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MARKET KINESICS   
 เม่ือวานนี ้โมเมนตมัยงัดแูข็งแรงดี โดยมีเคร่ืองชีส้ภาวะที่แสดงสญัญาณบวกมากขึน้ ได้แก่ RSI>50, MACD0 
 SETI/SET50I ก าลงัขยบัเข้าใกล้แนวต้านแรกที่ 1,501/954 จดุ คาดจะเห็นแรงขายท าก าไร ท าให้ผนัผวนมากขึน้ 
 ยงัมีปัจจยับวกจากน า้มนั >$50 อยา่งไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งคา่ได้กดดนัให้บาทออ่นลงต ่ากวา่ระดบั 35 เล็กน้อย 

ASSET DYNAMICS  
 เม่ือวานนี ้มีเม็ดเงินตา่งชาติไหลเข้าอีกครัง้ ทัง้ตลาดตราสารหนี ้+6.4 พนัลบ. และตลาดตราสารทนุ +1.2 พนัลบ. 
 ลุ้นขึน้ ด้วยน า้หนกัหุ้นที่ 80% ตอ่ไป โดยให้ยกระดบัหยดุขาดทนุ SETI/SET50I ขึน้มาตามระบบที่ 1,456/928 จดุ  

 สว่นที่มุง่ชนะตลาด (alpha hunting): น า้หนกั =30% แนะน า CHG, GUNKUL, KCE, SMPC, TKN 
 สว่นที่เกาะตลาด (beta grazing): ลุ้นขึน้ ให้คงน า้หนกั =50% และยกระดบัหยดุขาดทนุ=1,456/928 จดุ 

SECTOR THEMATICS   
 ค้าปลีก | OVERWEIGHT | บริโภคฟืน้ตวั+มาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร แนะน า BEAUTY, CPALL, KAMART 
 อาหาร | OVERWEIGHT | เร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวั หลงัจากฟบุมา 2-3 ปี แนะน า CPF, GFPT, HTC, MALEE, TKN 
 พลงังาน/ปิโตรเคมี | OVERWEIGHT | น า้มนัดิบ=$50 ถ่านหิน=$90 แนะน า BANPU, GUNKUL, IRPC, IVL, PTT 
 โรงพยาบาล | NEUTRAL | ราคาหุ้นถอยมาลกึจนมีสว่นลดจากมลูคา่ยตุิธรรมที่น่าสนใจ แนะน า BCH, BH, CHG 
 อสงัหาริมทรัพย์ | NEUTRAL | ภาพรวมชะลอ แตย่งัมีหุ้นที่เติบโต+ปันผลสงู แนะน า AP, CPN, LH, ORI, SPALI 
 ธนาคาร | UNDERWEIGHT | เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตเช่ืองช้า ยงัมี NPL เพ่ิมขึน้ แนะน า KKP, TCAP, TISCO 
 ก่อสร้าง | UNDERWEIGHT | รัฐเร่งเคร่ืองลงทนุตอ่เน่ือง แตจ่ะเห็นผลในปี 61F แนะน า CK, PYLON, SEAFCO  

STOCK LOGICS  
 BEM | ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | ทยอยซือ้สะสม | แนวต้าน=8.4 แนวรับ=7.1 ตดัขาดทนุ=6.6 

 การควบรวม BECL+BMCL=BEM ถือเป็นสว่นผสมที่ลงตวัของ “หุ้นปันผลสงู” และ “หุ้นเติบโตสงู” 
 เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ประโยชน์สงูจากการเร่งรัดการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนสง่ของรัฐบาล 
 มลูคา่ยตุิธรรม=8.8บ. (GGM: ROE=11%, COE=8%, LTG=7% ได้ P/B=4x อิง 61F BV=2.2บ.) 

 BJC | เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ | ซือ้เม่ืออ่อนตวั | แนวต้าน=50.- แนวรับ=45.- ตดัขาดทนุ=40.- 
 1H59 รายได้ 55,203 ลบ. +178%YoY ก าไร 972ลบ. 24%YoY มีดอกเบีย้จา่ยเพ่ิมจากการซือ้ BIGC 
 2H59 จะเร่ิมเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากการเข้าซือ้ BIGC และมีโอกาสจะถกูน าเข้าค านวณดชันี 
 มลูคา่ยตุิธรรม=53บ. (GGM: ROE=7.5%, COE=6%, LTG=4.5% ได้ P/B=2x อิง 60F BV=26.5บ.) 

 ESSO | เอสโซ ่(ประเทศไทย) | ซือ้เก็งก าไร | แนวต้าน=9.6 แนวรับ=6.8 ตดัขาดทนุ=6.3 
 ผลประกอบการฟืน้ตวัดขีึน้เป็นล าดบั แตมี่ขาดทนุสะสม ท าให้ยงัจา่ยปันผลไมไ่ด้เหมือนหุ้นโรงกลัน่อ่ืนๆ  
 1H59 แจ้งก าไร 4.6พนัลบ. +59%YoY ซึง่เพียงแค ่1H59 ก็ท าได้มากกวา่ก าไร 58A ทัง้ปีที่ 1.7พนัลบ. แล้ว 
 มลูคา่ยตุิธรรม=9บ. (GGM: ROE=14%, COE=12%, LTG=4% ได้ P/B=1.25x อิง 61F BV=8.1บ.) 

 SMPC | สหมิตรถงัแก๊ส | ซือ้ | แนวต้าน=19.5 แนวรับ=16.- ตดัขาดทนุ=14.7 
 ค าสัง่ซือ้เติบโตสงูตามความต้องการใช้ เน่ืองจากได้อานิสงส์จากราคา LPG ตลาดโลกที่อยูร่ะดบัต า่ 
 1H59 รายงานยอดขาย 1,561ลบ. +26%YoY ก าไร 284ลบ. +32%YoY คาด 59F ท าสถิติสงูสดุใหม ่
 มลูคา่ยตุิธรรม=20.3บ. (GGM: ROE=30%, COE=12%, LTG=9% ได้ P/B=7x อิง 60F BV=2.9บ.) 

