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MARKET KINESICS   
 SETI ดแูข็งแรงกวา่ SET50I ดงัจะเห็นได้วา่ SETI ทะล ุ1,501 จดุขึน้ไปแล้ว แต ่SET50I ยงัผ่าน 954 จดุไมไ่ด้  
 คา่เงินบาทยงัได้แรงหนนุจากเม็ดเงินไหลเข้า เป็นตลาดตราสารหนี ้+8.2 พนัลบ. ตลาดตราสารทนุ 0.6 พนัลบ. 
 OPEC ยงัไมส่ามารถตกลงกนัในเร่ืองการจ ากดัปริมาณการผลิต กดดนัให้น า้มนัดิบร่วงลงมาต ่ากวา่ $50 อีกครัง้ 

ASSET DYNAMICS  
 อาจแกวง่แคบ แตด้่วยโมเมนตมัที่ไมเ่สียหาย จงึคาด SETI/SET50I มีโอกาสขึน้ทดสอบ 1,514-1,518/964-968 จดุ 
 ลุ้นขึน้ตอ่ คงน า้หนกัหุ้น 80% พร้อมเพิ่มความเข้มในการจ ากดัความเสี่ยง ยกจดุหยดุขาดทนุขึน้มา 1,489/938 จดุ  

 สว่นที่มุง่ชนะตลาด (alpha hunting): น า้หนกั =30% แนะน า BAY, CHG, GUNKUL, KCE, SMPC, TKN 
 สว่นที่เกาะตลาด (beta grazing): คงน า้หนกั =50% ลุ้นขึน้ตอ่ ยกระดบัหยดุขาดทนุขึน้มา 1,489/938 จดุ 

SECTOR THEMATICS   
 ค้าปลีก | OVERWEIGHT | บริโภคฟืน้+มาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร แนะน า BEAUTY, BJC, 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 | เศรษฐกิจเติบโตช้า NPL เพ่ิม แตย่งัมีหุ้นเติบโต แนะน า BAY, KKP, TCAP, TISCO 
 ก่อสร้าง | UNDERWEIGHT | รัฐเร่งเคร่ืองลงทนุตอ่เน่ือง แตจ่ะเห็นผลในปี 61F แนะน า CK, PYLON, SEAFCO  

STOCK LOGICS  
 BAY | ธนาคารกรุงศรีอยธุยา | ทยอยซือ้สะสม | แนวต้าน=39.5 แนวรับ=36.5 ตดัขาดทนุ=35.- 

 9M59 ก าไร 16,248ลบ. +20%YoY คณุภาพสินเชื่ออยูใ่นเกณฑ์ดี โดดเดน่สดุในกลุม่ธนาคารขนาดใหญ่ 
 คาด 60F ยงัเติบโตสงู จากยทุธศาตร์เชิงรุกทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ด้วยการสนบัสนนุจาก MUFG 
 มลูคา่ยตุิธรรม=45บ. (GGM: ROE=12%, COE=10%, LTG=6% ได้ P/B=1.5x อิง 60F BV=30บ.) 

 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.) 

 SMPC | สหมิตรถงัแก๊ส | ซือ้ | แนวต้าน=19.5 แนวรับ=16.- ตดัขาดทนุ=14.7 
 ค าสัง่ซือ้เติบโตสงูตามความต้องการถงัแก๊ส ได้อานิสงส์เชิงบวกจากราคา LPG ตลาดโลกอยูร่ะดบัต ่า 
 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 1,506.47 P/E  22.16x MACD 3.51 %K 90.45 DI 27.90 

   CHANGE  +0.41% P/B    1.92x SIGNAL -1.55 %D 79.41 DI 32.46 

   TURNOVER  Bt47,433m D/P   3.14% MACDH 5.06 RSI 56.77 ADX 21.22 
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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: ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวัขึน้ตอ่เน่ืองหลงัผ่านจดุสงูสดุของแรงขาย (selling climax) ชว่งกลางเดือน โดย 
SETI/SET50I สามารถก้าวผ่านจดุกลบัตวัระยะสัน้อีกครัง้ แสดงให้เห็นวา่ตลาดอยูใ่นแนวโน้มแกวง่ตวัขึน้ (sideways 
up) ระบบจงึแนะน าให้ผู้อา่น Trends & Turns เพ่ิมน า้หนกัหุ้นจาก 50% เป็น 80% (=30%, =50%)    
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NEWS ROUNDUP 

