
 
 

 

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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ธปท.ย้ําธุรกรรมเงินดิจิทัล ตองมุงสรางความปลอดภัยเปนสําคัญ  
 ธปท. ย้ําธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลตองสรางความม่ันใจใน
ความปลอดภัยเปนสําคัญ ดานแบงกทหารไทยธนชาต (TTB) เผย มี
เทคโนโลยีดานการเงินใหมๆ มากขึ้น ชี้ ตองมุงเนนความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการใชบริการ(ขาวหุน) 
 
SCB จับมือ 'เอฟดับบลิวดี' เปดบริการเคลมออนไลน  
 แบงกไทยพาณิชย (SCB) ผนึก เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปด
บริการ เคลมออนไลน อํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อประกันสามารถ
แจงเคลมสินไหมผานระบบออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง รูผลไว พรอมรับ
เงินโอนเขาบัญชีรวดเร็ว เสริมสภาพคลองใหลูกคาไดทันทวงท(ีขาวหุน) 
 
BAY ชี้ 'คริปโทเคอรเรนซี' โอกาสการลงทุนระยะยาว  แบงกกรุง
ศรีฯ (BAY) สงสัญญาณชดัคริปโทเคอรเรนซีแรงเกินตาน มั่นใจ เงินดิจิทัล
ชวยสงเสริมพอรต กระจายความเสี่ยง เปนโอกาสลงทุนระยะยาว แนะ
ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในพอรตของตัวเองไมควรเกิน 3-10% เปนสัดสวนที่
เหมาะสม เพื่อจะไดผลตอบแทนที่คุมคาสูงสุด (ขาวหุน) 
 
กสิกรผุด 'เคเอ็กซ' ลุยธุรกิจโลกดจิิทัล จับมือ "สยามพิวรรธน" ดันธุรกิจ
ใหมระดับภูมิภาค 
 "เคบีทีจี" เปดตวั กสิกรเอ็กซ บริษัทใหม รองรับโลกดิจิทัล ผุด 
"Coral" แพลตฟอรมซื้อขายศิลปะท่ัวโลก ซื้อขายงายคาดเปดตัวสิ้นปนี ้ดึง 
"สยามพิวรรธน" ตอยอดนวัตกรรมศิลปะ ผานออนไลนออฟไลน(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
'ทีเอฟเอ็ม' ลั่นป 69 รายได 8 พันล. "ไทยยูเนี่ยน ฟดมิลล" ตั้งเปา
รายได 5 ป ขางหนาแตะ 8 พันลาน จากปจจุบันที่ 4-5 พันลาน เนนบุก
ตลาดตางประเทศ จอเขาเทรดในตลาดหลักทรัพย 29 ต.ค.นี(้กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
GPSCหนุนลงทุนพลังงานสีเขียว GPSC ผนึก 4 องคกร ลุยบริการ
โซลารรูฟท็อป เปดตัวแพ็กเกจสุดพิเศษ สนับสนุนภาคการผลิต-ติดตั้งเพิ่ม
ชองทางใหผูประกอบการที่สนใจพลังงานสะอาด หวังคารบอนฯ ตั้งเปา
กวา 100 เมกฯ ภายในป 65(ไทยโพสต) 
 
'แบงกชาติ'ชีเ้ศรษฐกิจฟนชา'สมชัย'สับยับไทยเหลื่อมล้ําหนัก/จี้รัฐ
เรงแกปญหา "แบงกชาติ" เผยเศรษฐกิจไทยโตลาหลัง ฟนตัวชากวา
ภูมิภาค ชี้นโยบายการเงินยังตองผอนคลาย แมหลายประเทศเริ่มขยับ
ดอกเบี้ย "อดีตปลดัคลัง" สับยับโควิด-19 ผุดจุดออนประเทศไทย ความ
เหลื่อมล้ํารุนแรง กระทุงรัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
(ไทยโพสต) 
 
'คลัง'ลั่นยังไมหั่นภาษีอุมราคาดีเซล "คลัง" ชีย้ังไมใชเวลาหั่นภาษี
ดีเซลแกราคาน้ํามันแพง ระบุหากราคาตลาดโลกพุงพรอมพิจารณา ยัน
กลไกดูแลผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงยังเพียงพอ (ไทยโพสต) 
 
 
 
 
 