 TKN | เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ | ซือ้เม่ือออ่นตวั | แนวต้าน=24.7 แนวรับ=22.5 ตดัขาดทนุ=19.- 
 สินค้ายงัได้รับความนิยมสงู สง่ผลให้ยอดขายเติบโตอยา่งแข็งแกร่งทัง้ตลาดภายในประเทศและสง่ออก 
 1H59 ยอดขาย 2,137ลบ. +41%YoY ก าไร 345ลบ. +173%YoY โดย SG&A ลดจาก 25% เป็น 16%  
 มลูคา่ยตุิธรรม=29บ. (GGM: ROE=35%, COE=12%, LTG=10% ได้ P/B=12.5x อิง 61F BV=2.6บ.) 

* สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เตมิใน COMPANY FOCUS   

   SET INDEX 1,492.73 P/E  21.92x MACD -1.78 %K 79.88 DI 26.45 

   CHANGE  +0.43% P/B    1.91x SIGNAL -5.82 %D 67.64 DI 34.56 

   TURNOVER  Bt51,215m D/P   3.16% MACDH 3.93 RSI 53.48 ADX 23.09 
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GROW WITH THE FLOW 

เราเช่ือวา่การปรับพอร์ตอยา่งยืดหยุน่ตามสภาวะ (ADAPTIVE ASSET ALLOCATION) สร้างผลตอบแทนได้ดีกวา่การลงทนุแบบ “ซือ้และถือ” (BUY & HOLD) ในเชิงกลยทุธ์ เราแนะน าผู้อ่าน TRENDS & 
TURNS แบง่เงินเป็น 2 สว่น คือ 1) “มุง่ชนะตลาด” (ALPHA HUNTING) 2) “เกาะตลาด” (BETA GRAZING) สว่นท่ีมุง่ชนะตลาด (“”) คือ “การเลือกหุ้น” (STOCK PICKING) เราแนะน าน า้หนกั 30% โดย
ให้เลือก “หุ้นเร่ืองราวดี” ท่ีกลา่วใน SECTOR THEMATICS และ STOCK LOGICS (หน้า 1) และ/หรือ “หุ้นเร่ียวแรงดี” คือหุ้นแถวบนสดุใน QUANTAMENTAL STRATEGY MATRIX (หน้า 2) สว่นท่ีเกาะ
ตลาด (“”) ให้ลงทนุเฉพาะช่วงขาขึน้ คือ “การเลือกจงัหวะ” (MARKET TIMING) เราให้ปรับน า้หนกัไปตาม “คณุภาพของแนวโน้ม” ในตาราง TREND QUALIFICATION MATRIX ทัง้นี ้การปรับน า้หนกั
สว่น  หากใช้ ETF ท่ีอิง SET50I (เช่น TDEX) ก็ควรด ูSET50I มากกวา่ SETI (ถึงแม้ SET50I สร้างขึน้มาเพื่อเลียนแบบการเคลื่อนไหวของ SETI แต่ในบางช่วง SET50I กบั SETI ก็อาจแตกต่างกนัได้)   

STRATEGY HOLISTICS 
 หลกัคิดของเรา: เราไมเ่ช่ือวา่มี “หุ้นคงกระพนั” (all-weather stocks) โดยสถิติชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ไมว่า่หุ้นจะมี

พืน้ฐานตา่งกนัอยา่งไร ราคาหุ้นก็มกัเคลื่อนไปทางเดียวกบัตลาด ดงันัน้ เราจงึให้ความส าคญัในด้านการจดัน า้หนกั
สินทรัพย์ (asset allocation) มากกวา่การเลือกหุ้น (stock selection) โดยเราให้น า้หนกั  เพียง 30% เทา่นัน้  

 กลยทุธ์ของเรา: มุง่สร้าง “พอร์ตคงกระพนั” (all-weather portfolio) ด้วยการปรับน า้หนกั  อิงทิศทางการประทขุอง
ราคา (breakout) คือเพ่ิมน า้หนกัหุ้นเม่ือ SETI/SET50I/TDEX วิ่งขึน้ทะล ุ“จดุวิกฤต/จดุกลบัตวั” (critical/flip point) 
และให้ลดน า้หนกัเม่ือถอยลงต ่ากวา่จดุดงักลา่ว—ด ู“จดุกลบัตวั” และ “ขัน้ตอน” การปรับน า้หนกั  ในตารางซ้ายมือ 

 สญัญาณตลาด: ปลายสปัดาห์ทีผ่่านมา ตลาดหุ้นไทยฟืน้ขึน้ตอ่เน่ืองหลงัผ่านจดุสงูสดุของแรงขาย (selling climax) 
ไปในชว่งกลางสปัดาห์ การที่ SETI/SET50I สามารถก้าวผ่านจดุกลบัตวัระยะสัน้อีกครัง้ ถือเป็นที่แสดงวา่ตลาดก าลงั
อยูใ่นแนวโน้มแกวง่ตวัขึน้ (sideways up) ระบบจงึแนะน าให้ผู้อา่น Trends & Turns ปรับเพ่ิมน า้หนกัหุ้นในพอร์ตอีก 
1 ขัน้จาก 50% เป็น 80% (=30%, =50%)    
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NEWS ROUNDUP 