AOT  AOT จดัรถบสัฟรีจากสนามบนิสวุรรณภมูิ และดอนเมืองไปยงัสนามหลวง เพื่อให้บริการประชาชนเดินทางไปแสดงความไว้อาลยั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (ข่าวหุ้น) 

COM7  COM7 ได้ฤกษ์เปิดขายมือถือ "iPhone7" และ "iPhone7 Plus" ในไทยท่ี Studio7 บอสใหญ่ "สรุะ คณิตทวีกลุ" ชีห้ากลลุ่วงตามฝัน 
หนนุผลงาน Q4/2559 แจ่ม ฟากโบรกเกอร์ แนะ "ซือ้" มองเป้าหมาย 12.50 บาท ชโูปรดกัต์ Apple หนนุภาพรวมธุรกิจโตตอ่เนื่อง
ถงึปี 2560 (ทนัหุ้น) 

CPF  CPF ขานรับนโยบายภาครัฐ เปิดจดุรับซือ้ข้าวโพดเข้าโรงงานโดยตรง 15 จดุ ขยายรับความชืน้ 30% ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้เกษตรกรมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน (ข่าวหุ้น) 

CWT  CWT จ้องขายหุ้นเพิ่มทนุ PP ครัง้ท่ี 2 จ านวน 247.6 ล้านหุ้น ภายในปี 2560 หวงัโกยเม็ดเงินเทกโอเวอร์-ร่วมทนุ โรงไฟฟ้าให้ได้
ตามเป้าหมาย 60 เมกะวตัต์ กอ่นผลกัดนั CWTG เข้าตลาดหุ้น จบัตา 28 ตลุาคมนี ้ลุ้นฮบุโรงไฟฟ้าขยะของ กกพ. 8 เมกะวตัต์ 
พร้อมลยุโรงไฟฟ้าขยะชมุชนอีก 8 เมกะวตัต์ ล่าสดุซือ้หุ้น APCON ลยุธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (ทนัหุ้น) 

DELTA  DELTA แจ้งงบ 9 เดือน ก าไรสทุธิแตะ 3,983 ล้านบาท หลงั Q3/59 ท าก าไรได้เพียง 1,405 ล้านบาท ลดลง 19.30% เหตุ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 4.20% ส่วนยอดขายยงัทรุดตวั 4.10% เหลอื 11,612 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

EIC  EIC ปรับโมเดลธุรกิจ ลยุสือ่นอกบ้าน ควกักระเป๋าจ่าย 85 ล้านบาท ซือ้กิจการ "ไทยโลตสั แอดเวอร์ไทสเม้นท์" เตรียมบกุป้าย
โฆษณาดิจิตอลเต็มรูปแบบ คาดวางแผนด าเนินการปลด NP สิน้ปี 59 (ข่าวหุ้น) 

EIC  EIC ซือ้ Thai Lotus ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณา รวมมลูค่า 85 ล้านบาท ซึง่มีป้ายโฆษณา Bill Board จ านวน 10 แห่ง รวม 13 หน้า
ป้าย กระจายอยู่ใน 7 จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มัน่ใจช่วยต่อยอดขยายไลน์ธุรกิจสู่ป้ายดจิิตอล (ทนัหุ้น) 

EKH  EKH ส่งซกิคร่ึงปีหลงัสดใสเด้งรับช่วงไฮซซีัน่ธุรกิจโรงพยาบาล บิก๊ "นพ.อ านาจ เอือ้อารีมิตร" ชีช้่วงฤดฝูนลากยาว หนนุอตัรา
ผู้ใช้บริการเต็มตลอดทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน การันตีรายได้ทัง้ปีโต 12-15% โบรกแนะสอย EKH เข้าพอร์ต จบัตาไตรมาส 
3/2559 โชว์ก าไรโตกระโดด ไฮซซีนัไวรัส RSV และมือเท้าปากในเด็กระบาด ส่งบวกต่อ EKH อพัเป้าราคา 8 บาท (ทนัหุ้น) 

