
 
 

 

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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SCBAM โชวกองทุนสวนบุคคล เอยูเอ็มทะลุ 5 แสนล. จัดพอรต
ครบทั้งใน-ตปท.  บลจ.ไทยพาณิชย (SCBAM) ปลื้มผลงานกองทุนสวน
บุคคล (Private Fund) มูลคาสินทรัพยภายใตการบริหาร (AUM) ทะลุ 5 
แสนลาน ชู จุดเดนผลิตภัณฑตอบโจทย จัดพอรตลงทุนครบทั้งในและ
ตางประเทศ (ขาวหุน) 
 
'ทิสโก'รุกประกันบํานาญ คุมครองยาวถึงอายุ 99 ป  แบงกทิสโก 
(TISCO) รุกตลาดประกันบํานาญรับเทรนดผูสูงอายุ ประเดิมไตรมาส 4 สง 
My Wish Retirement ประกันบํานาญตัวท็อป คุมครองยาวนานถึงอายุ 99 
ป รับเงินบํานาญสุดปง 24% ตอป ชวยลูกคามีเงินเพียงพอตอการใชชีวิต
หลังเกษียณ (ขาวหุน) 
 
SET 9 เดือนแรกดัชนีพุง 10.8% สูงกวาตลาดอื่น ตางชาติหวนซื้อ
สุทธิ 2 เดือนติด  ตลท.เผย 9 เดือนแรกป 64 ตลาดหุนไทยปรับเพิ่มข้ึน 
10.8% สูงกวาตลาดหุนอื่น จากแรงหนุนในเกือบทุกอุตสาหกรรม ขณะที่
ตางชาติกลับมาซื้อสุทธิในเดือนก.ย. ติดตอกันเปนเดือนที่สอง (ขาวหุน) 
 
ตลาดหุนกูปนี้คึกคัก ลุนแตะ 1 ลานลาน กลุมพลังงานแชมป 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คาดหุนกูปนี้มีโอกาสแตะ 1 
ลานลานบาท กลุมพลังงาน-ไฟแนนซ-อาหาร-อสังหาริมทรัพย แชมปออก
ตราสารหนี้มากสุด (ขาวหุน) 
 
แบงกกรุงเทพชู 4 กลยุทธ บุก 'Transaction Banking'  แบงก
กรุงเทพ (BBL) ขยายตลาดบริการ Transaction Banking เนนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทําธรุกรรมดานการเงินฝาวิกฤต ตอบโจทยลูกคาธรุกิจ
แบบครบวงจร ชู 4 กลยุทธบุกตลาด มองลูกคาเปนศูนยกลาง-มีความ
เชี่ยวชาญ รูจริง-ตอยอดเทคโนโลยีนวัตกรรม-มีเครือขายครอบคลุม 
 (ขาวหุน) 
 
อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา'  เก็บหุนเจมารทเพิ่ม 40 ลาน  
 ขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) หรือ JMART รายงาน 
ซื้อหุนจํานวน 1 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 40.21 บาท คิดเปนมูลคารายการ
รวม 40.21 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ORเทงบ1.5พันล.ตั้งกองทุน หนุนสตารทอัปฟุง5ป30รายCIMBTแนะ
ออมเงินผานหุนกู 
 โออารผนึกพันธมิตรตั้งกองทุน "ออรซอน เวนเจอรส" เทงบ 1.5 
พันลาน ติดปกสตารทอัปไทย-เอเชียใหเงินสนับสนุนพัฒนา 50 ลานบาท/
ราย 'ซีไอเอ็มบีไทย' พัฒนาแพลตฟอรมใหมซื้อขาย 'หุนกูตลาดรอง'(ไทย
โพสต) 
 
บัญชีกลางโชวเบิกจาย64กระฉูด "บัญชีกลาง" โชวยอดเบิกจายงบ
ป 2564 พุงกระฉูด 3.24 ลานลานบาท คิดเปน 98.89% ชูรายจายลงทุน
ทะยาน 98.78% ลุยยกเครื่องกฎหมาย ปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน หวังชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (ไทยโพสต) 
 
 
 

