
 
 

 

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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เจาะ 10 หุนพอรตฝรั่ง 2 เดือนเขา 5 หม่ืนลาน KBANK - PTTGC -
XPG - SCB - PTTEP ถูกซื้อนําโดง นักลงทุนตางชาติลยุเก็บหุนไทย
ตอเนื่อง ยอดซื้อตรงไมผาน NVDR พุง 4.8 หม่ืนลานบาทในรอบ 2 เดือน 
(13 ส.ค.-15 ต.ค.64) ฝรั่งชอบ KBANK มากสุดซื้อสุทธิกวา 1.1 หม่ืนลาน
บาท, PTTGC ซื้อสุทธิ 7.4 พันลานบาท, XPG ซื้อสุทธิ 5.5 พันลานบาท, 
SCB ตางชาตซิื้อ 5.3 พันลานบาท และ PTTEP ซื้อสุทธิ 4.7 พันลานบาท 
ดันผลตอบแทนเหนือตลาด 100%(ขาวหุน) 
 
'ปอก' ปอดถอนสีเขียว ย้ือตออายุสัมปทาน BTS  BTS คอย
เกอ! บิ๊กปอก ปอดถอนวาระตอสัมปทานสายสีเขียวออกจากครม.วานนี้ 
หลังจากเคยเสนอครม.มาแลวรอบหนึ่งเม่ือ 13 ส.ค. 63 แตนายกรัฐมนตรี
ไมพิจารณา อางใหรมว.คลังคนใหมไดดูกอน ฟากกลุมซีพีสงหนังสือขอ
เลื่อนจายคาโอนเรลลิงกเหตุโควดิ-19 ทําพิษ! ลาสุดครม.รับทราบแลว สั่ง 
สกพอ.-ร.ฟ.ท.เรงแกปญหา(ขาวหุน) 
 
PTG คาดยอดขายน้ํามัน-LPG พุง รับดีมานดเปดประเทศ โคง
สุดทายโต 10%  พีทีจี คาดยอดขายน้ํามัน-แอลพีจีไตรมาส 4/64 โตก
วา 10% จากเศรษฐกจิฟน การทองเที่ยวเริ่มคึกคักภายหลังการเปด
ประเทศ หนุนดีมานดน้ํามันในชวงโคงสุดทายปนี้เพิ่มขึ้น พรอมตั้งเปา
ยอดขายปหนาโตมากกวา 15%(ขาวหุน) 
 
LPN จัดแคมเปญพิเศษ สองโครงการบานหรู ดันยอดขายตุลาคมนี้  
 แอลพีเอ็น จัดแคมเปญพิเศษ D-DAY FOR FREE DAY ในบาน
หรูระดับพรีเมียม 2 โครงการ ภายใตแบรนด BAAN 365 เพื่อสงเสริมการ
ขายในชวงเดือนตุลาคมน้ี(ขาวหุน) 
 
ASW ขายหุนกูครั้งแรก 1 พันลาน อัตราดอกเบี้ย 5.15-5.65% ตอป 
 แอสเซทไวส เตรียมเสนอขายหุนกูครั้งแรกมูลคาไมเกิน 1,000 
ลานบาท ในระหวางวันที่ 2-4 พ.ย.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ย 5.155.65% ตอป 
กําหนดจายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อนําเงินพัฒนาโครงการรองรับการ
เติบโตในอนาคต(ขาวหุน) 
 
อดิศักดิ์' ซื้อหุน 'เจมารท' เขาพอรตกวา 220 ลาน ขอมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ระบุวา อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจ มารท 
จํากัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานซื้อหุน JMART จํานวน 693,000 
หุน ที่ราคาหุนละ 39.93 บาท คิดเปนมูลคารวมกวา 27.67 ลานบาท
(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เฮงลิสซิ่ง' จับมือ 'กสิกร' ขยายธุรกิจ ตั้งเปาป 66 พอรตสินเชื่อ แตะ 
1.4 หม่ืนลาน 
 "เฮงลิสซิ่ง" เผย มีแผนทําธุรกิจรวมกับ "ธนาคารกสิกรไทย" ใน
อนาคต หลังเขามาถือหุน 10%  ตั้งเปาป 66 สินเชื่อโต แตะ 1.4 หม่ืนลาน 
เดินหนาขยายสินเชื่อจํานําทะเบียน-นาโนไฟแนนซ-ธุรกิจ นายหนาประกัน 
หนุนการเติบโต (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