IHL  IHL การันตีผลงานไตรมาส 4/2559 ยงัสดใส หลงัค่ายรถยกัษ์ใหญ่ยงัส่งออเดอร์ต่อเนื่อง พร้อมเร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิตโปรตีน 
มัน่ใจผลงานปี 2559 เติบโต 10% ตามเป้าพร้อมเดินเคร่ืองตอ่ปีหน้าหลงับุ๊กรายได้ธุรกิจผลิตโปรตีนเข้ามาเต็มปี หนนุมาร์จิน้โดด
เด่น (ทนัหุ้น) 

INET  INET ซุม่แตกไลน์ธุรกิจใหม่ร่วมกบัพนัธมิตร หวงัต่อยอดฐานเดิม คาดชดัเจนปีหน้า "วลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์" ส่งซกิผลงานไตรมาส 
4/2559 โตต่อเน่ือง ดนัทัง้ปีรายได้โตตามเป้า 50% จากปีก่อน หลงัขยายฐานลกูค้าใหม่ๆ คาดสิน้ปีมีลกูค้าใช้บริการ Cloud 800 
บริษัท และขยบัเป็น 1,000 บริษัท ในปี 2560 (ทนัหุ้น) 

IRPC  ไออาร์พีซ ีมัน่ใจงบปี 59-60 เติบโตแกร่งต่อเนื่อง รับผลบวก "EVEREST-UHV" ดนัก าไรพุ่ง โบรกฯเชียร์ "ซือ้" ให้ราคาเป้าหมายสงู 
6.10 บาท คาดงบไตรมาส 3 ฟันก าไรเด่น 1,375 ล้านบาท โตสนัน่ 55% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน (ข่าวหุ้น) 

  IRPC ชีปี้ 2559 เด่น รับอานิสงส์ราคาน า้มนัปรับตวัเพ่ิมขึน้แตะ 50 ดอลลาร์สหรัฐตอ่บาร์เรล หนนุธุรกิจโรงกลัน่ในสิน้ไตรมาส 
4/2559 มีก าไรจากสต๊อกน า้มนั แถมปีหน้าราคาน า้มนัพุ่งไม่หยดุ หลงัโอเปกลดผลิตน า้มนั แต่ความต้องการทะลกั (ทนัหุ้น) 

PF  PF กินรวบพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด 895 ไร่ หลงั กนพ.ไฟเขียวลงทนุได้ พร้อมเปิดตวัพนัธมิตรร่วมทนุเร็วๆ นี ้เสริมแกร่งพืน้ฐาน
ในอนาคต ฟากโบรกส่องผลงานปี 2559 มีโอกาสท านิวไฮในรอบ 4 ปี หลงั 6 เดือน มีก าไรแล้วกว่า 345.72 ล้านบาท ขณะท่ีธรุกิจ
โรงแรมญ่ีปุ่ นก าลงัเข้าสู่ช่วงไฮซซีนั หนนุผลงานท้ายปีแจ่ม (ทนัหุ้น) 

PPP  PPP ซุม่เจรจาพนัธมติร หวงัรุกโรงไฟฟ้าต่างแดน 15-20 เมกะวตัต์ แถมศกึษาเดินหน้าโซลาร์ภาครัฐบาล 15-20 เมกะวตัต์ จาก
ปัจจบุนัมีแค่ 15 เมกะวตัต์ ปักธง 3 ปี มีโรงไฟฟ้า 30-60 เมกะวตัต์ ลุ้นประมลูกอ่สร้างและงานติดตัง้ระบบอาคาร มลูค่า 200 ล้าน
บาท แถมรายใหญ่เรียงคิวป้อนดีลธุรกิจระบบบ าบดัน า้เสีย ปักธงทัง้ปีรายได้โต 10% (ทนัหุ้น) 
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NEWS ROUNDUP (continued) 

