
 
 

 

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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วัคซีนโควิดปลุกหุนรพ. ตูไฟเขียวอย.รับทุกคาย ปฏิบัติการเสร็จ
สัปดาหนี้ ชู BDMS ท็อปพิก หุนกลุมรพ.คึกคัก! รับวัคซีนโควดิ-19 หลัง 
ตู ลั่นวัคซีนแอสตราเซเนกาผานการรับรองจากอย.แลว พรอมแจงวัคซีนทุก
คายสามารถขึ้นทะเบียนรับรองได ไมไดปดกั้น คาดปฏิบตัิการเสร็จสัปดาห
นี้ ฟาก PR9 แยมเตรียมนําเขาวัคซีนโควิด-19 มาฉีดใหคนปวย โบรกฯ ชู 
BDMS เปนท็อปพิกกลุมรพ.เอกชน ชี้ไดประโยชนสูงสุดจากการกระจาย
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วไทย(ขาวหุน) 
 
KTC กําไรลดนิดเดียว KKP ตั้งสํารองฯสูงขึ้น  บัตรกรุงไทย (KTC) 
งวดไตรมาส 4/63 กําไรสุทธิ 1.32 พันลานบาท เพิ่ม 0.22% สวนงบฯ ป 
กําไร 5.33 พันลานบาท ลดลงเพียง 3.45% ดาน เกยีรตินาคินภัทร (KKP) 
ป 63 กําไร 5.12 พันลานบาท ลดลง 14% เปนผลจากตั้งสํารองผลขาดทุน
ดานเครดิตทีค่าดวาจะเกิดขึ้น(ขาวหุน) 
 
DCC ลุนป 63 พุง 62% โชวกําไร 1,574 ลาน  DCC สงซิกผลงาน
ไตรมาส 4/63 แจม! หนุนกําไรสุทธิป 63 ทํานิวไฮรอบ 31 ป พรอมตั้งเปาป 
64 ยอดขายโต 5% เล็งเปด 3 สาขาใหม และผลิตภัณฑใหมไตรมาส 2/64 
โบรกฯ คาดป 63 กําไรนิวไฮพุง 62% แตะ 1,574 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
บินไทยรับเงิน 2.7 พันลาน RATCH ซื้อ 'BAFS' 15.53%  ราช กรุป 
ควักเงิน 2,712 ลานบาท ซื้อหุน BAFS สัดสวน 15.53% จาก การบินไทย 
ลั่นตอบโจทยขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน หวังเพิ่ม
โอกาสตอยอดพลังงานสะอาด ฟาก ชาญศิลป เผยไดรับเงินครบแลว หลัง
ขายหุน BAFS ยังเหลือถือ 7.06%(ขาวหุน) 
 
TISCO ลั่น!ปนผลเกิน 50% ยันไมขัดเกณฑแบงกชาติ  กลุมทิสโก 
(TISCO) พรอมจายปนผลเกิน 50% ของกําไรสุทธิ ย้ําไมผิดเกณฑของ
แบงกชาติ เหตุกําไรของบริษัทลูกที่ไมใชธนาคาร จายปนผลเกิน 50% ของ
กําไรได ย้ําปนี้ตั้งสํารองฯ ลดลงจากปกอน ดานโบรกฯ จับตา TISCO ปน
ผล 4.50 บาทตอหุน คิดเปน 60% ของกําไร สวนปนี้เพิ่มเปน 7.0-7.50 
บาท ยีลด 8.2% เพื่อลดเงินทุนสวนเกินและเพิ่ม ROE(ขาวหุน) 
 
ACG พนจุดต่ําสุดลั่นรายไดปนี้โต เล็งขยายสาขา 'ออโตคลิกบายเอ
ซีจ'ี 6 สาขา บิ๊ก ACG ลั่นผานจุดต่ําสุดแลว ตั้งเปารายไดป 64 
เติบโตมากกวาป 63 คาดธุรกิจบริการโต 10% ลุยขยายสาขา ออโตคลิก
บายเอซีจี 6 สาขา หนุน โบรกฯ แนะ "ซื้อ" เปาราคา 1.33 บาท/หุน คาด
กําไรป 64 โดดเดนโต 43.90% (ขาวหุน) 
 
'กองทุน' แนะลุยหุนเทคฯ เชื่อสรางผลตอบแทนดีระยะยาว-เปนเม
กะเทรนดโลก 
 "บีแคป" ชูธีมดิสรัปทีฟเทคโนโลยี 
 ผูจัดการกองทุนแนะลงทุนหุนเทคฯ เชื่อผลตอบแทนที่ดีระยะ
ยาว เหตุเปนเมกะเทรนดโลก ดาน "บีแคป" แนะกระจายลงทุนหุนขนาด
กลางเล็กในจีน เติบโตจากดสิรัปทีฟเทคโนโลยี ขณะบลจ.พรินซิเพิล เนน
ลงทุนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

