
 
 

 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใด ๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้นโดยอางอิง
หลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใด ๆ ของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใช
วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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กองทุนรวมกลุมย่ังยืนยังบูม บลจ.ไทยแหขายกองใหมเพิ่ม 8 กอง 
 มอรนิ่งสตาร ชี้ บลจ.ไทยแหออกกองทุนรวมที่มีการลงทุนอยาง
ยั่งยืน-Sustainable Investing ตอเนื่อง ลาสุดมีการเปดขายกองทุนใหมอีก 
8 กองทุน ขณะที่ไตรมาส 3/64 กองทุนที่ลงทุนอยางยั่งยืนในประเทศไทยมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 5.4 หม่ืนลานบาท ลดลง 2.6%(ขาวหุน) 
 
ก.ล.ต.เตือนประชาชนระวัง ลงทุนสินทรัพยดิจิทัลเถื่อน ก.ล.ต. 
เตือนประชาชนและผูซื้อขายสินทรัพยดิจิทัลใหระมัดระวังการใชบริการกับ
ผูประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัลที่ไมไดรับอนุญาต รวมถึงผูประกอบธุรกิจ
สินทรัพยดิจิทัลจากตางประเทศ เนื่องจากจะไมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย(ขาวหุน) 
 
คลังจอฟน 'ชอปดีมีคืน' HMPRO-COM7-JMART-CRC รับประโยชน 
 คลัง เตรียมออกโครงการ "ชอปดีมีคืน" พวง "คนละครึ่งเฟส 4" 
ปลายเดือน พ.ย.นี ้ หลังยิ่งใชยิ่งไดสิ้นสุดโครงการ คาดเม็ดเงินสะพัด 3-6 
หม่ืนลานบาท ซื้อไดทั้งอาหารและสินคา ใบเสร็จมูลคานอยหรือมากได
หมด โบรกฯ มองเครื่องใชไฟฟาในบานและอุปกรณ ซอมแซม HMPR0, 
DOHOME, GLOBAL รับทรัพย รวมท้ังสิ้นคาไอที COM7, CPW, JMART 
และหางสรรพสินคา รานอาหาร อยาง CRC (ขาวหุน) 
 
ธนาคารใหญพรอมใจลด'จีดีพ'ีจีนปนี้ ชี้ปจจัยลบเพิ่ม-'โนมูระ'คาด
โตต่ําสุด 7.7% สวน 'ดีบีเอส' คาดโตสูงสุด 8.8% 
 ธนาคารใหญกวา 10 แหง ลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ
จีนในปนี้ โดยมีการคาดการณเฉลีย่ที่ 8.2% โนมูระคาดการณโตต่ําสดุที่ 
7.7% ขณะที่ "ดีบีเอส" คาดการณสูงสุด 8.8% เหตุผลหลักในการลด
ประมาณการคือมีปจจัยลบ พิ่มข้ึน ซึ่งมีตั้งแตการใชจายของผูบริโภคลดลง
มากกวาที่คาด จนถึงอุทกภยั อยางไรก็ดีประมาณการเฉลี่ยของธนาคาร
ยังคงสูงกวาเปาเติบโตของทางการจีน ซึ่งอยูที่ 6% กวาเทานั้น 
 
มึน!งบสรางมอเตอรเวยบาน อางปรับแบบบางปะอิน-โคราชขอเพิ่ม
อีก6.8พันลาน "คมนาคม" เตรียมชง ครม.ไฟเขียวเพิ่มเงิน 6.8 
พันลานบาท ปรับแบบกอสรางมอเตอรเวยบางปะอิน-โคราช เรงทยอย
เสนอตอนที่มีความพรอม หวังเดินหนาโครงการไมลาชา ยันป 66 เปด
ใหบริการตลอดเสนทาง (ไทยโพสต) 
 
หนุนเอสเอ็มอีลุยเสริมแกรงรับ'เดลิเวอรี' ดีพรอมลุยติดปกเอส
เอ็มอไีทยปรับบรรจุภัณฑสินคาใหมรับยุคเดลิเวอรี หวังลดคาใชจาย เพิ่ม
รายได ชวยฟนฟูกิจการ นํารอง 100 ราย กอนขยายผลตอหวังดัน
เศรษฐกิจ โต 77 ลานบาท (ไทยโพสต) 
 
ธอส.อวดผลงาน9เดือนอัดสินเช่ือพุง1.66แสนล. "ธอส." อวด
ผลงาน 9 เดือน ติดเครื่องปลอยสินเชื่อใหมพุง 1.66 แสนลานบาท โต 
6.53% รับหนี้เสียขยับแตะ 6.37 หม่ืนลานบาท แจงลุยตั้งสํารองแสนลาน
รับความเสี่ยง โชวยอดเคาะบานลานหลัง 2 แลว 1.12 พันลานบาท 
 (ไทยโพสต) 
 
