
 
 

 

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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ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟลิ่ง HL ขายไอพีโอ 72 ลานหุน ระดมทุนเขาเทรด 
mai  
 ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟลิ่ง เฮลทลีด หรือ HL เตรียมเสนอขายหุนไอพี
โอ 72 ลานหุน เพื่อระดมทุนใน mai รองรับแผนขยายสาขา-ปรับปรุงสาขา
เดิม-ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตอยอดธุรกิจในอนาคต ยกระดับสูผูนําธุรกิจ
รานขายยาครบวงจร(ขาวหุน) 
 
TRUE จับมือ GSK และ EACC เปด 'Telehealth Together'  
 ทรู จับมือ GSK และ EACC เปดโครงการ Telehealth 
Together คลินิกออนไลน เพื่อสุขภาพดี ผานแพลตฟอรม ทรู เฮลท 
ยกระดับบริการทางการแพทยเพื่อผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ นํารอง 
15 รพ.(ขาวหุน) 
 
AOT คาดยังขาดทุนตอเนื่อง 2 ป ฟนคืนกลับมามีกําไรป 66 
ผูโดยสาร 116 ลานคน  
 AOT คาดยังขาดทุนตอเนื่องอีก 2 ปจากพิษโควิด-19 ประเมินป 
64 ขาดทุน 1.4-1.5 หม่ืนลานบาท ป 65 สถานการณดีขึ้น ขาดทุน 4 
พันลานบาท ประมาณการผูโดยสารอยูที่ 62.13 ลานคน กอนพลิกคนืมี
กําไรป 66 คาดผูโดยสาร 116 ลานคน วานนี้บอรดไฟเขียวกูเงินอีก 2.5 
หม่ืนลานบาท จากกรุงไทย-ออมสิน เสริมสภาพคลอง (ขาวหุน) 
 
 เอเอวี' ดิ้นเพิ่มทุนหนีตาย โบรกคาดขาดทุนตอ 2 ป กอนพลิกกําไร
ป 67 ระดมทุน 1.4 หม่ืนลาน เพิ่มสภาพคลอง ซื้อหุนไทยแอรเอเชีย
เปน 100% 
 "เอเชีย เอวิเอชั่น" ปรับแผนใหม เพิ่มทุน 8 พันลานหุน ระดมเงิน 
1.4 หม่ืนลาน เพิ่มสภาพคลอง-ซื้อหุนไทยแอรเอเชียเปน 100% บล.ทิสโก 
ระยะสั้นกดดันราคาหุน แตระยะยาวหนุนฐานะการเงินแกรง จากแผนเดิม
ไดเงินเพียง 6 พันลาน คาดป 64-66 ยังขาดทุน เชื่อพลิกกาํไรป 67 ดาน 
"บล.กสิกรไทย" อัพเปาราคาเหมาะสมป 65 เปน 3.51 บาทตอหุน 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
ทิพย กรุป' รุกธรุกิจ ดิจิทัลอินชัวรันส ยันกองทุนแกรง 263% พรอมรับ
โอนลูกคาโควิด "เอเชียประกันภัย" 
 "ทิพย กรุป" จอตั้งบริษัทใหม "ดิจิทัลอินชัวรันส" เต็มรูปแบบคาด
กระบวนการรวมทุนกับประกันภัยที่มีไลเซนส จะแลวเสร็จในกลางป 65 
และเล็งปดดีล 3 บริษัทใหมในสิ้นปนี้รับเทรนดเติบโตในอนาคต อีกทั้งออก
โรงยันกองทุนไรกระทบ คารเรโช 263% พรอมรับโอนลูกคาถือกรมธรรมโค
วิด "เอเชียประกันภัย" นอกจากนี้ ชี้ประกันไซเบอรเปนนิยมเพิ่มข้ึนหลัง
ลูกคาแบงกโดนตดัเงินปดปกติ (กรุงเทพธุรกิจ) 
 
บสย.ค้ํากูเงินทะลุ 2 แสนล. ปรับเกณฑยื่นขอสินเช่ือ "บสย." โชว
ยอดค้ําประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทะลุ 2 แสนลาน ในจํานวนนี้ 50% เปนยอด
ค้ําสินเชื่อฟนฟูธปท.ในเฟส 1 จํานวน 1 แสนลาน และ เฟส 2 อีก 9 
พันลาน พรอมปรับเกณฑค้ําสินเชื่อ เฟส 2 เอื้อผูประกอบการ (กรุงเทพ
ธุรกิจ) 
 
 
 
 
 