AGE  AGE ธุรกิจส่งสญัญาณสดใส ราคาถ่านหินท านิวไฮรอบ 3 ปี มาอยู่ท่ีระดบั 92.7 ดอลลาร์ตอ่ตนั หนนุยอดขายต่างประเทศพุ่งขึน้ 
ดนัทัง้ปียอดขายโตเข้าเป้า 2.2 ล้านตนั หรือประมาณ 10% เมื่อเทียบจากปีก่อน ด้าน "พนม ควรสถาพร" เผยจีน-เวียดนามกลบัมา
น าเข้าถ่านหินเพิ่ม ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ (ทนัหุ้น) 

AH  AH ดาวเด่นกลุ่มยานยนต์หลงัผลงานคร่ึงปีแรกฟืน้ตวัโดดเด่นจากความสามารถท าก าไรท่ีดีขึน้ ฟาก STANLY-SAT มีแนวโน้ม
คว้าออเดอร์ใหม่เข้าพอร์ต หลงัยอดขายรถยนต์เร่ิมมีการฟืน้ตวัล่าสดุอยู่ท่ี 1.12 ล้านคนั หนนุผลงานช่วงท่ีเหลือของปีดีขึน้ (ทนั
หุ้น) 

ALT  ALT รับรู้รายได้โครงข่ายเคเบลิใยแก้วน าแสง พร้อมรับผลบวกศาลตดัสินให้ชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคู่สญัญา ท่ีผิดนดั
ช าระค่าบริการโครงข่ายมลูค่ากว่า 600 ล้านบาท กรููชีต้นุแบก็ล็อกอือ้ มองยาวปี 60 รับรายได้โครงข่ายเคเบลิเต็มปี 120 ล้านบาท 
เชยีร์เก็บเข้าพอร์ต เคาะราคาเป้าหมาย 10 บาท (ทนัหุ้น) 

BIG  BIG แตกไลน์เพิ่มรายได้ ผนกึก าลงั "เอไอเอส" รับสิทธ์ิเข้าบริหารเอไอเอส ช็อป บาย พาร์ทเนอร์ จ านวน 3 สาขา เป็นระยะเวลา 5 
ปี น าร่องเปิดบริการสาขาแรกท่ีเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยาในเดือน ธ.ค.นี ้โบรกฯเชียร์ "ซือ้" เป้าราคา 5.50 บาท (ข่าวหุ้น) 

COM7  COM7 ส่งซกิ Q4/2559 สดใส ช่วงไฮซซีนัหนนุ แถมเปิดขายไอโฟน 7 วนันี ้(21 ต.ค.59) เชื่อยอดขายล้นทะลกั จบัตาเปิดตวัสินค้า
ใหม่ Apple เพิ่มเร็วๆ นี ้ช่วยผลกัดนัรายได้ปี 2559 แตะ 1.7 หมื่นล้านบาท ทุ่มงบ 280 ล้านบาท ขยายสาขา-เร่งท าการตลาดและ
รีแบรนด์ดิง้ครัง้ใหญ่ ส่วนปี 2560 โชว์กลยทุธ์รุกธุรกิจออนไลน์ เขย่ารายได้รวมโต 10% (ทนัหุ้น) 

DCON  DCON ซุม่ศกึษาเร่ืองการบกุตลาดกมัพชูา สยายปีกต่างแดนรับทรัพย์ คาดชดัเจนปีหน้า บอสใหญ่ "วิทวสั พรกลุ" ย า้เป้าปี 2559 
รายได้ 1.1 พนัล้านบาท รับพอร์ตลกูค้าขยายตวัต่อเนือ่ง ส่วนดีลขายท่ีดินโรงงานลพบรีุอีกราว 142 ล้านบาท หวงัโอนได้ไม่เกิน 
Q4/2560 ชีห้ากลลุ่วงหนนุภาพรวมธุรกิจปรับตวัดีขึน้ ด้านนกัวิเคราะห์ หนนุ "เก็งก าไร" ลุ้นชนต้าน 0.68 บาท (ทนัหุ้น) 

DCORP  DCORP ชะลอแผนร่วมทนุ "Yingli" ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ หลงัไม่มัน่ใจสินค้าท่ีผลิตจะขายได้หรือไม่ ขณะท่ีเล็งปิดดีลพนัธมิตรท า
โซลาร์ฟาร์มท่ีฟิลิปปินส์ภายในสิน้ปีนี ้ "ซอีีโอ" ลัน่ปีหน้าเทิร์นอะราวด์ บุ๊ครายได้ธุรกิจพลงังานเพิ่ม (ข่าวหุ้น) 

  DCORP เผยความคืบหน้าแผนลยุโซลาร์ฟิลิปปินส์ เล็งสร้างเฟสแรก 90-100 เมกะวตัต์ คาดชดัเจนสิน้ปีนี ้พร้อมโชว์เงินสดในมือ
กว่า 700 ล้าน ชงบอร์ดออกหุ้นกู้อกี 2 พนัล้านบาท ยนัไม่เพิ่มทนุ ด้านบอสใหญ่ "อนิศ โอสถานเุคราะห์" การันตีปีนีเ้ทิร์นอะราวด์ 
โบรกเคาะแนวต้าน 11.00 บาท (ทนัหุ้น) 

DRT  DRT ส่งซกิผลงานปี 2559 เติบโตไม่ต ่ากว่า 8% สงูกว่าเป้าท่ีตัง้ไว้ หลงัยอดขายตลาดต่างประเทศพุ่ง 20% จดัทพัรุกตลาด
ประเทศจีน อินเดียเพิ่ม เล็งร่วมกบัพนัธมิตรตัง้โรงงานผลิตในพม่า-กมัพชูา หวงัอพัสดัส่วนยอดขายตา่งประเทศ (ทนัหุ้น) 

