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วิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับ  บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด(มหาชน) ไมวากรณีใด 
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เครดิตสวิส Too Big to Fail แบงกชาติอุม $5 หม่ืนลาน สมาคม
บลจ. ยันไรกองทุนเกี่ยวของหุน CS จับตา “เครดิต สวิส” (CS) Too 
Big to Fail หรือ “ใหญเกินที่จะลมได” ลาสุดแบงกชาติสวิตฯ ปลอยกู 5.4 
หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ หรือเกือบ 2 ลานลานบาท หวังดึงกลับขึ้นมาให
เขมแข็ง ดาน “กอบศักดิ”์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุน มั่นใจ ทางการของส
วิตฯ จะหาทางอุมเครดิต สวิส แนนอน เพราะปลอยใหลมไมได ดาน
สมาคมบลจ.ยืนยัน ไมมีกองทุนของไทยเขาไปลงทุนโดยตรงในหุนที่
เกี่ยวของกับเครดติ สวิส(ขาวหุน) 
 
บางจากขยับราคา ESSO ปรับใหมเปน 9.18 บาทบางจาก-ที่ปรึกษา
การเงินอิสระ พรอมใจปรับราคาซื้อหุน “เอสโซ” ใหมเปน 9.18 บาท จาก
เดิม 8.84 บาท หลังประเมินตัวเลขทางการเงินลาสุดป 65 ทั้งงบปและเงิน
ปนผลของ ESSO แตยังไมใชราคาสุดทาย ขอดูงบ Q1-Q2 กอนปดดีลใน
ไตรมาสที่ 3/66 ดานโบรกฯ แนะเก็บเอสโซ กิน 2 เดง ทั้งแคปปตอลเกน
และปนผล ยีลด 4-5% กอน XD วันที่ 2 พ.ค.นี(้ขาวหุน) 
 
THG โชวแผน 3 ป ลงทุน 5 พันล.THG โชวแผน 3 ป ทุมลงทุนเกือบ 5 
พันลานบาท ขยายตอเนื่อง 6 โครงการ เพิ่มเตียงบริการอีก 200 เตียง ลัน่ป
นี้รายไดโต 10% ตั้งงบ 1.5 พันลานบาท จอปดดีลซื้อกิจการ 2-3 ดีลใน
ไทยและตางประเทศ เล็งรวมมือพันธมิตรทองถิ่นลงทุนโรงพยาบาลใน
เวียดนาม(ขาวหุน) 
 
OR ราคาประชิดไอพีโอ แต! กําไรปนี้สูงกวา 36% OR ราคาถอยเขา
ใกลไอพีโอแลว ลาสุดปด 19.90 บาท แตกําไรปนี้สูงกวาป 63 กอนเขา
ตลาดถึง 36.5% แถม P/E ยังต่ํา บล.กสกิรไทย มองไมแพง เสี่ยงต่ํา 
โอกาสกําไรสูง เปา 25.50 บาท ผูบริหารมั่นใจงบไตรมาสแรก เติบโตดี
ตอเนื่อง(ขาวหุน) 
 
SABUY ปกธงซื้อ SVT เพิ่ม ดันธุรกิจตูเวนดิ้งบิ๊กบึ้ม SABUY สนใจ
ซื้อหุน SVT เพิ่มจากเดิมถือ 4.74% ชงบอรดอนุมัติภายใน ม.ีค.นี ้ “ชู
เกียรต”ิ ชี้ วิน-วินทั้งคู หวังตอยอดขยายธุรกิจตูจําหนายสินคาอัตโนมัติให
ใหญขึ้น พรอมยันลุยซื้อหุน SINGER เพิ่ม แตปรับราคาเหลือ 22 บาท 
ฟาก SVT เชื่อ SABUY จอลงทุนเพิ่ม เหตุเห็นโอกาสขยาย Ecosystem 
รวมกันกับกลุมธุรกิจของเครือสหพัฒน(ขาวหุน) 
 
ZEN ปนี้รายได 4.5 พันลานโต 30% อัดงบลงทุน 450 ลาน ลุยขยาย
สาขาใหม 90 แหงZEN วางเปารายไดปนี้โต 30% แตะ 4,500 ลานบาท 
หลังเปดประเทศเต็มรูปแบบ ทําใหผูบริโภคกลับมาใชชีวิตมากขึ้น แยมไตร
มาส 1/66 สดใส ทุมงบลงทุนปนี้ 450 ลานบาท เล็งขยายสาขาเพิ่ม 90 
แหง ทั้งในไทยและตางประเทศ (ขาวหุน) 
 
'ทีเอชจี' ทุมงบ 2 พันลาน เล็งซื้อรพ. 'เวียดนาม-ไทย'"ทีเอชจี" กางงบ
ลงทุนซื้อ กิจการโรงพยาบาลใน-ตางประเทศ 1.5-2 พันลาน แยมศึกษาใน
เวียดนาม-ไทย ตั้งเปารายไดปนี้ โตไมต่ํากวา 10% เล็งซินเนอรยีกับรพ.
เครือขาย-กลุมสตารตอัป หวังรุกตลาดดิจิทัลเฮลทเทค( กรุงเทพธุรกิจ) 
 
เตือน 'หุนโลก' ผันผวนสูง กองทุนแนะปรับพอรต ลดน้ําหนักรอดู
สถานการณ'มอนิ่งสตาร' เผยมีกองทุนไทย เพียงรายเดยีวที่ลงทุน หุน
แบงกยุโรปวงการ บลจ. เตือนบรรยากาศลงทุนหุนโลกยังเปราะบางแนะ
ปรับพอรตทํากําไร พรอมจับตาดูสถานการณใกลชิด "มอรนิ่งสตาร" เผย 
พบมีกองทุนไทยไปลงทุนหุนแบงก ในยุโรปเพียงรายเดียวมูลคาแค 50 
ลาน เชื่อผลกระทบนอย ( กรุงเทพธุรกิจ) 
 

