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MARKET KINESICS   
 เม่ือวานนี ้ตลาดแกวง่ตวัผนัผวน แม้ลงมาปิดในแดนลบ แตถื่อวา่โครงสร้างขาขึน้ของ SETI/SET50I ยงัไมเ่สียหาย 
 แตต้่องเพิ่มความระมดัระวงัมากขึน้ เพราะนอกจาก HVOL<10% ที่อยูใ่นระดบัต ่ามากแล้ว ยงัพบวา่ %K80 ด้วย 
 กระแสเงินทนุก็กลบัมาไหลออกอีกครัง้ โดยขายสทุธิตราสารทนุ 3,029ลบ. แตซ่ือ้สทุธิในตราสารหนีแ้ค ่+175ลบ.  

ASSET DYNAMICS  
 วนันีปั้จจยัภายนอกดผูสมผสาน โดยคา่ ฿ แข็งขึน้ แตน่ า้มนัร่วง คาดประชมุ OPEC ล้มเหลว ขณะที่หุ้นภมิูภาคทรง  
 เราให้คงน า้หนกัหุ้นที่ 50% ไว้ก่อน แตต้่องเฝ้าระวงั ถ้า SETI/SET50I<1,493/930 จดุ จะถือเป็นสญัญาณลดพอร์ต 

 สว่นที่มุง่ชนะตลาด (alpha hunting): น า้หนกั =30% เราแนะน า BAY, CHG, GUNKUL, MALEE, MTLS 
 สว่นที่เกาะตลาด (beta grazing): คงน า้หนกั =20% และเฝ้าดวูา่มี “สญัญาณถอย” (sell & see) หรือไม่? 

SECTOR THEMATICS   
 เงินทนุ | OVERWEIGHT | สินเช่ือเติบโตสงูตอ่เน่ือง ในขณะที่ NPL ยงัคงอยู่ในระดบัปกติ เราชอบ GL, MTLS  
 โรงพยาบาล | OVERWEIGHT | 2H59 เติบโตดี+ราคาหุ้นมีสว่นลดจาก FV ที่น่าสนใจ เราชอบ BCH, BH, CHG 
 เกษตร/อาหาร | OVERWEIGHT | หุ้นหลายตวัมีสญัญาณเติบโตแข็งแกร่ง เราชอบ HTC, MALEE, MINT, STA 
 พลงังาน/ปิโตรเคมี | NEUTRAL | ฟืน้จาก 1H59 อยา่งมีนยัส าคญั เราชอบ BANPU, EA, GUNKUL, IVL, TPCH 
 ค้าปลีก | NEUTRAL | คาดรับผลดีจากมาตรการ “ช็อปชว่ยชาติ” ปลายปี เราชอบ BJC, COM7, MC, ROBINS 
 ก่อสร้าง | NEUTRAL | งานภาครัฐโตสงู หนนุ 61F ก าไรพุง่ เราชอบ CK, PYLON, SEAFCO, STPI, SYNTEC 
 ธนาคาร | UNDERWEIGHT | เศรษฐกิจโตช้า+NPL เพ่ิม แตย่งัมีหุ้นเติบโต เราชอบ BAY, KKP, TCAP, TISCO 
 อสงัหาริมทรัพย์ | UNDERWEIGHT | 2H59 ชะลอตวั แตมี่หุ้นเติบโต+ปันผลสงู เราชอบ CPN, LH, ORI, SPALI 

STOCK LOGICS  
 BANPU | บ้านป ู| ทยอยซือ้สะสม | แนวต้าน=21.- แนวรับ=18.6 ตดัขาดทนุ=17.5 

 ธุรกิจไฟฟ้า (ซึง่ลงทนุผ่าน BPP) จะเป็นธุรกิจหลกัแทนธุรกิจถ่านหนิ ชว่ยให้เติบโตสงูอยา่งมีเสถียรภาพ *  
 2H59 ราคาถ่านหนิฟืน้ตวัจาก 1H59 อยา่งมีนยัส าคญั คาดธุรกิจถ่านหินได้ผ่านจดุต า่สดุของวฏัจกัรแล้ว 
 มลูคา่ยตุิธรรม=24บ. (GGM: ROE=13%, COE=10%, LTG=5% ได้ P/B=1.6x อิง 60F BV=15บ.) 