PSTC  บอสใหญ่ PSTC "พระนาย กงัวาลรัตน์" กางแผนงานปี 2560 ใส่เกียร์เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าครบ 45.3 MW จ่อบุ๊กรายได้ขายไฟ
เข้ากระเป๋าเต็มๆ 1.2 พนัล้านบาท สอ่งงบไตรมาส 4/2559 โตต่อเน่ือง หลงัโรงไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์ หนนุผลงานวิ่งกระฉดู ฟากโบ
รกชีอ้นาคตไกล ปีนีม้ีลุ้นตนุโครงการในมือถงึ 50 เมกะวตัต์ เคาะเป้า 1.05 บาท (ทนัหุ้น) 

SCC  วนันี ้"SCC" ประกาศงบไตรมาส 3/59 คาดก าไรสทุธิพุ่งเฉียด 15,000 ล้านบาท โตสนัน่ 66% รับผลบวกธุรกิจปิโตรเคมีเติบโต
แข็งแกร่ง หนนุ 9 เดือนโชว์ก าไรสทุธิกระฉดู 44,472 ล้านบาท ลุ้นงบสิน้ปีนีก้ าไรสทุธินิวไฮ 49,338 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

SNC  SNC ออเดอร์เรียงคิวเพียบ หนนุผลงาน Q4/2559 เจิดจรัส บิก๊ "สามติต์ ผลิตกรรม" ปักธงรายได้ปี 2559 ตามเป้าเฉ่ียว 8.18 
พนัล้านบาท รับลกูค้าวางใจป้อนงานไม่ขาดสาย แถมควกังบ 800 ล้านบาท เสริมแกร่งโรงงาน ปทูางโกยเงินระยะยาว ฟากโบรก
เกอร์ แนะสะสม เป้าหมาย 16.20 บาท ชปัูนผลปีนีเ้ด่นยัว่ใจ 6% (ทนัหุ้น) 

SQ  SQ ได้ฤกษ์เข้าเทรดวนัท่ี 26 ตลุาคมนี ้ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท มัน่ใจนกัลงทนุตอบรับดี พร้อมโชว์จดุแข็งรับเหมางานเหมืองครบ
วงจรรายเดียวของไทย ปัจจบุนัมี Backlog ในมือกว่า 3.64 หมื่นล้านบาท รับรู้ยาวต่อเนื่อง 10 ปี แถมยงัเดินหน้าประมลูงานใหม่
ทัง้ในและต่างประเทศ (ทนัหุ้น) 

SUPER  SUPER ร่วมชิงเค้กโรงไฟฟ้าขยะ 50 เมกะวตัต์ ท่ี กกพ. เปิดประมลู บิก๊ "จอมทรัพย์ โลจายะ" หวงัได้งานชวัร์ คาดรู้ผลปลายเดอืน
ตลุาคมนี ้พร้อมตัง้งบลงทนุ 130 ล้านบาท หนนุก าลงัผลิตโตตามเป้า 1000 เมกะวตัต์ในสิน้ปีนี ้กอ่นขยบัเพิ่มเป็น 2000 เมกะวตัต์
ในปี 2560 (ทนัหุ้น) 

TCMC  บิก๊บอส TCMC มัน่ใจงบปีนี-้ปีหน้าเติบโตเท่าตวั ทัง้รายได้และก าไรสทุธิ ชกูลยทุธ์ควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ล่าสดุเทงบ 26.25 
ล้านปอนด์ ซึอ้หุ้น "ดีเอ็ม มิดแลนด์ส ลมิิเต็ด" 75% คาดด าเนินการเสร็จเดอืน พ.ย.นี ้บุ๊ครายได้ Q4 ทนัที (ข่าวหุ้น) 

  TCMC ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ทุ่มงบก้อนโต ซือ้กิจการ "DM Midlands Limited หรือ DMM" ผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในส
หราชอาณาจกัร บิก๊ "พิมล ศรีวิกรม์" ชีเ้ร่ิมบนัทกึรายได้เข้ามาไตรมาส 4/2559 ทนัที ดนัรายได้ทัง้ปีโตเท่าตวั (ทนัหุ้น) 