 
 
 
 

BGC ไฮซีซันหนุนธุรกิจปรับโมเดลอัพยอดโต BGC ดีมานดบรรจุ
ภัณฑแกวไตรมาสสุดทายฟนตัวแข็งแกรง หลังรัฐบาลเตรียมเปดประเทศ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หนุนภาพรวม เศรษฐกิจ ทองเที่ยวและบริการ 
บรรยากาศการจับจายใชสอยกลับมาคึกคกัในชวงไฮซีซัน ตั้งเปาผลงานป 
2564 เติบโตกวาปกอน พรอมปรับโมเดลธุรกิจสู Total Packaging 
Solutions เพิ่มพอรตรายได(ทันหุน ) 
 
TPCH ชิงเคกโรงไฟฟาขยะ ดันใบอนุญาตแตะ 250 MW TPCH กาง
แผนงานลุยพลังงานทดแทนป 65 กวาดโรงไฟฟาชุมชน 150 เมกะวัตต 
และโรงไฟฟาขยะ 100 เมกะวัตต หวังยิลดสูง 12-15% ลั่นคุณสมบัติพรอม 
เตรียม COD โรงไฟฟาขยะพฤศจิกายนนี้ สวนตนป 65 ใสเกียรเดินเครื่อง
ขายไฟครบ 125 เมกะวัตต ตั้งเปามี PPA ชน 250 เมกะวัตต มองรายไดป
นี้โตตามหนวยขายไฟ 20-30%(ทันหุน ) 
 
เพิ่มโอกาสลงทุนหุนกูแปลงสภาพรับตลาดผันผวน
 Thanachart Fund Eastspring แนะนําทางเลือกลงทุนรูปแบบ
ใหม หุนกูแปลงสภาพ หรือ Convertible Bonds อีกหนึ่งรูปแบบการลงทุน
ที่ชวงตลาดผันผวนสูง ดวยรูปแบบเสี่ยงจํากดัแบบตราสารหนี้ และโอกาส
รับผลตอบแทนขาขึ้นในแบบของหุน(ทันหุน ) 
 
EPG คลายล็อกดันยอดโต ออเดอรจอคิวเพิ่มพอรต EPG เผย
ไมไดรับผลกระทบจากสเปรดปโตรเคมีที่เรงตัวขึ้น แถมคําสั่งซื้อผลิตภัณฑ
แกวน้ําพลาสติกเริ่มกลับเขามา ควบคูคาํสั่งซื้อบรรจุภัณฑประเภทตางๆ ที่
ยังมีตอเนื่อง อีกทั้งโครงการอสังหาและโรงแรมทั่วโลกที่กลับมาดําเนินการ
หนุนคําสั่งซื้อฉนวน รวมถึงอุปกรณแตงรถที่ขยายฐานการตลาดเขาสูระบบ
ออนไลน หลังออสเตรเลียคลายล็อกดันยอดขายโต(ทันหุน ) 
 
สงตอกองทุนดูแลเคลมโควิด หลังคปภ.ปดเอเชียประกันภัย
 คปภ.เผย กองทุนประกันวินาศภัย และบริษัทประกันวินาศภัย 
13 แหง จะเขามาดูแลผูเอาประกันภัย หลังเอเชียประกันภัยตองปดตวัลง 
ซึ่งผูเอาประกันภัยจะยังคงไดรับความคุมครองและคาสินไหม โดยเฉพาะ
ในสวนของประกันโควิดตามเงื่อนไข (ทันหุน ) 
 
ซิงเกอร' ผนึก 'บีทีเอส' โต เล็งจับมือ 'วีจีไอ-เคอรี่' ผุดบริการใหม 
 ตั้งเปา 3 ป (65-67) รายไดเพิ่มเฉลี่ยไมต่ํากวา 50% 
 ใชเวลา 3 เดือน ! จบดีลความรวมมือกับบริษัทในเครือของ 
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากดั (มหาชน) หรือ BTS สะทอนผานการ
เขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
SINGER ของ บริษัท ยูซติี้จํากดั (มหาชน) หรือ U (BTS ถือหุน U จํานวน 
36.22%) จํานวน 197.10 ลานหุน คิดเปนสัดสวน 24.90% ราคาหุนละ 
36.3005 บาท คดิเปนมูลคา 7,155.14 ลานบาท (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บอรด 'รพ.จุฬารัตน' เขาซื้อหุนเพิ่ม 7.42 ลาน ขอมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ระบุวา กํา
พล พลัสสินทร กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัทโรงพยาบาลจุฬา
รัตน จํากัด (มหาชน) หรือ CHG รายงาน ซื้อ หุน 2 รายการ จํานวน 2 ลาน
หุน ที่ราคาหุนละ 3.70-3.72 บาท คิดเปนมูลคารายการรวม 7.42 ลาน
บาท(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