 EA | พลงังานบริสทุธ์ิ | ทยอยซือ้สะสม | แนวต้าน=32.5 แนวรับ=29.- ตดัขาดทนุ=27.75 
 ทยอยรับรู้รายได้ตามแผน COD (แสงอาทิตย์ 278MW+ลม 386MW) หนนุ 59-61F ก าไรโต +35%CAGR 
 9M59 รายได้ 8.2 พนัลบ. +19%YoY ก าไร 2.4 พนัลบ. +19%YoY เติบโตทัง้ธุรกิจไบโอดีเซลและโรงไฟฟ้า 
 มลูคา่ยตุิธรรม=37.5บ. (GGM: ROE=30%, COE=12%, LTG=9% ได้ P/B=7x อิง 61F BV=6บ.) 

 MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล | ทยอยซือ้สะสม | แนวต้าน=43.- แนวรับ=35.- ตดัขาดทนุ=33.- 
 มีการลงทนุตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย ผบห. ตัง้เป้า 5 ปี ก าไรเติบโต +15-20% ตอ่ปี  
 9M59 รายงานรายได้ 42.5พนัลบ. +28%YoY ก าไร 5.3พนัลบ. +46%YoY โดยมีก าไรพิเศษจาก M&A 
 มลูคา่ยตุิธรรม=40บ. (GGM: ROE=15%, COE=10%, LTG=8% ได้ P/B=3.5x อิง 61F BV=12.6บ.) 

 ROBINS | ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั | ซือ้ | แนวต้าน=67.- แนวรับ=60.- ตดัขาดทนุ=54.5 
 59-60F ยงัเติบโตตามการขยายสาขา และถือวา่ท าได้ดีทา่มกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยงัมีการเติบโตช้า 
 9M59 แจ้งยอดขาย 18.7พนัลบ. +4%YoY ก าไร 1.8พนัลบ. +24%YoY เพราะสามารถคมุต้นทนุได้ด ี
 มลูคา่ยตุิธรรม=73.6บ. (GGM: ROE=17.5%, COE=10%, LTG=8% ได้ P/B=4.75x อิง 60F BV=15.5บ.) 

 STPI | เอสทีพี แอนด์ ไอ | ซือ้เก็งก าไร | แนวต้าน=12.5 แนวรับ=10.- ตดัขาดทนุ=9.- 
 1H59 แจ้งรายได้ 7.9 พนัลบ. +2%YoY ก าไร 1.1 พนัลบ. 8%YoY เน่ืองจากมีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลง 
 ราคาหุ้นได้สะท้อนความเสี่ยงที่งานในมือคอ่นข้างน้อยไปแล้ว ปัจจบุนั P/E แค ่7x ไมมี่หนีท้ี่มีดอกเบีย้ 
 มลูคา่ยตุิธรรม=14.5บ. (GGM: ROE=14%, COE=12%, LTG=8% ใช้ P/B=2x อิง 60F BV=7.25บ.) 

* สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่เตมิใน COMPANY FOCUS   

   SET INDEX 1,497.18 P/E  17.76x MACD 2.03 %K 74.56 FTI 0.42 DI 27.41 

   CHANGE  -0.24% P/B    1.89x SIGNAL 0.39 %D 64.31 FTI SIGNAL 0.75 DI 29.99 

   TURNOVER  Bt49,000m D/P   3.13% MACDH 1.64 RSI 53.56 HIST VOL 6.23 ADX 13.13 
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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) โดยสถิติแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ไมว่า่หุ้นจะ

มีพืน้ฐานตา่งกนัอยา่งไร ราคาหุ้นก็มกัเคลื่อนไปในทางเดียวกบัตลาด ดงันัน้ เราจงึให้ความส าคญักบัการจดัน า้หนกั
สินทรัพย์ (asset allocation) มากกวา่การเลือกหุ้น (stock selection) โดยเราให้น า้หนกัหุ้นสว่น  แค ่30% เทา่นัน้  