CPN เปดเมืองหนุนคนเที่ยวหางเพิ่มดันรายไดตอเนื่อง CPN เผยผู
เขามาใชบริการในศูนยการคากลับมา 70-75% หลังภาครัฐคลายล็อก
ดาวน และการเปดประเทศวันที่ 1 พ.ย. นี้ จะเปนปจจัยหนุนรายไดเพิ่มข้ึน 
เตรียมเปดศูนยการคา เซ็นทรัล ศรีราชา วันที่ 27 ต.ค. 2564 และอยุธยา 
ในวันที่ 30 พ.ย. 2564(ทันหุน ) 
 
PIN ระดมทุนขยายฐานตอยอดสูเมืองอัจฉริยะ PIN เล็งเคาะราคาไอ
พีโอจํานวน 290 ลานหุนไมเกินตนพฤศจิกายนนี้ หวังระดมทุนนําลุยอัพ
ฐานเพิ่ม บิ๊ก "พีระ ปทมวรกุลชัย" ลุยปนนิคมปนทอง 6 ขยายฐาน EEC-
ตางชาติ ตอยอดพัฒนานิคมอุตสาหกรรม สูเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
หรือ SMART CITY ปูทางดันผลงานโตระยะยาว(ทันหุน ) 
 
SYNEX งบโคงทายพีครุกอีคอมเมิรซเต็มสูบ SYNEX เล็งเปด
ประเทศหนุนยอดขายไอทีพุง แถมดึง "เอสซีบี เท็นเอกซ" รวมลงทุนใน 
SWOPMART รุกตลาดอคีอมเมิรซแบบเต็มสูบ เสริมแกรงธุรกิจเพิ่ม 
บอสหญิง "สุธิดา" สงซิก Q4/2564 ผลงานพีค รับดีมานดพุง-ไอโฟน 13 
หนุน(ทันหุน ) 
 
'กรมพัฒนาฯ' ปลื้ม OTOP คึกคักดัน 'เอสเอ็มอี' 100 ชุมชนโตเกิน
เปา กรมพัฒนาชุมชน ประสบความสําเร็จ ลาสุดโชวยอดสินคาโอท็
อปคึกคัก การสรางโอกาส สรางอาชีพ ผลกัดันรายไดที่ม่ันคง โดยการ
กระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น รวมถึงสรางมูลคา ดึงดดูใหนักทองเที่ยวไดเขามา
สัมผัสเสนหของหมูบาน สงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนเพื่อขยาย
เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน(ทันหุน ) 
 
TIP เปดทางรับประกันโควิด ฐานะแกรง-เคลมไมมีสะดุด ทิพย
ประกันภัย หรือ TIP ฐานะการเงินแกรง ผูถือหุนไมตองกังวล ลูกคาไมตอง
หวง ยันจายเคลมไดลื่นไหล และยังรับลูกคาเพิ่มข้ึนไดอีกโดยเฉพาะพอรต
ประกันโควิดจากเอเชียประกันภัย ทางกองทุนประกันวินาศภัยจะทําการ
ยกเลิกกรมธรรมและคืนเบี้ยใหผูบริโภค งานนี้ไมมีการโอนกรมธรรมไปยัง 
13 บริษัทที่เขารวมโครงการชวยเหลือ แตมีสวนลดให และใชเงินที่ไดรับคืน
จากกองทุนมาซื้อความคุมครองตอ(ทันหุน ) 
 
MFC แนะรับมือความผันผวน ลงทุนคอนเวอรติเบิลบอนดMFC ชู
กองทุน "MCONVERT" ลงทุนหุนกูแปลงสภาพทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโตสูง 
และชวยลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุนผันผวน รับผลตอบแทนสูงเมื่อตลาด
หุนขาขึ้น IPO วันนี-้27 ตุลาคม 2564 (ทันหุน ) 
 
ปนทอง' เปดแผนธุรกิจ 4 ปรายไดประจําโต 50% "ปนทอง 
อินดัสเตรียลฯ" เล็งขายหุนไอพีโอปลายเดือนต.ค.64 หวังนํา เงินระดมทุน
ขยายธุรกิจหลักและกระจายความเสี่ยงสูรายไดประจํา ตั้งเปาสดัสวนแตะ 
50% ภายใน 4 ป แยมปน้ีผลประกอบการเติบโต อานิสงสเปดประเทศ-โค
วิดคลีค่ลาย(กรุงเทพธุรกิจ) 
 
'เอโอที' กู 2.5 หม่ืนล.หนุนสภาพคลอง "เอโอท"ี กูเงิน 2 แบงก
ใหญเสริมสภาพคลองธุรกิจ วงเงินไมเกิน 2.5 หมื่นลาน "กรุงไทย" วงเงินไม
เกิน 2 หม่ืนลาน "ออมสิน" อีกไมเกิน 5 พันลาน พรอมหั่นเปาคาดการณ
ปริมาณผูโดยสารป 65-67 จากผลกระทบโควิดระลอกใหมรุนแรง 
 (กรุงเทพธุรกิจ) 
 


