
 
 

 

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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กรุงศรีฯ ใหบริการโอนเงิน ไปกัมพูชาแบบเรียลไทม  แบงกกรุง
ศรีฯ (BAY) ผนึก Hattha Bank Plc. (HTB) ประเทศกัมพูชา เปดตัวบริการ
โอนเงินตางประเทศแบบเรียลไทมระหวางไทย-กัมพูชา โดยการเชื่อมตอ
โครงขายโดยตรงระหวางธนาคารผานเทคโนโลยี API เพื่อเพิ่มความ
คลองตัวในการทําธุรกรรมระหวางประเทศไทยใหสะดวกมากขึ้น(ขาวหุน) 
 
'เฟด'ใกลลดโครงการซื้อพันธบัตรเดือนหนา แมตัวเลขการจางงาน
เดือน ก.ย. ลดลงรุนแรง  ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเริ่มลดการ
อุดหนุนเศรษฐกิจในเดือนหนา แมวารายงานการจางงานในเดือนกันยายน
ลดลงอยางรุนแรง เนื่องจากยอดผูตดิเชื้อโควดิลาสุดในสหรัฐเพิ่มข้ึนถึง
จุดสูงสุดแลว และเริ่มลดลง(ขาวหุน) 
 
วุฒิสภาสหรัฐเพิ่มเพดานหนี้ 480,000 ลานดอลลาร รฐับาลกลาง
สหรัฐเลีย่งผิดนัดชําระหนี้ในเดือนนี้ได  วุฒิสภาสหรัฐผาน
กฎหมายเพิ่มเพดานหนี้ใหรัฐบาลกลางชั่วคราว 480,000 ลานดอลลาร ทํา
ใหเพดานหนี้มีมูลคาเปน 28.9 ลานลานดอลลาร จาก 28.4 ลานลาน
ดอลลาร การรับรองของวุฒิสภาทําใหรัฐบาลสหรัฐหลีกเลี่ยงการผิดนัด
ชําระหนี้ในเดือนน้ีได แตจะประวิงเวลาไปไดจนถึงตนเดือนธันวาคมเทานั้น 
และตองมีการตัดสินใจแกปญหานี้อีกครั้ง (ขาวหุน) 
 
COM7 ลั่นไตรมาส 4 นิวไฮ บุกไอโฟน 13 ยอดทะลัก!  คอมเซเวน 
มั่นใจผลงานไตรมาส 4/64 นิวไฮ อานิสงสเปดตัวไอโฟน 13 เร็วขึ้นกวาป
กอน กระแสตอบรับดี ยอดจองทะลัก บุกรายไดเขามาเต็มไตรมาส เล็งจับ
มือ ILM เขาบริหารพื้นที่เชาในสาขา ILM โซนเครื่องใชไฟฟา พ.ย.นี้ ดัน
รายไดปนี้โตเขาเปา 15-20% ฟาก JMART ยอดจองไอโฟน 13 กระแสแรง 
หนุนโคงสุดทายทําสถิติใหมสูงสุด(ขาวหุน) 
 
BANPU ไดดีถานหินขาขึ้น ลุน Q3 กําไรพุง 4.5 พันลาน บานปู รับ
แรงบวกราคาถานหิน NEX เดือน ต.ค. พุง 250 เหรียญสหรัฐฯตอตัน หนุน
ไตรมาส 3/64 ดีเกินคาด ลุนฟนกําไร 4.5 พันลานบาท โบรกฯ ประเมิน
กําไรครึ่งแรกป 65 ทําระดับสูงสุดอีกครั้ง เชียร ซื้อ ราคาเปาหมาย 18 บาท
(ขาวหุน) 
 
ลุยถกสศช.-คลังฟนฟูน้ําทวม 'สุพัฒนพงษ'ประเมินความ
เสียหายนําทีมปตท.ชวยปชช. 
 "สุพัฒนพงษ" เรงประเมินความเสียหายน้ําทวม มั่นใจ ไมเกิน
ความคาดหมาย ลั่นหารือสภาพัฒน-กระทรวงการคลัง เตรียมมาตรการ
ฟนฟู พรอมยังติดตามสภาพอากาศตอเนื่อง และ นําทีม ปตท.ชวยน้ําทวม
สระบุร(ีไทยโพสต) 
 
ผอ.ขสมก.ลั่นเรงเคลียร'หนี'้กวา1.3แสนล. "กิตตกิานต" เดิน หนา
ขับเคลื่อน ขสมก. ดึงประ สบการณดานระบบขนสง กทม.มาประยุกตใช 
เรงแผนฟนฟู ลุยเคลียรหน้ีสะสมกวา 1.3 แสน ลาน พรอมขับเคลื่อนงานได
อยางมีประสิทธิภาพ(ไทยโพสต) 
 
