
 
 

 

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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'เฟด'อาจเริ่มลดซื้อสินทรัพยกลางเดือนหนา รายงานการประชุม
เดือนก.ย.ชี้ เงินเฟออาจนานกวาที่คิด  รายงานการประชุม
เดือน ก.ย. ชี้ เฟด อาจเริ่มลดอัตราการซื้อสินทรัพยตอเดือนในกลางเดอืน
พฤศจิกายนนี้ โดยอาจลดการซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลัง 10,000 ลาน
ดอลลารตอเดือน และลดการซื้อสินทรัพยจํานอง 5,000 ลานดอลลารตอ
เดือน ในขณะเดียวกันพบวาเจาหนาที่หลายคนกังวลเงินเฟออาจจะนาน
กวาที่ไดคาดไว(ขาวหุน) 
 
รมต.คลังจี 20 รับรองภาษีนิติบุคคลทั่วโลก สวนรมต.คลังจี 7 รับ
หลักการเงนิ CBDC รมต.คลังจี 20 รับรองขอตกลงปฏิรูปภาษี
นิติบุคคลที่ 136 ประเทศเพิ่งรับรอง พรอมสัญญาจะสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจตอไป และกําลังจับตาเงินเฟออยางใกลชิด ขณะที่
รมต.คลังจี 7 รับหลักการเกี่ยวกับเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือ CBDC 
แลว (ขาวหุน) 
 
ศบค.คลายล็อกใหญ 1 พ.ย. CRC-BTS-BEM-BA ดีดรับ  ประยุทธ 
รนเคอรฟวเหลือ 23.00 น. ถึง 03.00 น. เริ่ม 16 ต.ค.นี้ พรอมเตรียม
ยกเลิกล็อกดาวนตนเดือนพ.ย. รองรับแผนเปดประเทศ โบรกฯ ชู CPN, 
CRC, BTS, BEM และ CPALL รับประโยชนยกเลิกเคอรฟว สวน 
IMPACT, CPN, CRC, ERW, CENTEL และ MINT รับคลายมาตรการจัด
แสดงงานในศูนยแสดงสินคา และงานเลี้ยงโรงแรม สวน AAV, BA และ 
AOT รับผลดีเปดรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติแบบไมตองกักตัว 1 พ.ย.นี้
(ขาวหุน) 
 
บจ.จอ 'เพิ่มทุน' โคงทายปนี้ ตุนสภาพคลอง ขยายธุรกิจ รับมือโค
วิด 9 เดือน มูลคา 8.4 หม่ืนลาน วงการไอบี คาดทั้งป 64 สูงกวาป
กอนที่ 9.3 หม่ืนลาน 
 ตลท.เผย 9 เดือนแรก บจ.แหเพิ่มทุน กวา 8.4 หม่ืนลาน เพิ่มข้ึน 
15.5% เทียบชวงเดียวกันปกอน "ไทยพาณิชย" ชี้ เทรนดยังโตตอเนื่อง เผย 
ลูกคาเขามาขอคําปรึกษา "เพิ่มทุนขยายธุรกิจ-ลดภาระหนี้-ใหพันธมิตร" 
"วงการวาณิชธนกิจ" คาดป 64 ยอดเพิ่มทุน สอทะลุป 63 เหตุ พิษโควิด
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
KTBชี้เปดเมืองหนุนธุรกิจฟน ฟุงดึงตางชาติเขาประเทศสอท.
แนะจับตากลุมเสี่ยง 
 "กรุงไทย" ลุนเปดประเทศชวยธุรกิจฟน คาดสิ้นปตางชาติเขา
ไทย 2-3 แสนคน ดานเอกชนชงเขมหนุนรัฐเปดทุกจังหวัดพรอมกัน หวัง
เกิดเงินสะพัดกวาแสนลานบาท พรอมจับตาทุกธุรกิจที่มีตวามเสี่ยง (ไทย
โพสต) 
 
BGRIMสุดปลื้มกรีนโลนผานฉลุยSUPERขายหุนกู นายฮา
ราลด ลิงค ประธาน บ.ีกริม และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.บ.ีกริม 
เพาเวอร หรือ BGRIM เปดเผยวา ขณะนี้ความคืบหนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย DAU TIENG ขนาดกําลังการ ผลิต 240 เมกะวัตตใน
เวียด นามหลังจากการลงนามในสัญญาเงินกูกับ Asian Development 
Bank วงเงินกู 160.5 ลานเหรียญสหรัฐ ไดรับการรับรองเงินกูสีเขียวที่มี
สวนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม หรือกรีน โลน จาก Climate Bonds 
Initiative องคกรอิสระระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมเปนที่เรียบรอย 
 (ไทยโพสต) 
 

