
 
 

 

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 

SSttoocckk  NNeewwss 
 

[Type a quote from the document or the summary of an 
interesting point. You can position the text box 
anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab 
to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

กองทุนรวมหุนไทยปนี้คึกคัก โชวผลตอบแทน 9 เดือนแรก สูงกวา 
13%  มอรนิ่งสตาร เผย ปจจุบันกองทุนรวมไทยแตะ 5.3 ลานลานบาท 
เพิ่มข้ึน 4.8% จากสิ้นปกอน โดย Q3 กองทุนหุนขนาดใหญ (Equity 
Large-Cap) กลับมามีขนาดใหญสุดในอุตสาหกรรม จากมูลคา
ผลตอบแทนหุนไทยที่เพิ่มข้ึนในชวง 9 เดือนแรกของปน้ี โดย SET TR อยูที่ 
13.8%(ขาวหุน) 
 
'บัวหลวง'สงกองหุนเวียดนาม รับเศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่อง กองทุนบัว
หลวง (BBLAM) เปดขาย IPO กองทุนเปดบัวหลวงหุนเวียดนาม (B-
VIETNAM) ระหวางวันที่ 14-20 ต.ค. 64 ลงทุนขั้นต่ํา 500 บาท รับ
เศรษฐกิจเวียดนามฟนตัว พรอมเติบโตสูงตอเนื่อง ยืนหนึ่งในภูมิภาค(ขาว
หุน) 
 
'คนละครึ่ง'ใชสิทธิ 24.92 ล.ราย ใชจายกวา 8.71 หม่ืนล. 'ยิง่ใชย่ิง
ได' ยอดยังฝด  สศค. เผย โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยอดผูใชสิทธิ
แตะ 24.92 ลานราย ใชจายกวา 87,124 ลานบาท ขณะที่ โครงการยิ่งใช
ยิ่งได สวนทางทั้งยอดผูใชสิทธิและใชจายยงัหางไกล สวนผูประกอบการ
รานอาหารและเครื่องดื่มผานผูใหบริการฟูดเดลิเวอรี่แพลตฟอรมสามารถ
สมัครผานแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ไดอยางตอเนื่อง(ขาวหุน) 
 
MACO รุกธรุกิจแพลตฟอรมดิจิทัล ลงทุนผาน 'ซิปเม็กซ' หนุน
รายไดโต  MACO ประกาศรุกเขาสูธุรกิจแพลตฟอรมสินทรัพย
ดิจิทัล ผานการลงทุนใน Zipmex คาดหวังรายไดเติบโต ชวยเพิ่มความ
แข็งแกรงทางการเงินและการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
อนาคต(ขาวหุน) 
 
ธปท.สัมมนาใหญ การเงินแหงอนาคต ผานระบบออนไลน ธปท. 
เตรียมจัดงาน Bangkok FinTech Fair 2021 กาวสูทศวรรษใหม กับโลก
การเงินไทยแหงอนาคต ในวันที่ 18-19 ต.ค. 64 ในรูปแบบออนไลน เพื่อ
สงเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลและการฟนฟูเศรษฐกจิหลงั
การระบาดของโควิด-19 (ขาวหุน) 
 
ผูสมรสซีอีโอ 'เจดับเบ้ิลยูดี' ซื้อหุนเกือบ 55 ลาน  ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา เสาวณีย อภิวันทนโอภาศ คูสมรส ชวนินทร บัณฑิตกฤษดา 
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส จํากัด 
(มหาชน) หรือ JWD รายงานซื้อหุน JWD จํานวน 3,666,533 หุน ที่ราคา
หุนละ 15 บาท คิดเปนมูลคารวมกวา 54.99 ลานบาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'วายจีจี' เปด 2 แผนชิงเคกตลาดโลก  จับมือเกาหลี-จีน-ญี่ปุนเปดจ็อบ
ใหม 
 วายจีจีเปด 2 แผนธุรกิจ ทั้งรุกธุรกิจเดิม พรอมนําเทคโนโลยีใหม 
หนุนการสรางรายได พรอมผนึกพันธมิตรในตางประเทศ ตั้งธุรกิจตนน้ํา 
หนุนรายไดโตกาวกระโดด ลั่นรายไดปนี้เขาเปา 20%(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 
 

