
 
 

 

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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TMB จัดหนักสํารองหนี้ ปนี้ตัวเบากําไรเพิ่มแน ลูกคาพักชําระหนี้
พิษโควิดเหลือเพียง 15% ทีเอ็มบี กําไรป 63 กวา 1 หม่ืนลานบาท 
เพิ่ม 40% พรอมตั้งการดแนนเปรี๊ยะ! ดวยการสํารองฯ ทวมกวา 2.48 หม่ืน
ลานบาท รองรับกับความผันผวนที่คาดวาจะเกดิขึ้น โชว NPL อยูระดับต่ํา 
2.5% Coverage Ratio เพิ่มเปน 134% และมี BIS Ratio ระดับสูง 19.5% 
ตัวเลขการพกัชําระหนี้ของลูกคาที่รับผลกระทบโควิด ลดจาก 40% ลงมา
เหลือเพียง 15% ดานนักวิเคราะหประชุมกับผูบริหารแบงกวันนี้ (21 ม.ค.) 
เบื้องตนคาด ทีเอ็มบีปนี้กําไรเพิ่ม จากมีการตั้งสํารองฯ ไวระดับคอนขางสูง
แลว(ขาวหุน) 
 
TTCL เซ็นสัญญา PPA ฉลุย โรงไฟฟา Ahlone LNG พมา TTCL เซ็น
สัญญาซื้อขายไฟฟาโครงการ Ahlone LNG to Power Project โรงไฟฟา
พลังงานความรอนรวมในเมียนมา ขนาด 388 MW มูลคาราว 20,550 ลาน
บาท เตรียมกอสรางป 65 เล็ง COD ป 67 สวนแผนธุรกิจป 64 คาดรายได
โต 40% โชวแบ็กล็อก 10,000 ลานบาท เดินหนาประมูลงานใหมเพิ่ม หวัง
ไดงาน 15,000 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
ตลท.รื้อเกณฑ'ฟรีโฟลต'โบรกฯยกมือหนุนเพียบ  ตลาด
หลักทรัพยฯ (ตลท.) เผยแพรขาวเตรียมเฮียริ่งเกณฑฟรีโฟลตใหมแบบสุด
มึน! ฟากคนวงการหลักทรัพยออกมาขยายความ คาดปรับ คํานิยาม ฟรี
โฟลตใหมเพื่อใหสะทอนความจริง เชน สัดสวนนักลงทุนสถาบนั และกลุม
ผูถือหุนใหญ อาจไมถูกนับเปนฟรีโฟลต(ขาวหุน) 
 
IIG ลั่นงบปนี้สดใส รายไดพุง 700 ลาน  IIG คาดรายไดป 64 
แตะ 650-700 ลานบาท เหตุธุรกิจที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา (CRM) และธุรกิจที่ปรึกษาดานการวางแผน
ทรัพยากรองคกร (ERP) ยังมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง รุกธุรกิจใหม iiG 
Data เพิ่มยอดขาย 30 ลานบาท(ขาวหุน) 
 
OR อัด 7.4 หม่ืนล.ลงทุน 5 ป ขาย IPO รายยอย 24 ม.ค.นี้ OR ดี
เดยเปดรายยอยจองซื้อไอพีโอ 24 ม.ค.-2 ก.พ.นี้ มั่นใจธุรกิจเติบโตตอเนื่อง
ในไทยและตางประเทศ พรอมกางแผน 5 ป อัดงบลงทุน 7.4 หม่ืนลานบาท 
ขยายธุรกิจน้ํามัน-นอนออยล-ตางประเทศ พรอมจายปนผลไมต่ํากวา 
30%  (ขาวหุน) 
 
 จับตาแรงขาย 'แอลทีเอฟ' แนวโนมหุนไทยปรับข้ึน-เงินคางระบบ
สูง ติงบลจ.ขายทริกเกอรฟนด สรางพฤติกรรมลงทุนไมดี 
 "มอรนิ่งสตาร" จับตากระแสเงินไหลกองทุนแอลทีเอฟ หากตลาด
หุนไทยปรับขึ้นแรง เผยยังมีกอนครบกําหนด 5 ป คางอยูมานาน อาจ
ทยอยขายกําไรออกมาหรือล็อกตนทุน พรอมเตือนบลจ.ออกทริกเกอรฟนด
สรางพฤติกรรมลงทุนไมดีแกนักลงทุน ควรเนนลงทุนระยะยาว ขณะที่นัก
ลงทุนอาจไดผลตอบแทนต่ําเปา สวนแนวโนมอุตสาหกรรมกองทุนปนี้คาด
ฟนตัวดีขึ้นจากปกอนวูบ 6.5% แตะ 5 ลานลาน( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอสซีบี' ลุนยอดขาย ประกัน 'โอพีดี' พันล. "ไทยพาณิชย" จับมือ 
"เอฟดับบลิวดี" เปดตัวประกัน "โอพีดี คุมครบจบหายหวง" คุมครองการ
รักษาสูงสุด 120 ลานบาท หวังลดภาระคาใชจายลกูคาชวงโควดิ-19 ตั้ง
เปายอดขายปนี้พันลาน ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 