 ระบบของเรา: มุง่สร้าง “พอร์ตคงกระพนั” (all-weather portfolio) ด้วยการปรับน า้หนกัสว่น  ตามทิศทางการประทุ
ของราคา (price breakout) โดยทฤษฎี จะให้เพ่ิมน า้หนกัหุ้นเม่ือ SETI/SET50I/TDEX วิ่งขึน้ทะล ุ“จดุวิกฤต/จดุกลบั
ตวั” (critical/flip point) และให้ลดน า้หนกัเม่ือถอยหลดุต ่ากวา่จดุดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม การให้ค าแนะน าของเราจะ
พิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ด้วย ดงันัน้ น า้หนกัสินทรัพย์ที่แนะน า จงึอาจตา่งจากน า้หนกัสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในตารางก็ได้ 

 ค าแนะน าของเรา: หลงั Donald Trump ชนะเลือกตัง้ เงินทนุมีการไหลออกเร่งตวัขึน้อยา่งเห็นได้ชดั เพราะตลาดคาด
วา่การใช้นโยบายการคลงักระตุ้นเศรษฐกิจจะท าให้สหรัฐอเมริกาก่อหนีเ้พ่ิมขึน้ สง่ผลให้ US$ แข็งคา่ขึน้อยา่งรวดเร็ว
และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอเมริกามีการปรับตวัสงูขึน้มาก ลา่สดุเราแนะน าให้ปรับเพ่ิมน า้หนกัหุ้นในพอร์ต
จาก 30% (=30%, =0%) มาเป็น 50% (=30%, =20%) อีกครัง้ เพราะในระยะสัน้ตลาดเร่ิมมีสญัญาณฟืน้ตวั 
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NEWS ROUNDUP 

AMATA  AMATA วางเป้ายอดขายท่ีดินปี 60 ใกล้เคียงปีนีท่ี้ 1,000 ไร่ หวงัโครงการ ECC ช่วยหนนุ เตรียมขายสนิทรัพย์ 4,000-5,000 
ล้านบาท เข้ากองทรัสต์ฯ ปลายปีหน้า คาดแบก็ล็อกสิน้ปีนีแ้ตะ 4,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

AOT  AOT ท าเซอร์ไพรส์ บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เหลือ 1 บาท หนนุสภาพคล่องหุ้นเพิ่มทะลกั 10 เท่า เตรียมเสนอ
ชงผู้ถือหุ้นโหวตอนมุตัิ 27 ม.ค. 60 พร้อมไฟเขียวปันผล 6.83 บาท จ่อแขวน XD วนัท่ี 8 ธ.ค.นี ้โชว์งบปี 59 แกร่งฟาดก าไร 
19,571 ล้านบาท โต 4.5% ขานรับยอดผู้ โดยสารพุ่งทัง้ปี 119.92 ล้านคน เพิ่มขึน้ 12.3% (ข่าวหุ้น) 

ASIMAR  ASIMAR ลัน่ปี 2560 ตัง้รายได้เติบโต 35% จากปี 2559 คาดแตะที่ระดบั 570 ล้านบาท โชว์กลยทุธ์ขยายไลน์ธุรกิจสู่งาน 
"โครงสร้างเหล็ก" ซุม่รับงานซบัคอนแทรกต์บิก๊โปรเจ็กต์รัฐจาก ITD แถมลยุประมลูงานตอ่เรือของ กทท.เต็มสบู รับทรัพย์อู่ตอ่เรือ
แห่งใหม่ จ.สรุาษฎร์ธานี (ทนัหุ้น) 

BCP  BCP ทุ่มงบลงทนุ 3.6 พนัล้านบาท ผดุป๊ัมใหม่ 60 แห่ง เล็งเข็นบริษัทลกู "บางจากรีเทล" เข้าตลาดในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ระดมทนุ
ขยายธุรกิจนอนออยล์ หลงัล่าสดุได้สิทธ์ิมาสเตอร์แฟรนไชส์ของ SPAR ซเูปอร์มาร์เก็ตจากเนเธอร์แลนด์ พร้อมบกุตลาดประเทศ
เพื่อนบ้าน กมัพชูา เมียนมา และลาว (ทนัหุ้น) 