ไทยเตรียมชงCBAMหวั่นกระทบ'การคา' "พาณิชย" ลุยจัดทํา
ความเห็นรางกฎหมายปรับคารบอน 5 สินคา หลังอียูเตรียมใชป 2566 ชู
ขอกังวลเรื่องความสอดคลองกติกา WTO สุมเสี่ยงเลือกปฏิบัติ กระทบผล
การคา แนะผูประกอบการไทยตั้งทารับมือ (ไทยโพสต) 
 

ซีพีออลลติดกลุมหุนยั่งยืนยึดหลักสรางสรรคแบงปน "ซีพี ออลล" 
ปลื้มตลาดหลักทรัพยประกาศรายชื่อหุนยั่งยืน ประจําป 2564 ไดรับ
คัดเลือกเปนปที่ 4 ติดตอกันนับตั้งแตป 2561 ในกลุมบริการ ชี้เปนปจจัย
สรางความเชื่อม่ันใจนักลงทุน พรอมยึดมั่นตามปณิธานองคกร "รวม
สรางสรรคและแบงปนโอกาส"(ทันหุน ) 
 
'โอสถสภา' แกรงขึ้นแทนหุนยั่งยืน บริษัท โอสถสภา จํากัด 
(มหาชน) หรือ OSP ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึ่งใน 146 บริษัทจด
ทะเบียนที่มีรายชื่ออยูในหุนยั่งยืน "Thailand Sustainability Investment" 
(THSI) ประจําป พ.ศ. 2564 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ําการดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิ
บาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตามแนวทาง
การพัฒนาอยางยั่งยืน(ทันหุน ) 
 
SK สัญณาณ Q4 งานทะลัก ใสเกียรประมูล 2.5 พันลาน SK สง
สัญญาณงานโคงทายทะลัก เดินหนาประมูลงาน กฟภ.-กฟน. มูลคา 2.5 
พันลานบาท เติมพอรต ฟากบอสใหญ "ภากร ตั้งนุกูลกิจ" สั่งคุมตนทุนผลิต 
พรอมเจรจาปรับราคาขายเพิ่ม แยมไฮซีซันหนุนผลงานไตรมาส 3 พีค 
มั่นใจรายไดปนี้เขาเปาโต 10% อวดแบ็กล็อกเต็มมือ 345 ลานบาท จอบุก
เขาทายป(ทันหุน ) 
 
บลจ.กรุงศรีสง 4 กองทุนคูหู SSF-RMF ลงหุนเด็ดทั่วโลก บลจ.กรุง
ศรี สง 4 คู กองทุน SSF-RMF เนนจุดเดนที่โอกาสเติบโตของพอรตควบคู
กับสิทธิลดหยอนภาษี คัดสรรจากกองทุนฮิตอยาง KFGG, KF-US, 
KFINFRA และ KFCLIMA IPO สุดทาย วันที่ 11 ตุลาคมน้ีเทานั้น (ทัน
หุน ) 
 
กางแผนอนาคตตลาดทุนไทย เรงปรับตัว ตอบโจทย 'ผูลงทุนใหม - 
รายเดิม' ผุดศูนยซื้อขาย สินทรัพยดจิิทัล "ทีดีเอ็กซ" ดันเปนแพลตฟอรม
กลางการลงทุน 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ถูกดิสรัป
อยางมากในโลกยุคปจจุบัน ทั้งถูกดิสรัปจากเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท
เพิ่มข้ึน รวมถึงกระแสการลงทุนแบบใหมที่เขามา เชน การลงทุนใน
สินทรัพยดิจิทัล (Digital Asset) ที่สามารถซื้อขายไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
กรรมการ 'ซีเฟรช' ลดถือหุน มูลคากวา 9 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวาคู
สมรส สรชัย พิศาลบุตร กรรมการ บริษัท ซีเฟรชอนิดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
หรือ CFRESH รายงานขายหุนจํานวน 2,396,400 ลานหุน ที่ราคาหุนละ 
3.83 บาท คดิเปนมูลคารายการรวม 9.17 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'บัญชีเงินฝาก' เกินลาน แหไหลออกกวา 4 หม่ืนล. 
 ผลกระทบ ลดคุมครองเงินฝาก 
 "ทีทีบ"ี ชี้ หลังลดคุมครองเงินฝากเหลือ 1 ลาน พบเดือนส.ค.มี
เงินไหลออกจากบัญชีเงินฝากเกิน 1 ลาน พุง 4.1 หม่ืนลาน ไหลเขาบัญชี
เงินฝากต่ํากวา 1 ลาน เฉียด 5 หม่ืนลาน(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