SGP ดีมานดดันยอดขายกาซพุง ชี้ปรับโครงสรางผถห.ไมกระทบ 
 SGP ย้ําปรับโครงสรางผูถือหุนไมกระทบแผนดําเนินงาน ตั้งเปา
ยอดขายกาซ LPG 4 ลานตัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซุมศึกษา
ขยายกําลังการผลิตไฟฟาในเมียนมา ตั้งงบซอมบํารงุ 1 พันลานบาท 
มั่นใจรายไดรวมทั้งป 2564 โตตอเนื่อง(ทันหุน) 
 
ป 63 เงินไหลออกกองหุนไทย แบงเขากองจีน-เทคโนโลยี 
 โควิดกระทบธุรกิจกองทุนรวมไทยป 63 สะทอนจากเงินไหลออก
สุทธิท้ังปราว 2.8 แสนลานบาท จากสินทรัพยธุรกิจอยูที่ราว 5 ลานลาน
บาท แมปลายปที่ดัชนีหุนไทยปรับตัวขึ้น แตนักลงทุนมองวาเปนโอกาสใน
การขายโดยเฉพาะกองหุนไทย รวมถึงสนใจลงทุนหุนตางประเทศมากขึ้น
ในจีน และกลุมเทคโนโลยี(ทันหุน) 
 
'เมยแบงก กิมเอ็ง' รุกพัฒนางานวิจัยเรงผลิตงานคุณภาพตอบโจทย
นักลงทุน นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท
หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กลาววาในปที่
ผานๆ มาเปนปท่ียากลําบากในการเดินหนาธุรกิจ มีปจจัยตางๆ ที่เปน
อุปสรรคและไมเอ้ืออํานวยมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2563 ที่มี
วิกฤตกิารแพรระบาดของโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก คาด
วาภาพรวมในป 2563 ของเมยแบงก กิมเอ็ง นาจะยังทําผลงานไดด ี โดย
ทีมวิจัยของเรายังคงเดินหนาพัฒนาผลงาน และรักษามาตรฐาน
ผลงานวิจัยใหดียิง่ขึ้นอยางตอเนื่อง(ทันหุน) 
 
'ทีเอ็มบี' สงประกันภัยผานแอป TOUCH ชูกลยุทธ 4 แผนรับ
สวนลดคาเบี้ยสูงสุด 50% ทีเอ็มบี ใสใจหวงใยลูกคาและคนไทย มอบ
ความอุนใจพรอมรับมือการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม สง
ประกันภัยคุมครองโควิด-19 เขาถึงความคุมครองไดงายๆ ผานแอป 
TOUCH รับสวนลดคาเบี้ยประกันสูงสุด 50% ตอบโจทยทุกความตองการ
มีใหเลือกถึง 4 แผน เริ่มตนเพียง 75 บาท จํากัด 1 ลานสิทธิ์ ตั้งแตวันนี้-31 
มกราคม 2564 หรือจนกวาสิทธิ์จะหมด ชวยสรางเกราะปองกันตัวเองและ
ครอบครัวทั้งดานสุขภาพและความม่ันคงทางการเงิน(ทันหุน) 
 
EXIM BANK ขยายระยะเวลา 'มาตรการสินเช่ือเพื่อการลงทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต' นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา กรรมการผูจัดการ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย หรือ EXIM BANK 
เปดเผยวา ในป 2563 ที่ผานมา EXIM BANK ไดออกมาตรการสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใหการสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษแกผูประกอบการทุกกลุมอุตสาหกรรม ระยะเวลาการ
ขออนุมัติสินเชื่อสิ้นสุดลงเมื่อเดือนธันวาคม 2563 วงเงินอนุมัติแลวมี
จํานวนรวมกวา 3,000 ลานบาท ณ สิ้นป 2563 อยางไรก็ตาม จาก
สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ระลอกใหม สงผลตอเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงและทางออม EXIM BANK จึงขานรับนโยบายจากภาครัฐ 
ขยายระยะเวลาขออนุมัติ "มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต" เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและชวยเหลือ
ผูประกอบการใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ตลอดจนการปองกันความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกดิขึ้น  (ทันหุน) 
 
 
 
 