BJC  BJC วางแผนเบือ้งต้นปี 2560 อดัฉีดงบลงทนุ 1 หมื่นล้านบาท เร่งขยายสาขา BIGC พ่วงท าโรงงานบรรจภุณัฑ์ประเภทแก้วและ
กระป๋อง หวงัเพิ่มก าลงัการผลิตอกี 10% เล็งระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้ เดือนธันวาคมนีห้วงัเคลียร์หนีแ้บงก์ 6.7 หมื่นล้านบาท 
(ทนัหุ้น) 

BTS  BTS หัน่เป้ารายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าปีนีโ้ตแค่ 3-4% รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั พร้อมปรับลดเป้ายอดผู้ โดยสารทัง้ปี
โตขึน้เพียง 3% (ข่าวหุ้น) 

CENTEL  CENTEL ลยุซือ้กิจการในต่างประเทศไม่หยดุ จ่อปิดดีลร่วมทนุพนัธมิตรดไูบ ภายในสิน้ปีนีค้าดถือหุ้น 40% ใช้เงินลงทนุกว่า 
2,400-2,500 ล้านบาท ส่งซกิรายได้ปี 2560 โตตามเป้า พร้อมทุ่มงบลงทนุ 1,200 ล้านบาท ปรับปรุงโรงแรมเดิม-ขยาย
ร้านอาหาร (ทนัหุ้น) 

CNT  CNT มัน่ใจรายได้ปี 59 เข้าเป้า 6,500 ล้านบาท ลัน่สิน้ปีนีต้นุแบก็ล็อกเพ่ิมพุ่งแตะ 8,000 ล้านบาท ช่วยหนนุงบปี 60 เติบโต
ต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น) 

DRT  DRT แววเฉิดฉายรับไฮซซีนัหนนุ Q1/2560 ฟอร์มกระหึม่ บอสใหญ่ "สาธิต สดุบรรทดั" ตัง้ป้อมปีหน้ารายได้โตไม่ต ่ากว่า 5% 
แถมเดินหน้าเจาะตลาดต่างแดนเต็มสบู วางหมากอพัฐานส่งออกขยบัชน 20% ฟากโบรกเกอร์แนะ "ซือ้" เป้าหมาย 5.80 บาท 
ฟันธงปีหน้าก าไรพองแตะ 400 ล้านบาท (ทนัหุ้น) 

FSMART  FSMART คว้าราคาเป้าหมายใหม่ 21.40 บาท งบไตรมาส 4 จ่อฟันก าไรโตนิวไฮ รับผลบวกขยายตู้บญุเติม และ 7-11 หยดุขาย 
AIS One-2-Call หนนุลกูค้าใช้บริการแน่น ดนัก าไรปี 59 ทะล ุ400 ล้านบาท เพิ่มขึน้เฉียด 50% จากปีก่อน (ข่าวหุ้น) 

GL  โบรกเกอร์คาดผู้ถอืหุ้น GL อนมุตัแิผนเข้าซือ้ CCF และ BBGM แม้ก.ล.ต.ส่งเสียงเตอืน ประเมินการลงทนุดงักล่าวจะหนนุก าไรปี 
2560 ของ GL สู่เป้าหมาย 2 พนัล้านบาท คาด GL ยงัมีแผนลงทนุอีกเพียบในอนาคต หลงัก าเงินสดในมืออีกกว่า 6 พนัล้านบาท 
และการแปลงสภาพหุ้น GL-W4 แนะฉวยจงัหวะเข้าสะสมหุ้น GL ช่วงราคาปรับตวัลง (ทนัหุ้น) 

IRCP  IRCP ตัง้ "ดล เหตระกลู" นัง่ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคนใหม่ มีผล 1 มกราคม 2560 หนนุองค์กรโตต่อเน่ือง พร้อมโชว์
แบก็ล็อก แน่นมือพนัล้าน จ่อบุ๊กรายได้เข้าพอร์ตไตรมาส 4/2559 อือ้ ชีปี้หน้าฟ้าเปิดผลงานพลิกฟืน้รายได้ไปรษณีย์ไทยหนนุงบ
โตกระหึม่ ฟากโบรกสอ่งแนวต้าน 4.30 บาท (ทนัหุ้น) 