ธอส.จัดสินเช่ือกวา 1,000 ล. หนุนโครงการบานลานหลัง ธอส.สนับส
นุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง ทําใหคนไทยมีบาน ผาน
โครงการบานลานหลัง ระยะที่ 2 ลาสุดอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัย จาํนวน 324.6 ลานบาท เตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อ
รายยอยใหกับบริษัท เคเอชเอชพี ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทในเครือของ 
บมจ.เสนาดีเวลลอปเมนท เพื่อพัฒนาโครงการ "เสนา คิทท เวสตเกต-บาง
บัวทอง" จังหวัดนนทบุรี ดันยอดรวมสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับ
โครงการบานลานหลัง ไดแลวกวา 4,300 ยูนิต(ทันหุน ) 
 
'เอส แอนด พี' ขึ้น 'หุนยั่งยืน' ชู 'คุณภาพ-คุณคา-คุณธรรม'บมจ.เอส 
แอนด พี ซินดิเคท ผานการคัดเลือกรายชื่อหุนยั่งยืน (Thailand 
Sustainability Investment หรือ THSI) ประจําป 2564 ในกลุมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารจากการประกาศรายชื่อหุนยั่งยืน (THSI) ประจําป 
2564 ของตลาดหลักทรัพย จากบริษัทที่ไดรับการคัดเลือก 146 บริษัท ซึ่ง
สะทอนความสําเร็จของเอส แอนด พี ในการดําเนินงานธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอสังคม ดวยหลกั "คุณภาพ คุณคา คุณธรรม" เพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน(ทันหุน ) 
 
ประกันบํานาญตัวชวยวางแผนเกษียณมีรายได ธ.ทิสโก แนะนํา 
"ประกันบํานาญ" วางแผนเกษียณ ควรเนนตัวผลประโยชนที่ไดรับหลัง
เกษียณมากกวาผลประโยชนหลังเสียชีวติ เพื่อใหเงินพอกับการใชจายตอ
เดือนหลังจากไมไดมีเงินเดือนประจํา(ทันหุน ) 
 
ก.ล.ต.เตรียมแกเกณฑลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารพอรตก.ล.ต.
เตรียมแกหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนรวมใหเกิดความยืดหยุน มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดตอขนาด โดยเปดใหกองทุนรวมสามารถ
ลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ. เดียวกันได รวมแลวไมเกิน 3 ชั้น และ
ในกรณีนี้ยังหามเก็บคาธรรมเนียมซ้ําซอน หลักเกณฑดังกลาวเพื่อ
ประสิทธิภาพกองทุนบริหารจัดการและทํา Asset Allocation ไดดียิ่งขึ้น 
 (ทันหุน ) 
 
ดับบลิวเอชเอ' ผลงานนิวไฮ เปดประเทศ 1 พ.ย.นี้ คาดดันยอดขาย
ที่ดินในไทยทะลุเปา ตั้งเปาเพิ่มทุน "กองทรัสต ดับบลิวเอชเอพรี
เมี่ยม โกรท" 3-5 พันลานตอป "ดับบลิวเอชเอ" เผย เปดประเทศ 1 พ.ย. นี ้
เริ่มเห็นสัญญาณบวกลูกคาตางชาตจิอเดินทางเขามา หนุนยอดขายใน
ไทยปลายปนี้ดีกวาเปา 750 ไร ดานไตรมาส 4 ป 64 คาดผลงานนวิไฮ 
พรอมเดินหนาเพิ่มทุน กองทรัสต "ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท" ใน 5 ป
ขางหนา 3-5 พันลานตอป(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'กองทนุ-ตางชาติ' ปรับพอรต ขายทํากําไรโกยเงิน 4.7 พันล."นัก
ลงทุนสถาบัน-ตางชาติ" จับมือขายหุนไทยรวม 4,716.89 ลานบาท กด
หุนบิ๊กแคปรวงนําตลาด ดาน "บล.เมยแบงกฯ" คาดเปนแรงขายทํากําไร-รอ
ดูงบไตรมาส 3 ป 64 "บล.เอเซีย พลัส" ชี้นักลงทุนขาย ทํากําไร หลังหุนไทย
ปรับตัวขึ้นเดนกวาภูมิภาค-ทดสอบแนวตาน 1,650 จุด(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอ็มทีซี' ชี้ธุรกิจจํานําทะเบียนป 65 แขงดุ "เมืองไทยแคปปตอล" 
เผย ปหนาตลาดสินเชื่อจํานําทะเบียนแขงดุ เหตุมีผูเลนรายใหมมากขึ้น 
เล็งจัดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย จูงใจ-เปดสาขาใหม 600 แหง เขาถึงทุกตําบลทั่ว
ไทย ดันพอรตสินเชื่อ โต 30-35% แตะระดับ 1 แสนลาน ปนี้ตามเปา 9 
หม่ืนลาน (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