DTAC  DTAC ก าไรไตรมาส 3 ทรุดเหลือ 658 ล้านบาท ปรับลดลง 46% จากปีก่อน โดนผลกระทบค่าเสือ่ม-คา่ตดัจ าหน่ายสงูขึน้ ฉดุงบ 9 
เดือนแรกก าไรวบูเหลือ 2,055 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

EKH  EKH มัน่ใจผลงานคร่ึงปีหลงัของปี 2559 สดใสจากการเข้าสู่ไฮซซีนั พร้อมร่วมมอื BH ขยายฐานลกูค้าใหม่ มัน่ใจรายได้ปี 2559 
โต 12-15% ตามเป้า ส่วนการก่อสร้างอาคารใหม่เร่ิมเดินหน้าต้นไตรมาส 2/2560 (ทนัหุ้น) 

IVL  IVL เปิดขายหุ้นกู้  5,000 ล้านบาท ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย เสนอขายนกัลงทนุสถาบนั-ผู้ถือหุ้นใหญ่ ระดมทนุช าระคืนหุ้นกู้ ท่ีถงึ
ก าหนดช าระ และใช้เป็นทนุหมนุเวียน (ข่าวหุ้น) 

JMART  JMART แย้มผลงานไตรมาส 4/2559 โดดเด่น รับอานิสงส์ไฮซซีนัของธุรกิจบวกกบัการเปิดตวัไอโฟน7 หนนุยอดจองเคร่ืองทะลกั 
หนนุรายได้ปีนีว้ิ่งเข้าเป้าโตเพิ่ม 30% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 9.97 พนัล้านบาท เดินหน้าขยายสาขาใหม่ต่อเน่ือง พร้อมรับผลบวก
บริษัทลกูท าเงิน (ทนัหุ้น) 

MAKRO  โบรกฯ แนะน า "ซือ้" MAKRO ราคาเป้าหมาย 37.40 บาท คาดแจ้งงบ 9 พ.ย. ไตรมาส 3/59 ฟันก าไรสทุธิ 1.2 พนัล้านบาท โต 
6.80% รับอานิสงส์จากงานฉลองครบรอบวนัเกิด การันตีไตรมาส 4/59 งบโตรับไฮซซีัน่ (ข่าวหุ้น) 
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NEWS ROUNDUP (continued) 

MBK  MBK คว้าอนัดบัเครดิตเรตติง้องค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิท่ีระดบั A ทริสฯ ให้แนวโน้ม "Stable" มองกระแสเงินสดแน่น จากการ
ด าเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีค้าปลีก (ข่าวหุ้น) 

MILL  MILL แย้มแผนเจรจาร่วมทนุพนัธมิตรจากเวียดนามใกล้ได้ข้อสรุป พร้อมจบัมอืลยุผลิตเหล็กส าเร็จรูป หวงัเจาะตลาดประเทศ
เมียนมา มัน่ใจออเดอร์ปี 2559 ท าได้มากกว่า 9 แสนตนั หนนุรายได้และก าไรปีนีเ้ดินหน้าสู่เป้าหมาย (ทนัหุ้น) 

MODERN  MODERN ซุม่เจรจาพนัธมิตรใน-นอก รุกธุรกิจเฮลธ์แคร์ คาดชดัเจนปีนี ้ขณะท่ีรอเซน็สญัญาตัง้บริษัทย่อยในประเทศกมัพชูา ใน
เดือนพฤศจิกายนนี ้ส่งซกิผลงานคร่ึงปีหลงัดีกว่าคร่ึงปีแรก ปัจจบุนัอยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงานปี 2560 เล็งปรับโครงสร้าง
ขึน้เป็นโฮลดิง้ (ทนัหุ้น) 

MONO  โบรกส่องกล้อง MONO คาดปี 2560 พลิกเป็นก าไร จากการรักษาระดบัเรตติง้ให้อยู่ใน 5 อนัดบัแรก ส่วนแนวโน้มก าไร Q3 คาด
พุ่งขึน้ 102% จากไตรมาสก่อนหน้า แตะ 26 ล้านบาท แนะ "ซือ้" เป้า 3.40 บาท (ทนัหุ้น) 

NCL  NCL แรงจดัสปัดาห์เดียวราคาว่ิงขึน้ 33% เก็งก าไรข่าวขายหุ้นเพิ่มทนุให้ JWD ประมาณ 20% เตือนระวงัแรงขายท าก าไรหลงัข่าว
ลือเป็นจริง "กิตติ" ยอมรับ NCL ก าลงัศกึษาแผนเพ่ิมทนุเพื่อระดมเงินขยายการลงทนุสู่กลุ่มประเทศอาเซยีน (ข่าวหุ้น) 

NEP  NEP พลิกโฉมธรุกิจเทิร์นอะราวด์ หลงัขายหุ้นเพิ่มทนุ RO หมดเกลีย้ง 965.52 ล้านหุ้น โกยเงินก้อนโตสานฝันธุรกิจสร้างก าไรแรง 
อย่าง "โครงการบรรจภุณัฑ์กราเวยีร์" ชีค้วามต้องการสงู แถมให้มาร์จิน้สงูปร๊ีด 20% จากปัจจบุนัมาร์จิน้ติดลบ มัน่ใจผลงานพลิก
ก าไรและล้างขาดทนุสะสมในอนาคต ซุม่ศกึษาแตกไลน์ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องและพลงังานทดแทน (ทนัหุ้น) 