IT  IT ส้มหล่น! รับนโยบายช็อปภาครัฐ หนนุยอดขายกระฉดูโบรกเกอร์ ฟันธงรับทรัพย์ 2 ต่อทัง้ค้าปลีก-ค้าส่ง แถมเดินหน้าขยาย
สาขาต่อเนือ่ง ดนัภาพรวมสดใส แถมชรูาคาต ่าเมือ่เทียบกบักลุ่ม เชยีร์ "ซือ้" เข้าพอร์ต เคาะเป้าหมาย 3.66 บาท (ทนัหุ้น) 

ITD  ITD คว้างานใหม่ 2 โครงการ มลูคา่รวมกว่า 826.66 ล้านบาท แบง่เป็นโครงการพกัอาศยั สงู 28 ชัน้ ของการเคหะแห่งชาติ 
มลูค่า 324.10 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา ของกฟผ. มลูค่า 502.56 ล้านบาท (ทนัหุ้น) 
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NEWS ROUNDUP (continued) 

JSP  JSP เผยไตรมาส 4/59 จ่อบุ๊คโอนแบก็ล็อก 2,000 ล้านบาท ดนัรายได้ปีนีเ้ข้าเป้า 4,000 ล้านบาท ขณะท่ี 10 เดือนแรกโกย
ยอดขายแล้ว 2,800 ล้านบาท กางแผนปีหน้าเตรียมเปิด 5 โครงการใหม่ มลูค่ารวม 4,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) 

KBANK  KBANK เปิดกลยทุธ์ธุรกิจปี 2560 ตัง้เป้าสินเชื่อรวมเติบโต 4-6% เล็งพฒันานวตักรรมทางการเงินแบบดิจิทลัในการขยายฐาน
ลกูค้า หวงัเพิ่มฐานลกูค้า Mobile Banking เป็น 7.1 ล้านราย  พร้อมเน้นการเป็นผู้น าของกลุ่มลกูค้าบรรษัท คาดปีหน้ามีหุ้นกู้
ภาคเอกชนออกขายกว่า 6.5 แสนล้านบาท หวงัชิงมาร์เก็ตแชร์มากกว่า 18% (ทนัหุ้น) 

KTIS  KTIS การันตีงบปี 60 รายได้-ก าไรโตตามราคาน า้ตาลที่สงูขึน้ พร้อมบุ๊ครายได้โรงไฟฟ้าใหม่ 50 MW "ผู้บริหาร" เผยจบัมอื 
"PTTGC" ต่อยอดผลผลิตอ้อยสู่ผลิตภณัฑ์มลูค่าสงู (ข่าวหุ้น) 

NCH  NCH ตัง้เป้ารายได้ปี 60 รายได้เติบโตไม่ต ่ากว่า 10% จากปีนีย้อมรับรายได้ต ่าเป้า 2 พนัล้านบาท ด้านยอดขายท าได้มากกว่า
เป้าท่ี 2.5 พนัล้านบาท เตรียมเปิดโครงการแนวราบในเดือนธันวาคมนีม้ลูค่ากว่า 800-900 ล้านบาท ตนุ Backlog ปัจจบุนั 400-
500 ล้านบาท รับรู้ในปีนีเ้กลีย้ง (ทนัหุ้น) 

QTC  บิก๊บอส QTC "พลูพิพฒัน์ ตนัธนสนิ" คิดการณ์ใหญ่ จ้องลงทนุพลงังานต่างแดน 6-8 โครงการ ก าลงัการผลิตรวม 680 เมกะวตัต์ 
เร่งปิดดีลโรงไฟฟ้าพลงังานน า้ไตรมาส 4/2559 กางแผนงานปี 2560 เชื่องบฟืน้คืนชีพ ตัง้เป้ารายได้แตะ 1.2 พนัล้านบาท ลยุ
ขยายฐานลกูค้านอกบ้านอือ้ โบรกส่องแนวต้าน 21.50 บาท (ทนัหุ้น) 

SMT  SMT ปรับเปลี่ยนธุรกิจครัง้ใหญ่ คาดก าไรกลบัมาเติบโตก้าวกระโดด จากการปรับมาเน้นผลิตสินค้าท่ีมี Margin สงูขึน้ และทิง้
ไลน์สินค้าเดิมท่ีท าก าไรได้น้อย แนวโน้มก าไรปี 2559 เติบโตด ีพลิกจากขาดทนุเป็นก าไร คาดไตรมาส 4/2559 ท าก าไรสงูสดุของ
ปี ล้างขาดทนุสะสมได้หมด (ทนัหุ้น) 