ONEE สื่อ บันเทิงครบวงจร รุกคอนเทนตระดับสากล ONEE กาง
แผนระดมทุนยกระดับคุณภาพของคอนเทนตไทยสูระดับสากล และมุง
ขยายฐานคนดูผานเครือขายพันธมิตร OTT Platforms ทั้งในและ
ตางประเทศ เคาะกรอบราคา IPO ที่ 7.50-8.50 บาทตอหุน เปดจองวันที่ 
20-21 และ 25-26 ต.ค. 2564(ทันหุน ) 
 
SHR ลุยไฮซีซันทองเที่ยว อังกฤษ-มัลดีฟสฟนธุรกิจ SHR สงซิก
ไตรมาสสุดทายสัญญาณบวก เล็งธุรกิจโรงแรมอังกฤษ-มัลดีฟส กลบัมา
ฟนตัวรับไฮซีซัน แถมคลายล็อกดาวนอังกฤษ ไทย มอริเชียส เริ่มเปด
ใหบริการเดือนต.ค.เปนตนไป พรอมตอยอดโปรเจ็กต Crossroads เกาะ 3 
ตามแผน คาดแลวเสร็จกลางป 2566(ทันหุน ) 
 
'เจเคเอ็น' ปกหมุดกินรวบเบอร 1 คอนเทนต-คอมเมิรซ-คอมพาน ี
 บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ปกธงขับเคลื่อน JKN 
จากธุรกิจ "คอนเทนต คอมพาน"ี สูอันดับ 1 กับการกาวสู "คอนเทนต 
คอมเมิรซ คอมพานี" ในประเทศไทย(ทันหุน ) 
 
BLS เปดตัว 'The Stock Master' ป 10 ชู 'สรางพลังเงินลงทุน 
สําหรับมือใหม' นายบรรณรงค พิชญากร กรรมการผูจัดการอาวุโส
กิจการคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปดเผย
วา จากขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวา ในป 2564 ถือ
เปนปที่มีผูลงทุนหนาใหม เปดบัญชีใหมเพื่อซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ไทยเพิ่มขึ้นจํานวนมากราว 7.5 แสนราย สวนใหญเปนกลุมผูลงทุนรุนใหม
อยูใชวง Gen Y (อายุ 25-41 ป) และ Gen Z (อายุ 13-24 ป) ที่เริ่มเขามามี
บทบาท จากการจองซื้อหุน IPO เมื่อตนปที่ผานมา และมีปริมาณการซื้อ
ขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ(ทันหุน ) 
 
โลกมีวิกฤติแตสินทรัพยโต อลิอันซชี้คนออมลดใชจาย สินทรพัย
ทางการเงินเอเชีย ไมรวมญี่ปุนพุงขึ้นหลังโควิด-19 เหตุภาคครัวเรือนออม
เงินมากขึ้น ขณะที่ อลิอันซ มองวาอาจเปนการลดการใชจายในยามวกิฤต ิ
ขณะที่ประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยยังคงอยูในระดับที่ต่ํากวา
คาเฉลี่ย และการมีระดับหนี้สินครัวเรือนที่สูงสุดในเอเชียก็ยังเปนเรื่องนา
กังวลในการสรางสินทรัพยของภาคครัวเรือน สวนภาพระยะยาวประเทศที่
กําลังพัฒนาอาจรับมือกับความทาทายใหมของโลกเทคโนโลยีไดไมดีเทา
ประเทศที่พัฒนาแลว) (ทันหุน ) 
 
กนง.เตือนตลาดเงินปวน เรงดูแลเสถียรภาพเงินบาท แมลาสุด
ภาครัฐจะมีการประกาศ ผอนคลายมาตรการ การควบคุมไวรัสโคโรนา 
สายพันธุใหม หรือ โควิด-19 และเตรียมพรอมเปดประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย.
นี้ เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาสูระดับปกติโดยเร็ว แตก็ปฏเิสธ
ไมไดวาเศรษฐกจิไทย กย็ังคงมีความเสี่ยงหลายประการ ทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศ ที่จําเปนตองติดตามใกลชดิ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เชาซื้อมอเตอรไซค' หุนดิ่งผวาสคบ.คุมดบ.15% หุนเชาซื้อ
มอเตอรไซครวงหนัก นําโดย "เน็คซ แคปปตอล" ดิ่งกวา 7% เหตุ สคบ. 
เตรียมคุมเพดานดอกเบี้ยไมเกิน 15% ตอป "นายกสมาคมเชาซื้อ" ชีต้อง
เฮียริ่ง 2-3 รอบ "เอ็มทซีี" ยันไรกระทบธุรกิจ ประเมินคุมดอกเบี้ย 15% ยาก 
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