PAF  PAF ธุรกิจขาขึน้ หลงัผ่านมติล้างขาดทนุสะสม บิก๊ "สมมาต ขนุเศษฐ" เร่งเคร่ือง 5 บริษัทย่อยหวงัป๊ัมก าไร ล่าสดุเซน็สญัญาลกูค้า
ใหม่สหรัฐอเมริกา แบรนด์ KEEN และอินเดีย ลยุเจรจาลกูค้าใหม่เพิม่ ซุม่ขยายไลน์ผู้ผลิตหลกัชิน้ส่วนพลาสติกให้กลุ่มยานยนต์ 
ส่วน"ธุรกิจเกษตรอินทรีย์" ไปได้สวย แย้มญ่ีปุ่ น-สิงคโปร์-เยอรมนี จ่อสัง่ออเดอร์ก่อนผลิตจริง (ทนัหุ้น) 

RJH  RJH ซุม่ศกึษาลงทนุโครงการโซลาร์รูฟท็อป หวงัเซฟต้นทนุค่าไฟโรงพยาบาล บิก๊ "วชิระ วฒิุกลุประพนัธ์" ย า้เป้าปี 2559 รายได้
ทะยาน 10-15% จากปีก่อน อานิสงส์ยอดผู้ใช้บริการขยายตวั แถมเดินหน้าปรับปรุงอาคารเสริมแกร่งรองรับดีมานด์ระยะยาว (ทนั
หุ้น) 

SPVI  SPVI ถือฤกษ์ดเีปิดขาย iPhone7 และ iPhone 7 Plus วนันีเ้ป็นวนัแรก มัน่ใจความต้องการล้นตลาด หลงัมียอดจองเข้ามาเพียบ 
เชื่อยอดขายกระฉดู หนนุงบไตรมาส 4/2559 พีคสดุ ส่งซกิรายได้ปีนีเ้ข้าเป้าโต 2 พนัล้านบาท ส่วนปีหน้าคาดงบพลิกฟืน้ ฟากโบ
รกส่องแนวต้านมีลุ้นแตะ 0.90 บาท (ทนัหุ้น) 

SQ  SQ ปลืม้ยอดจองไอพีโอล้นทะลกั ระบปิุดการจองได้ตัง้แต่วนัแรกพร้อมชพูืน้ฐานแกร่ง-งานเต็มมือกว่า 3.64 หมื่นล้านบาท ซอีีโอ 
"ศาศวตั ศิริสรรพ์" ปลืม้นกัลงทนุสนใจลงทนุเพียบ พร้อมเดินหน้าเข้าเทรดในกระดาน SET ช่วง 26 ตลุาคมนี ้(ทนัหุ้น) 

TK  TK มัน่ใจผลงานไตรมาส 4/2559 เติบโตต่อเน่ืองหลงัเข้าสู่ไฮซซีนัธุรกิจ คาดก าลงัซือ้ลกูค้าเพ่ิมขึน้หลงัราคาสินค้าเกษตรปรับตวัสงู
สินเชื่อปี 2559 โตมากกว่า 5% พร้อมเดินหน้าขยายสาขากมัพชูา-ลาว (ทนัหุ้น) 

TRC  TRC เดินหน้าซวิงานไม่หยดุ หวงัคว้างานใหม่เติมงานในมือเพิ่มจาก 5.7 พนัล้านบาท รองรับรายได้ในอนาคต หลงัมีฐานทนุ
แข็งแกร่ง จากการจบัมือกบัธนาคารไอซบีซีี จากประเทศจีนสนบัสนนุด้านเงินทนุ ฟากโบรกส่องผลงานปี 2560 มีโอกาสท านิวไฮ 
เคาะราคาเป้าหมาย 1.80 บาท (ทนัหุ้น) 

TSE  TSE ยิม้แก้มปริ ผลงานคร่ึงปีหลงัเติบโตเด่น หลงั COD โครงการโซลาร์ฟาร์มท่ีประเทศญ่ีปุ่ น-โครงการสหกรณ์ในประเทศเพิ่ม ดนั
สิน้ปีนีม้ีก าลงัผลิตรวม 110 เมกะวตัต์ "สมภพ พรหมพนาพิทกัษ์" ซุม่เจรจาพนัธมิตรลยุพลงังานฟิลิปปินส์ คาดได้ข้อสรุปไม่นาน
เกินรอ พร้อมปักธง 3 ปีข้างหน้าอพัก าลงัผลิตไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นครบ 200 เมกะวตัต์ โบรกเคาะ 7.55 บาท (ทนัหุ้น) 
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NVDR TRADING 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS) เป็นตราสารท่ีออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ซึง่จดัตัง้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
NVDR เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนโดยอตัโนมติั นกัลงทนุสามารถซือ้ขาย NVDR เช่นเดียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัว่ไปท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การออก NVDR มีวตัถปุระสงค์
หลกัเพ่ือกระตุ้นการลงทนุและเพิ่มสภาพคลอ่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับนกัลงทนุชาวต่างประเทศท่ีสนใจลงทนุในบริษัทจดทะเบียน แต่ไมส่ามารถลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ เน่ืองมาจาก
การควบคมุสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของคนต่างด้าวท่ีระบไุว้ตามกฎหมายไทย NVDR จึงเป็นทางเลือกให้นกัลงทนุท่ีสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์นัน้ ผู้ ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น 
เงินปันผล และสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุเช่นเดียวกบัการลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไมม่ีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจดทะเบียน แม้ NVDR จะออกมาเพื่อสง่เสริมการลงทนุของผู้
ลงทนุชาวต่างประเทศ แต่ผู้ลงทนุไทยก็สามารถท่ีจะลงทนุใน NVDR ได้โดยไมม่ีข้อห้าม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * % of Trading Volume in Underlying Securities 