หยุดตระหนกเทหุน เครดิตสวิสไรคําสั่งผูจัดการ ตลท.ชี้เครดติสวิส
ไมไดถือหุนไทย แตรายชื่อที่โผลมาจากการเปนคัสโตเดยีน เพราะนักลงทุน
ฝากหุนไวในชื่อธนาคาร ยืนยันไรผลกระทบ ดานวงในระบุ ไมมีคําสั่งขาย
ใดๆ จากนกัลงทุน ย้ําธนาคารแม ยังเดินหนาดําเนินธุรกิจได หลังไดรับ
ความชวยเหลือจากธนาคารกลางสวิส เดินหนาขยาย Private Wealth มอง
ไทยมีปจจัยภายในหนุน(ทันหุน) 
 
BIZ สงซิก Q1 แรงตอ มีบุกงาน 1.4 พันลานBIZ ตั้งเปารายไดป 2566 
โตไมต่ํากวา 10% ทยอยรับรูการสงมอบแบ็กล็อกในมือ 1,400 ลานบาท 
ดันผลงาน Q1/2566 ฟอรมแจม เดินหนาประมูลงานใหม 800-900 ลาน
บาท คาดรูผล Q2/2566 นี ้มั่นใจธุรกิจใหมอนาคตโตดี(ทันหุน) 
 
M ปรับราคารักษามารจิ้น ลุยขยาย 27 สาขาดันยอดM ตั้งเปารายได
โตราว 15% ลุยขยายสาขาทุกแบรนดอาหารรวม 27 สาขาทั่วประเทศ 
หนุนยอดขายตอสาขาโตตอเนื่อง พรอมปรับราคารักษามารจิ้นทามกลาง
ตนทุนวัตถุดิบอาหารที่เรงตัว ดานนักวิเคราะหคาดกาํไรสุทธิป 2566 
เพิ่มข้ึน 37% YoY แนะ "ซื้อ" เปา 64.00 บาท(ทันหุน) 
 
AURA โยกลงทุนทอง รับเต็มราคาทะยานAURA รับอานิสงสราคา
ทองคําทะยาน หลังตลาดผันผวนคนแหโยกลงทุน หนุนดีมานดทะลัก 
พรอมปกหมุดปนี้ยอดขายทะยาน 10% จากปกอน แถมเดินหนาโมเดล 
"ทองมาเงินไป" หนุนมารจิ้นพุง(ทันหุน) 
 
TIGER จอเซ็นงานรัฐ 900 ล. ลุยโปรเจ็กตสรางบานหรูTIGER เบน
เข็มรับงานราชการ ลาสุดเตรียมเซ็นสัญญางานใหมจากหนวยงานรัฐ
มูลคา 900 ลานบาท บิ๊กบอส "จตุรงค ศรีกุลเรืองโรจน" พุงเปาโปรเจ็กต
สรางศูนยดาตาเซ็นเตอร และบานหรู ตั้งแต 50-100 ลานบาท อวด
แบ็กล็อกเต็มมือพันลานบาท จอบุกปนี้เพียบ(ทันหุน) 
 
CPN อัดงบ 400 ลานบ.จัดแคมเปญรับทรัพย ชูสงกรานตเงินสะพัด 
CPN ควักงบการตลาดกวา 400 ลานบาท จดัแคมเปญ Summer & 
Songkran Festival เตรียมรับ Tourism's Big Wave ในชวงหนารอนที่ถือ
เปนชวงไฮซีซันของการทองเที่ยว พรอมดันสงกรานตปใหมไทย เปนหนึ่งใน 
World's Best Festivals คาดเงินสะพัดไตรมาส 2/2566 ไมต่ํากวา 2,000 
ลานบาท(ทันหุน) 
 
BAFS ลุนเที่ยวบินเหมาลําเขา ตั้งงบ 1.5 พันล.ลงทุนโปรเจ็กตBAFS 
ลุนตั้งแตไตรมาส 2/2566 เที่ยวบินเชาเหมาลําเพิ่มข้ึนหนุนปริมาณการเติม
น้ํามันอากาศยานสูงกวาประมาณการทั้งปท่ี 4.2 พันลานลิตร หลังจีน
กลับมาอนุมัติวีซาใหนักทองเที่ยวตางชาติที่ตองการเดินทางเขาจีนเต็ม
รูปแบบตั้งแต 15 มีนาคม ที่ผานมา เผยเชื่อมทอสงน้ํามัน กับ 
THAPPLINE ชัดเจนปนี้ กํางบ 1.5 พันลานบาท เตรียมลงทุนหลาย
โครงการ (ทันหุน) 
แบงกรัฐตรึงดบ.อีก 6 เดือน'ธอส.' ทุมงบ 800 ลานบาท! ลุยปลอยกูอุม
ซื้อบานมือสอง"ธอส." การันตีแบงกรัฐตรึงดอกเบี้ยยาว 6 เดือน มองวิกฤต
แบงกสหรัฐลมไมกระทบภาพรวมระบบการเงิน-เศรษฐกิจ ชี้แคสรางความ
กังวลใหกับนักลงทุน เชื่อ 1-2 สัปดาหเรื่องเงียบ พรอมกางแผนเตรียมขาย
หนีเ้สีย 1 หม่ืนลานบาท จับมือ SMA เท 800 ลานบาทปลอยกูดอกเบี้ยต่ํา
อุมคนซื้อบานมือสอง( ไทยโพสต) 
 