คนไทยสนใจลงทุนคริปโททางเลือกใหม-ผลตอบแทนสูง ศูนยวิจัย
กสิกรไทย ระบุวา แมปจจุบัน "คริปโทเคอรเรนซี" จะยังคงมีความผันผวน
สูง เนื่องดวยเปนสินทรัพยใหมที่อาจยังมีมูลคาไมชัดเจนเม่ือเทียบกับ
สินทรัพยอื่น แตในชวง 1-2 ปที่ผานมา ตลาดคริปโทเคอรเรนซีกลับมีการ
เติบโตเปนอยางมาก ตามขาวเชิงบวกและกระแสความตองการลงทุนของ
นักลงทุนรายใหญ ทําใหคริปโทเคอรเรนซีใหผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับ
สินทรัพยอื่นๆ ในชวงเวลาเดียวกัน(ทันหุน ) 
 
เสริมทัพฝายขายเอไอเอเดินหนาปนอาชีพสูวิกฤต ิ เอไอเอ 
เดินหนาเสริมทัพฝายขาย เปดแคมเปญโฆษณาออนไลนสรางกําลังใจใหผู
ที่เผชิญปญหาจากวกิฤติโควิด-19 ซึ่งตัวแทน หรือที่ปรึกษาทางการเงินอาจ
เปนทางออกของสถานการณวิกฤติได(ทันหุน ) 
 
ลุนแผนเปดประเทศรัฐฉลุย ดันยิลดกองหุนไทยทะลุ 12%
 "มอนิ่งสตาร" คาดภาครัฐไฟเขียวเปดประเทศ-ยอดฉีดเพิ่ม หนุน
ผลตอบแทนกองทุนหุนไทยป 65 ทะลุ 12.5% แถมมองโคงทายคนแหช็อป 
SSF รับสิทธ์ิภาษี ดันยอดพุงแตะ 1 หม่ืนลานบาท สวนเกณฑ SRI FUND 
เชื่อเกิดขึ้นจริงชวยดันเม็ดเงินลงทุนขยายตัว(ทันหุน ) 
 
สองหุนเวียดนามยังนาสนโอกาสลงทุนรับศก.ฟนตัว กองทุนบัว
หลวง เพิ่มทางเลือกลงทุนอาเชียน ชูเวียดนามเดน หุนราคายังถกูแถม
เศรษฐกิจเติบโตดตีอเนื่อง พรอม IPO "B-VIETNAM" 14-20 ต.ค.นี้ รบัเท
รนดฟนตัว พรอมเติบโตสูงตอเนื่อง ยืนหนึ่งในภูมิภาค (ทันหุน ) 
 
เงินจอไหลเขา 'เอสเอสเอฟ' หม่ืนลาน  "มอรนิ่งสตาร" คาด 
"กองทุนเอสเอสเอฟ" ไตรมาส 4/64 เงินจอไหลเขาหม่ืนลาน ดันทั้งปแตะ 
1.3-1.4 หม่ืนลาน สูงกวาปกอน รับเทรนดคนนิยมลงทุนนอก หลังเทขาย
กองหุนไทยตอเนื่อง สวนแนวโนมกองทุนรวมไทยปนี้โต(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เทคสตารทอัพไทยบุกตปท. 'รุงเรืองตลอดไป'  ผลของเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหมีธุรกิจรูปแบบใหมเกิดขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถเติบโตไดดีในโลกยุคปจจุบันและพรอมเติบโตไปอีกขั้น
ผานการเขามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชนเดียวกับ
ริษัท รุงเรืองตลอดไป จํากัด (มหาชน) หรือ GLORY ที่เตรียมเขา จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (mai) ในชวงโคงทายป 2564(
กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'ไอพีโอ' จอเทรดโคงทายคึก ตลท.ชี้ '11 บริษัท' ก.ล.ต.ไฟเขียวไฟลิ่ง
พรอมขาย "หุนนิวอีโคโนม"ี บริษัทแรกเตรียมระดมทุนปลายปนี้ 
 ตลท. เผย ไตรมาส 4/64 ไอพีโอ จอเขาเทรดแลว 11 บริษัท 
ทยอยขายหุนปลายป 64-ตนป 65 พรอมเปดเผยความคืบหนา หุนนิวอีโค
โนมี พรอมเขาเทรดดวยเกณฑมารเก็ตแคป 1 ราย คาดระดมทุนชวง
ปลายปนี้ หุนนองใหม เขาจดทะเบียนคึกคัก 9 เดือนแรก กวา 20 บริษัท 
ดันมารเก็ตแคปเพิ่ม+ไอพีโอ 3.8 แสนลาน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 
 