TMI  TMI เล็งสยายปีกอาเซยีน เตรียมตัง้ส านกังานเวียดนามในปีหน้า พร้อมผดุโปรดกัต์ใหม่โกยเงิน หวงัอพัสดัส่วนรายได้นอกบ้านพุ่ง 
20% จากปีนี ้10% ฟากผู้บริหาร "ธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร" เชื่อผลงานปี 2560 ฟืน้คืนชีพมองเศรษฐกิจสดใส ส่วนปีนีค้าดรายได้
ใกล้เคียงปีก่อนท่ี 545.66 ล้านบาท (ทนัหุ้น) 

TPCH  TPCH ซือ้หุ้น "สยาม พาวเวอร์" เพิ่ม 5% ส่งผลให้ถือหุ้นรวม 50% หวงัปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม แย้มเตรียมย่ืนโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชมุชน ขนาด 10 MW คาดภาครัฐเปิดให้ยื่นเดือน พ.ย.นี ้หวงัดนัยอด PPA เพิ่มขึน้ พร้อมลุ้นเซน็ MOU โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานน า้ลาว (ข่าวหุ้น) 

  บอร์ด TPCH ไฟเขียวทุ่มเงิน 8.75 ล้านบาท ซือ้หุ้น "สยาม พาวเวอร์" เพิ่มอีก 5% จากผู้บริหารบริษัท รวมถือ 50% ฟากโบรกมอง
มมุบวก ชีส้ร้างฐานรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งคาดกวาดก าไรเพิ่มปีละ 40-60 ล้านบาท เคาะราคาหุ้น 23 บาท (ทนัหุ้น) 

VNT  VNT แจงกรณีเหตรุะเบดิถงัสารเคมีไม่กระทบธุรกิจ ระบสุามารถระงบัเหตไุด้ทนัเวลา ฟากโบรกเกอร์ สอ่งผลงาน Q3/2559 เฉิด
ฉาย อานิสงส์ส่วนต่าง PVC พุ่ง หนนุเก็บ เป้าหมาย 10.60 บาท (ทนัหุ้น) 

WIIK  WIIK สอยงานผลิตน า้ประปาของนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์มลูค่าเงินลงทนุ 135 ล้านบาท ก าลงัผลิตน า้ประปาขัน้ต ่า 17,500 
ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั คาดสร้างรายได้ตลอดอายสุญัญา 20 ปีไม่ต ่ากว่า 1,034 ล้านบาท (ทนัหุ้น) 

XO  XO มัน่ใจรายได้ทัง้ปีโตตามเป้า 15% เผยยอดขายในองักฤษลดลงหลงัเงินปอนด์อ่อนค่า เดินหน้าลยุขยายตลาดต่างประเทศ
ต่อเนื่อง หวงัลดสดัส่วนลกูค้าในยโุรปเหลือ 50% ส่วนโรงงานแห่งใหม่เร่ิมเดินเคร่ือง พ.ย.นี ้โบรกส่องแนวต้าน 7.40 บาท (ทนัหุ้น) 

 

  



วนัพธุที่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2559 

 
หน้า 5 จาก 11  

 

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100  

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 นกัลงทนุจะใช้วิธีนีเ้มื่อมีเหตกุารณ์
ท่ีคาดการณ์ได้วา่จะสง่ผลให้ราคาหุ้นตกลงอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม หากราคาหุ้นไมไ่ด้ตกลงอยา่งท่ีคาดการณ์ แทนท่ีจะได้ก าไร ผู้ท าธุรกรรมจะขาดทนุจากสว่นต่างท่ีขายไปราคาถกูแตต้่องซือ้หุ้นกลบัมา
ในราคาแพง ทัง้นี ้นกัลงทนุจะขายชอร์ตได้เฉพาะหุ้นของบริษัทท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือหุ้นท่ีใช้ในการค านวณดชันี SET100 และสามารถขายชอร์ตในบญัชีมาร์จิน้เท่านัน้ 
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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  