SOURCE: Stock Exchange of Thailand 
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INSIDER TRADING (FORM 59-2) 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบญัชี (แบบ 59-2) มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบญัชี เน่ืองจากผู้บริหารและ
ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกบัข้อมลูภายในบริษัท กรณีท่ีบริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกนั ถ้ามีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ คู่สมรสทัง้ 2 คน จะมหีน้าท่ีต้องรายงาน ซึง่จะท าให้เกิดการแสดงรายการซ า้ซ้อนกนั เช่น 
นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกนัและเป็นผู้บริหารของ บมจ. AB ทัง้คู ่ถ้านาย A ซือ้หุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมลูจะเป็น 2 รายการดงันี ้รายการท่ี 1 นาย A ผู้จดัท า ซือ้หุ้น รายการท่ี 2 นาง B คู่สมรส 
ซือ้หุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมลูด้วยความระมดัระวงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOURCE: The Securities and Exchange Commission 

 

MAJOR SHAREHOLDER TRADING (FORM 246-2) 
รายงานการได้มาและจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ผ่านทกุๆ 5% ของจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทมหาชนจ ากดั เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วอาจมีผลต่อการเปลี่ยนอ านาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
SOURCE: The Securities and Exchange Commission 
 
1 “หุ้น” หมายถึง หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (DR) หลกัทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั หุ้นกู้แปลงสภาพ 
หรือหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีอาจแปลงสภาพได้  
2 กรณีท่ีมีการรายงานเป็นกลุม่ ช่ือผู้ ได้มา/จ าหน่าย จะแสดงข้อมลูของบคุคลในกลุม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง สว่น %การได้มา/จ าหน่าย และ %หลงัการได้มา/จ าหน่าย จะแสดงตวัเลขของทัง้กลุม่ และบคุคล
ตามมาตรา 258 (นิยามตามบคุคลมาตรา 258) 
3 “ข้อมลูเบือ้งต้น” หมายถึง ข้อมลูยงัไมค่รบถ้วน และ/หรือ อยูร่ะหวา่งการสอบทาน “ฉบบัแก้ไข หมายถึง ผู้ รายงานยื่นเอกสารชดุใหม ่เพ่ือแก้ไขชดุเดิม “chain principle” หมายถึง การได้มาหุ้นโดย
ทางอ้อม และเป็นการได้มาในจ านวนท่ีท าให้ผู้ได้มาต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ 
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บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100  

SHORT SALES REPORT 

การขายชอร์ต (SHORT SALES) คือ การท าธุรกรรมขอยืมหุ้นจากบริษัทโบรกเกอร์มาขายก่อน จากนัน้ค่อยซือ้คืนภายหลงั โดยผู้ท าธุรกรรมจะได้ก าไรจากสว่นต่างราคา นกัลงทุนจะใช้วิธีนีเ้มื่อมีเหตกุารณ์
ท่ีคาดการณ์ได้วา่จะสง่ผลให้ราคาหุ้นตกลงอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม หากราคาหุ้นไม่ได้ตกลงอยา่งท่ีคาดการณ์ แทนท่ีจะได้ก าไร ผู้ท าธุรกรรมจะขาดทนุจากสว่นต่างท่ีขายไปราคาถกูแตต้่องซือ้หุ้นกลบัมา
ในราคาแพง ทัง้นี ้นกัลงทนุจะขายชอร์ตได้เฉพาะหุ้นของบริษัทท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือหุ้นท่ีใช้ในการค านวณดชันี SET100 และสามารถขายชอร์ตในบญัชีมาร์จิน้เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Stock Exchange of Thailand 
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FUND FLOW MONITOR 

เป็นท่ียอมรับกนัวา่การเคลื่อนไหวของเงินทนุของนกัลงทนุกลุม่ต่างๆ ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลก าหนดทิศทางของตลาด ในตารางข้างลา่งนี ้เราจึงได้รวบรวมสถิติมลูค่าการซือ้ขายจ าแนกตามประเภท
นกัลงทนุ ทัง้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET+mai) และตลาดซือ้ขายลว่งหน้า (TFEX) มาไว้ในท่ีเดียวกนั โดยน าเสนอในรูปแบบอนกุรมเวลา (TIME SERIES) ซึง่เช่ือวา่จะช่วยให้ผู้อ่าน TRENDS 
& TURNS มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวเงินทนุในตลาดทัง้สองนี ้ท่ีมีความเช่ือมโยงถึงกนัและกนั ได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
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RIGHTS & BENEFITS CALENDAR 

เคร่ืองหมาย: XD=Excluding Dividend=ไมไ่ด้สิทธิรับปันผล, XR=Excluding Right=ไมไ่ด้สิทธิจองซือ้หุ้นออกใหม,่ XW=Excluding Warrant=ไมไ่ด้สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิ, XS= Excluding Short-
term Warrant=ไมไ่ด้สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิจองซือ้หลกัทรัพย์ระยะสัน้, XT=Excluding Transferable Subscription Right=ไมไ่ด้สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้, XA= 
Excluding All=ไมไ่ด้ทกุสทิธิท่ีให้ในคราวนัน้, XE=Excluding Exercise=ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิผู้ ถือหุ้นน าตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง, XM=Excluding Meeting=ไมม่ี
สิทธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น, XN=Excluding Capital Return=ไมม่ีสิทธิรับเงินลดทนุ, XB=Excluding Other Benefits=ไมไ่ด้สิทธิจองซือ้หุ้นใหม่ในกรณีต่อไปนี ้(1) สิทธิจองซือ้หุ้นบริุมสิทธิท่ีให้ผู้ ถือหุ้นสามญั 
(2) สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัท่ีให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ (3) สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายเป็นการทัว่ไป (Public Offering) โดยจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิม (4) สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 
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DISCLOSURES & DISCLAIMERS 
บทวิเคราะห์นีจ้ดัท าโดยบริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเท่านัน้ มิใช่การ
ชกัจงูให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ท่ีกลา่วถึงในรายงานนี ้ 