GUNKUL ผนึก 'ทีเอชซีจี กรุป' ลุยลงทุนธุรกิจกัญชง-กัญชา
GUNKUL สงบริษัทยอย "จี.เค.เฮมพ กรุป" ถือหุนในบริษัท ทีเอชซีจี กรุป 
จํากัด (THCG) สัดสวน 50% ลุยธุรกิจกัญชงและกัญชาครบวงจร เพิ่ม
มูลคาสินทรัพย ดาน "ดร.สมบูรณ เอื้ออัชฌาสัย" มั่นใจหนุนผลงานอนาคต
แข็งแกรง(ทันหุน ) 
 
WPH สงซิกครึ่งปหลังโตรุกฐานฮอสพิเทลตอยอด WPH รับ
อานิสงสภาครัฐนํารองเปดประเทศดีเดย 1 พฤศจิกายน 2564 ตอยอด
รายได พรอมเล็งเปด "Hospitel" เพิ่มอีก 200 เตียง หลังยอดโควิดภาคใต
พุง ผูบริหาร "เชน เหลาสุนทร" สงซิกครึ่งหลังป 2564 ฟอรมดี ยอด
ผูใชบริการพุง(ทันหุน ) 
 
เอไอเอผนึกกําลังพันธมิตรทรูดิจิทัลพบแพทยออนไลน เอไอเอ 
ประเทศไทย รวมกับ ทรู ดิจิทัล มอบสิทธิเขารับบริการพบแพทยออนไลน 
สําหรับการดูแลสุขภาพใจ ผานแอปพลิเคชัน ทรู เฮลท (True HEALTH) 
แกลูกคาเอไอเอ(ทันหุน ) 
 
ลดเงินคิวอีหุนโลกผันผวน SET ปลายปดัชนี 1,665 จุด บลจ.วรรณ 
ชี้ระยะสั้นตลาดหุนโลกยังเผชิญความผันผวน จากแนวโนมการปรับ
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่ตลาดหุนไทยยังมีความ
เสี่ยงหลังเริ่มทยอยผอนคลายมาตรการล็อกดาวน มองเปาดัชนีปนี้ 1,665 
จุด(ทันหุน ) 
 
SCBAM ปลื้มบริหารสินทรัพยกองทุนสวนบุคคล 5 แสนลานบ.บลจ.
ไทยพาณิชย ปลื้มทุนกองทุนสวนบุคคล มสีินทรัพยกวา 5 แสนลานบาท 
และยังคงเดินหนาขยายตลาดตอเนื่อง ชจูุดเดนในการจัดพอรตลงทุนครบ
ทั้งในและตางประเทศ (ทันหุน ) 
 
เจมารท-บีทีเอส' จอลุย บ๊ิกโปรเจคป 65 ดันรายได "เจมารท" 
จอประกาศดีล รวมกับ "กลุมบีทีเอส" ตนปหนา หลังผูถือหุนไฟเขียวเพิ่มทุน
ขายพีพี 26 ต.ค.นี้ คาดหนุนเกิดบิซิเนสโมเดลใหมใหกับธุรกิจ คาด 3 ป 
เติบโตปละ 50% ขณะที่ "จีพีเอสซี" ตั้งเปาขึ้น ท็อป 3 อาเซียน พลังงาน
ทดแทน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
โบรกลุน 'หุนไทย' โคงทาย 1,700 จุด บล.ดีบีเอส วิคเคอรส คาดหุน
ไทยโคงทาย 1,695 จุด ฟนดโฟลวเริ่มสงสัญญาณบวกชวง 2 เดือนท่ีผาน
มา (ส.ค.-ก.ย.) ดานตลท. แนะติดตามปจจัยกระทบท้ังในและตางประเทศ
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอกชน' ชิงจังหวะออกหุนกู หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย ดันปหนาตนทุน
พุง 
 "ไทยบีเอ็มเอ" คาดโคงทายแหขาย 2.18 แสนลาน ดันปนี้แตะ 1 
ลานลาน 
 "ไทยบีเอ็มเอ" คาดเอกชนออกหุนกูไตรมาส 4/64 มูลคา 2.18 
แสนลาน หวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ย ดันตนทุนขายปหนาเพิ่มข้ึน หนุนทั้งปนี้ทะลุ 
1 ลานลาน จากปจจุบันมียอดออกแลว 8.4 แสนลาน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 


