แตธุรกิจโบรก
รายไดโตจากการซื้อขายหลักทรัพยคกึคกั  (ทันหุน) 
 
มารเก็ตติ้ง' ยายคาย แหซบฟนันเซียไซรัส มารเก็ตติ้งเปดฉาก
ยายคาย ตบเทาซบ "ฟนันเซียไซรัส" หวังรักษาฐานลูกคา มั่นใจไตรมาส
แรกธุรกิจหลักทรัพยฟนตัว( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'แอลเอช-ทิสโก' กําไรวูบ แอลเอชไฟแนนซ ประกาศผลประกอบการ
ป 63 กําไรสุทธิ 2,056 ลานลดลง 36% เหตุขาดทุนดานเครดติ ตั้งสํารอง
หนี้ราว 1,090 ลาน ดานทิสโกกาํไรรวง 16% มาที่ 6,063 ลาน หลังมีภาระ
สํารองพุง 3 พันลานบาท  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