บริษัทเป็นหนึ่งในกลุม่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“LHBANK”) ข้อมลูใดๆ ท่ีมีการอ้างอิงถึง LHBANK ในรายงานนี ้
มีวตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์อ่ืนๆ เท่านัน้  

ข้อมลูต่างๆ ท่ีปรากฏในรายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยได้พิจารณาแล้ววา่มาจากแหลง่ข้อมลูท่ีถกูต้อง และ/หรือ มีความน่าเช่ือถือ อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทไมอ่าจรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมลูต่างๆ โดยไมต้่องบอกกลา่วลว่งหน้า  

รายงานนีจ้ดัสง่ให้แก่เฉพาะบคุคลท่ีก าหนด ห้ามมิให้มีการท าซ า้ ดดัแปลง สง่ต่อ เผยแพร่ ขาย จ าหน่าย พิมพ์ซ า้ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ไมว่า่ในลกัษณะใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท  

การลงทนุในหลกัทรัพย์มีความเสี่ยง อีกทัง้บริษัทและ/หรือ บริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินของ LH Bank อาจมีสว่นเก่ียวข้องหรือผลประโยชน์
ใดๆ กบับริษัทใดๆ ท่ีถกูกลา่วถึงในรายงาน/บทความนีก็้ได้ นกัลงทนุจึงควรใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบในการพิจารณาตดัสินใจก่อนการลงทนุ 
บริษัทไมรั่บผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการน าข้อมลูหรือความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใช้ในทกุกรณี 

RATINGS DEFINITION 
ในบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีเราจดัท ามีการให้ค าแนะน าและใช้สญัลกัษณ์เก่ียวกบัหลกัทรัพย์หลายอยา่ง ในสว่นนีเ้ราจะอธิบายถึงระบบต่างๆ 
ดงักลา่วโดยสงัเขปเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจหลกัการ วิธีคิด และความหมายวา่ค าแนะน าแต่ละระบบมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

RATING คือ “ค าแนะน าด้านปัจจยัพืน้ฐาน” พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในระยะ 12 เดือนข้างหน้า โดยอิงสว่นต่างของราคาหุ้น
กบัมลูค่ายติุธรรม (FAIR VALUE) แบง่เป็น 5 ขัน้ ได้แก่ (1) SBUY= STRONG BUY=ราคาหุ้นมีสว่นต่างจากมลูค่ายติุธรรมตัง้แต่ 15% ขึน้ไป,  
(2) BUY= ราคามีสว่นต่างจากมลูค่ามากกวา่ 5% แต่ไมถ่ึง 15%, (3) HOLD=ราคามีสว่นต่างจากมลูค่าน้อยกวา่ 5%, (4) TBUY= TRADING 
BUY=ราคาเกินมลูค่าแล้ว แต่ยงัมีปัจจยัหนนุให้ราคาปรับตวัขึน้ต่อ สามารถซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้ได้, (5) SELL=ราคาหุ้นขึน้เกินมลูค่าแล้ว 
และขาดปัจจยัสนบัสนนุอยา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ต่อ 

ACTION คือ “ค าแนะน าด้านกลยทุธ์” ตาม QUANTAMENTAL STRATEGY ของเรา ซึง่ประมวลจาก 2 ด้าน คือ FUNDAMENTAL METRIC 
และ QUANTITATIVE METRIC ดงันัน้ ค าแนะน าด้าน ACTION จึงอาจมีความแตกต่างจากค าแนะน าด้าน RATING ได้ 

FUNDAMENTAL METRIC คือ “ความน่าสนใจของราคาหุ้น” (ATTRACTIVENESS) แบง่เป็น 3 ระดบั คือ CHEAP=ถกู, FAIR=เหมาะสม 
และ DEAR=แพง เราใช้ RATING ท่ีประเมินโดยนกัวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทางด้านความเห็น (OPINION-BASED METRIC) 
โดยแปลงค่า RATING มาเป็น FUNDAMENTAL METRIC ดงันี ้CHEAP=SBUY หรือ BUY, FAIR=HOLD, DEAR=TBUY หรือ SELL 

สว่น QUANTITATIVE METRIC คือ “ความแข็งแรงของราคาหุ้น” (ROBUSTNESS) หรือ “คณุภาพของแนวโน้ม” (TREND QUALITY) เป็น
ตวัชีว้ดัจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (REALITY-BASED METRIC) ใน 3 กรอบเวลา (สัน้=HOURLY, กลาง=DAILY และยาว= WEEKLY) 
โดยแบง่ตวัชีว้ดัออกเป็น 3 ระดบัเช่นเดียวกนั คือ BULL=แนวโน้มขึน้, BOAR=แนวโน้มทรงตวั/ค่อนข้างไร้ทิศทาง และ BEAR=แนวโน้มลง  