จับตางบ 'UPA' เทิรนอะราวดโตกาวกระโดด กูรูหุนจาก บล.
ฟนันเซีย ไซรัส แนะนํา "ซื้อ" UPA ชี้ราคาเหมาะสม 0.42 บาท ระบุเปนป
แหงการ Turnaround โดยไดแรงหนุนจากโครงการโซลารฟารมในไทย-
เวียดนาม และโครงการผลิตน้ําประปา ผลักดันผลงานพลิกมีกําไรตัง้แต
ไตรมาส 1/64(ทันหุน) 
 
SISB อัพฐานนักเรียนใหม ขยายลงทุน-ดันผลงานโต SISB คาด
ผลประกอบการป 2564 เติบโตตอเนื่อง มองการระบาดโควิด-19 ระลอก
ใหมไมมีผลกระทบเนื่องจากปรับเปลี่ยนการเรียนออนไลน และข้ึนคาเทอม
ไปแลว 5% และป 2564 ไมมีสวนลดเหมือนที่ผานมา สวนโรงเรียนแหง
ใหมที่จังหวัดชลบุรี คาดเปดบริการในชวงกลางปนี้ พรอมตั้งเปาเพิ่ม
ปริมาณนักเรียนปนี้ 150-200 คน(ทันหุน) 
 
KISS ก.ล.ต.ประกาศนับ 1 ไฟลิ่ง จอขาย IPO-ระดมเงินรุกธุรกิจ 
ก.ล.ต. ไดนับ 1 ไฟลิ่ง KISS เตรียมเสนอขายหุน IPO จํานวนไมเกิน 
152,641,540 หุน ชูจุดแข็งการออกแบบ พัฒนา และนําเสนอนวัตกรรม
สินคาในกลุมความงามและสุขภาพที่เขาถึงผูบริโภคอยางแทจริง เดินหนา
กาวสูผูนํานวัตกรรมความงามและสุขภาพของเอเชีย(ทันหุน) 
 
GBS ชูกลุมพลังงานสีเขียว มีอนาคต-ขานรับผูนําสหรัฐ GBS 
ประเมินดัชนีหุนไทยสัปดาหนี้ เคลื่อนไหวในกรอบดัชนี 1,500-1,550 จดุ ชี้
ปจจัยการลงทุนยังคงผันผวนมีทั้งขาวดี-ราย เปนตวัแปรการลงทุน แนะนํา
ทยอยเก็บหุนกลุม GREEN ENERGY ชู EA, GPSC, BCPG, BGRIM และ 
RATCH ขณะที่หุนกลุมธนาคาร อยาง BBL, TISCO นาจับตา(ทันหุน) 
 
THANI ลุยปลอยสินเชื่อใหม โบรกชูกําไรป 63 ที่ 1.78 พันล.THANI 
ชี้การระบาดระลอกใหมของไวรัสโควิด-19 กดดันอุตสาหกรรมระยะสั้น 
มองการเติบโตอีคอมเมิรซดันความตองการสินเชื่อยังมีวางยอดปลอย
สินเชื่อใหมป 2564 กวา 24,000 ลานบาท หวังอัพไซดพอรตเปน 50,000 
ลานบาท มั่นใจปญหาการชําระหน้ีของลูกคาทรงตัวดี คุม NPL ต่ํา 4% ได 
โบรกแนะนํา "ซื้อ" เคาะเปา 4.40 บา  (ทันหุน) 
 
อีพี' ชี้วินดฟารมหนุนรายไดปนี้โต 20% "อีสเทอรนฯ" คาด
รายไดปนี้โต 20% จากปกอน เตรียมรับรูรายไดเพิ่มจากโรงไฟฟาพลังงาน
ลมที่เวียดนาม 4 โครงการ 160 เมกะวัตต ที่จะจายไฟในเดือนต.ค.เลง็หา
โอกาสลงทุนเพิ่ม หวังขึ้นแทนผูนําพลังงานลมรายใหญในเวียดนาม พรอม
ศึกษาลงทุนโรงไฟฟากาซเวียดนาม 1.5 พันเมกะวัตตมูลคา 7.5 หม่ืนลาน 
หนุนการเติบโต( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ฮาราลด ลิงค' ซื้อหุน 'บีกริมเพาเวอร' ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา ฮา
ราลด ลิงค ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บ.ีกริม 
เพาเวอร จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM รายงานซื้อหุน BGRIM จํานวน 2 
ลานหุน ที่ราคาหุนละ 69.69 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 139.38 ลาน
บาท โดยเปนการซื้อหุนท้ังหมดจาก ปรียนาถ สุนทรวาทะ กรรมการบริหาร
( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