ก.ล.ต.เดินหนา Regulatory Guillotine สําเร็จแลว 43 โครงการ
ประหยัดตนทุน ก.ล.ต. เผยโครงการ Regulatory Guillotine ตอเนื่อง 
หลัง ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 มีโครงการที่สําเร็จแลว 43 โครงการยอย หรือ
คิดเปน 49% ของจํานวนโครงการยอยรวมท้ังสิ้น 88 โครงการ นับตั้งแต
เริ่มตนโครงการเม่ือป 2563 ชวยลดภาระและตนทุนดําเนินการของ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของมูลคารวมมากกวา 214 ลานบาทตอป(ทันหุน ) 
 
หวงโซการผลิตชะงักจากโควิดดันเงินเฟอขยับ กบข.มองไตรมาส 4 
เศรษฐกิจโลกขยายตัวเปนบวกแตชะลอตัวลง เหตุจากโควิดสงผลให
ปญหาหวงโซอุปทาน จนดันเงินเฟอข้ึน ขณะที่เศรษฐกิจไมขยายตัว 
แนะนํานักลงทุนทยอยลดสัดสวนสินทรัพยเสี่ยงอยางระมัดระวัง(ทันหุน ) 
 
โปรเจ็กตใหญ 'ไชยวรรณ' ไทยประกันชีวิตเตรียม IPO "ครอบครัว
ไชยวรรณ" เตรียมนํา "ไทยประกันชีวิต" เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยจะเสนอขายหุน IPO ทั้งหมดไมเกิน 2,384.32 ลาน
หุน คิดเปน 20.6% ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ในราคาพารหุนละ 1 บาท ซึ่งได
แตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เปนที่ปรึกษาทางการเงิน(ทัน
หุน ) 
 
โตเกียวมารีนโตเกินคาดปมคาใจรางวัลตัวแทน โตเกียวมารีนประกัน
ชีวิต เผยเหตุถอนตัวออกจากสมาคมตัวแทน ไมรับรางวัลจนกวาจะชี้แจง
เรื่องคาใจชัดเจน "สมโพชน เกียรติไกรวัล" เผยไมกังวล และไมกระทบกับ
บริษัท หากไมไดเปนสมาชิก ปลื้มผลงานมีแววทะลุเปา ปนี้เห็นตัวเลขเบี้ย 
FYP 1,600 ลานบาท จากเปาหมายเดิม 1,400 ลานบาท (ทันหุน ) 
 
'สีเดลตา' จอเทรด 28 ต.ค. เคาะขายไอพีโอ 7.50 บาท "สีเดลตา" 
กําหนดราคาขายหุนไอพีโอ 7.50 บาท เปดจอง 53.25 ลานหุน วันที่ 19 - 
21 ต.ค.นี้ คาดเทรด 28 ต.ค.เตรียมนําเงินระดมทุน ขยายธุรกิจ(กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
เทคโนโลยีดิจิทัล หนุน 'ระบบการเงินไทย' ธนาคารแหงประเทศ
ไทย (ธปท.) ไดเปดงาน Bangkok FinTech Fair 2021 กาวสูทศวรรษใหม 
กับโลกการเงินไทยแหงอนาคต เพื่อใหเหน็ถึงกาวถัดไปของระบบการเงิน
ไทย บนโลกดิจิทัลเทคโนโลยี ในหัวขอ Digital Outlook and Overview : 
กาวผานวิกฤติ สูโควิดดวยดิจิทัล โดยมีกูรู ภาคการเงิน และเทคโนโลยี มา
ใหมุมมอง (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
จับตา 'แกรมม่ี' ลุนผุดขาวดี ดัน 'ราคาหุน' พุงแรงเกินพื้นฐาน 
 โบรกเชื่อแค กลุม "ดํารงชัยธรรม" ปรับโครงสรางถือหุน หนุนหุน
ไดไมมาก 
 กลุมดํารงชัยธรรม โยนบิ๊กล็อตหุน "แกรมมี่" 52% มูลคา 6.1 
พันลาน เขาบริษัทโฮลดิ้ง "บล.กสิกรไทย" ชี้ ราคาหุนพุงเฉียด 10% อาจมี
สตอร่ีบวกเตรียมประกาศ เชื่อแคปรับโครงสรางถือหุนดันราคาขึ้นไมแรง 
"บล.ยูโอบีฯ" ชี้ กลุมผูถือหุนเดิมโยกหุนเขาโฮลดิ้ง เปนบวกตอการสืบทอด-
ดูแลธุรกิจในระยะยาว "บล.ฟนันเซียฯ" เตือนราคาพุงเกินพื้นฐาน 
ระมัดระวังกอนซื้อขาย(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 