เมื่อน าตวัชีว้ดัทัง้ 2 ด้านมารวมกนั ก็จะได้เป็น 3x3=9 กลยทุธ์ ท่ีเราเรียกวา่ ACTION ตาม QUANTAMENTAL STRATEGY MATRIX ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้ค าแนะน า ACTION ทัง้ 9 กลยทุธ์ มีความหมายดงันี ้SBUY=STRONG BUY=ราคาหุ้นต ่ากวา่มลูค่ามาก และราคามีแนวโน้มขึน้ ควรเข้า
ซือ้ทนัที, BUY=ราคาใกล้จะเต็มมลูค่า แต่มีแนวโน้มขึน้ต่อ แนะน าซือ้, TBUY= TRADING BUY=ราคาอยูใ่นระดบัแพง แต่มีโอกาสท่ีจะขึน้ต่อ
ได้ แนะน าซือ้เก็งก าไร, ADD (ACCUMULATE)=ราคาต ่ากวา่มลูค่ามาก แต่ยงัมีแนวโน้มทรงตวั แนะน าให้ทยอยซือ้สะสม, WBUY=WEAK 
BUY=ราคายงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มลูค่ามาก แต่มีปัจจยักดให้ราคาปรับลงอีก ควรเข้าซือ้เมื่อราคาอ่อนตวั, HOLD=ราคาใกล้จะเต็มมลูค่าแล้ว 
และมีแนวโน้มทรงตวั แนะน าแค่ถือ (ไมเ่พิ่มสถานะ), REDUCE=ราคาเร่ิมเกินมลูค่า และดมูีแนวโน้มทรงตวั ควรเพ่ิมความระมดัระวงั แนะน า
ลดการลงทนุ, SELL=ราคาใกล้เต็มมลูค่า และมีแนวโน้มลง แนะน าขาย, SWITCH=ราคาเกินมลูค่า และมีแนวโน้มลง แนะน าเปลี่ยนตวัเลน่  

ส าหรับค าแนะน าเชิงกลยทุธ์ในระดบั SECTOR พิจารณาจากผลตอบแทนเปรียบเทียบของกลุม่ธุรกิจ มี 3 ระดบั คือ OVERWEIGHT=ลงทนุ
สงูกวา่น า้หนกัดชันี คาดให้ผลตอบแทนสงูกวา่ตลาด (OUTPERFORM), NEUTRAL=แนะน าลงทนุเท่ากบัน า้หนกัดชันี คาดวา่ให้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงตลาด และ UNDERWEIGHT=ลงทนุน้อยกวา่น า้หนกัดชันี คาดวา่จะให้ผลตอบแทนต ่ากวา่ตลาด (UNDERPERFORM)  

นอกจากนี ้เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจระดบัความน่าสนใจของหุ้นต่างๆ อยา่งง่ายๆ ในบางครัง้เราก็แสดงสญัลกัษณ์ความน่าสนใจของหุ้นเป็นจ านวน
ดาว (STAR RATING) ซึง่ STAR RATING มีระดบัความน่าสนใจสงูสดุเป็น  และระดบัความน่าสนใจต ่าสดุเป็น   

โดย STAR RATING นีจ้ะประมวลจากความเห็นนกัวิเคราะห์ 3 ด้าน คือมาจาก RATING ทางด้านพืน้ฐานสงูสดุ 2 ดาว (SBUY/BUY=, 
TBUY/HOLD=) ด้านเทคนิคสงูสดุ 2 ดาว (BULL=, BOAR=) และด้านกลยทุธ์ SECTOR สงูสดุ 1 ดาว (OVERWEIGHT=) 
เช่น หุ้น XYZ มีค าแนะน าด้านพืน้ฐานเป็น BUY มีค าแนะน าด้านเทคนิคเป็น BOAR และมีค าแนะน าด้านกลยทุธ์ระดบั SECTOR เป็น 
NEUTRAL เราจะให้ STAR RATING ของหุ้น XYZ เท่ากบั เป็นต้น 
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บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100  

ในรายงานนีย้งัได้เปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (THAI INSTITUTE OF DIRECTORS-IOD) ในเร่ือง
การก ากบัดแูลกิจการ (CORPORATE GOVERNANCE RATING) และผลการประเมินของสถาบนัไทยพฒัน์ทางด้านดชันีชีว้ดัความคืบหน้า
การป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกับการทจุริตคอร์รัปชนั (ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR) ของบริษัทจดทะเบียนไว้ด้วย  

ทัง้นี ้การประเมิน CG RATING และ ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR ดงักลา่ว ก าหนดสญัลกัษณ์และความหมาย ดงันี ้

   CORPORATE GOVERNANCE RATING 
ช่วงคะแนน สญัลกัษณ์ ความหมาย 

90-100    ดีเลิศ (EXCELLENT) 
80-89  ดีมาก (VERY GOOD) 
70-79  ดี (GOOD) 
60-69  ดีพอใช้ (SATISFACTORY) 
50-59  ผ่าน (PASS) 

ต ่ากวา่ 50  - - 

   ANTI-CORRUPTION PROGRESS INDICATOR 
ระดบั ความหมาย 

5 ขยายผลสูผู่้ เก่ียวข้อง (EXTENDED) บริษัทแสดงให้เห็นถึงนโยบายท่ีครอบคลมุถึงหุ้นสว่นทางธุรกิจ ท่ีปรึกษา ตวักลาง 
หรือตวัแทนธุรกิจท่ีจะไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ 

4 ได้รับการรับรอง (CERTIFIED) บริษัทแสดงให้เห็นถึงการน าไปปฏิบติั โดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีท่ี ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริต หรือผ่านการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก 

3 มีมาตรการป้องกนั (ESTABLISHED) บริษัทแสดงให้เห็นถึงระดบัขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไมจ่่ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง ต่อต้านผู้ เก่ียวข้อง สื่อสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านคอร์รัปชนั 

2 ประกาศเจตนารมณ์ (DECLARED) บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติั 
(COLLECTIVE ACTION COALITION) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 

1 มีนโยบาย (COMMITTED) บริษัทแสดงให้เห็นถึงค ามัน่จากผู้บริหารสงูสดุและขององค์กรโดยมติและนโยบายของ
คณะกรรมการในเร่ืองการด าเนินธุรกิจท่ีจะไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชนั 

การจดัอนัดบัดงักลา่วเป็นผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏเท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมื่อข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมี
การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมลูนีเ้ป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนั ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถกูต้องครบถ้วนของการ
ประเมินดงักลา่วแต่อยา่งใด  