SUPER  ซปุเปอร์บล๊อก เล็งตัง้กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน มลูค่า 1.2-1.8 หมื่นล้านบาท เล็งดนับริษัทลกู "ซปุเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี" เข้า
ตลาดหุ้นในปี 60 เพื่อระดมทนุขยายธุรกิจเพิ่ม ลุ้นปิดดีลโรงไฟฟ้าจีน-ญ่ีปุ่ นหนนุยอด COD ปีนีพุ้่ง 780 MW (ข่าวหุ้น) 

TASCO  TASCO คาดผลงานไตรมาส 4/2559 เติบโตสดใสรับแรงหนนุจากการเร่งเบกิจ่ายงบประมาณในส่วนของคมนาคม หนนุปริมาณ
ขายยางมะตอยในประเทศเพิ่มขึน้ พร้อมลุ้นตลาดส่งออกกลบัมาฟืน้ตวัปีหน้า ด้านโบรกเชียร์ "ซือ้" มองผลประกอบการผ่านจดุ
ต ่าสดุ เคาะเป้าราคา 22.00 บาท (ทนัหุ้น) 

THAI  โบรกส่อง THAI ปี 2560 แนวโน้มขาขึน้ จากการบริหารลดต้นทนุและเพิ่มรายได้ แถมรับอานิสงส์ท่องเท่ียวบมู หลงัภาครัฐบาล
เว้นค่าธรรมเนียมวีซา่-ขยายเวลาพ านกัในไทยกระตุ้นท่องเที่ยว (ทนัหุ้น) 

THCOM  THCOM ประกาศความส าเร็จในข้อตกลงความร่วมมือกบั iSAT Africa ทัง้ในทวีปแอฟริกาและในยโุรป เพื่อให้บริการ
แพลตฟอร์มบรอดคาสต์ผ่านช่องสญัญาณดาวเทียมซี-แบนด์ (C-band) โดยใช้ระบบการสื่อสารดาวเทียมแบบ Multi Channel 
Per Carrier (MCPC) ซึง่จะส่งผลให้มีการใช้งานช่องสญัญาณดาวเทียมบนไทยคม 6 เพิ่มมากขึน้ (ทนัหุ้น) 

THE  THE ฉายแววแกร่งโชว์ 9 เดือนแรกก าไรทบุสถิติใหม่ 494.39 ล้านบาท จากทัง้ปี 2558 ท่ีขาดทนุ 740.34 ล้านบาท วงการชีซุ้ม่
ขยายไลน์ธุรกิจท าโครงสร้างเหล็กป้องกนัแผ่นดินไหว แถมงดัไม้เด็ด One Stop Service โกยฐานลกูค้าเข้าพอร์ต จบัตาไตรมาส 
4/2559 สดใส ชีล้กูค้าเรียงคิวป้อนออเดอร์เหล็กเพียบหวงัรองรับงานบิก๊โปรเจ็กต์รัฐ เนือ้หอมพนัธมิตรจ้องร่วมทนุ (ทนัหุ้น) 

TNDT  TNDT มัน่ใจปีนีผ้ลงานเทิร์นอะราวด์หลงั 9 เดือนขาดทนุ 1.05 ล้านบาท แย้มผลงาน Q4/59 ไปได้สวย ตนุงานในมือ 150 ล้าน
บาท ปักธงรายได้โตตามเป้าท่ี 10% ลยุขยายฐานต่างแดน แย้มโรงไฟฟ้าถ่านหิน 20 MW ในเมียนมา จ่อ COD ปลายปี 2560 นี ้
ฟากโบรกเคาะแนวต้าน 12 บาท (ทนัหุ้น) 

TNR  TNR โชว์แกร่ง! ปิดเทรดวนัแรกพุ่ง 60.94% มาอยู่ท่ี 25.75 บาท บิก๊ "อมร ดารารัตนโรจน์" เดินหน้าขยายฐานใน-CLMV เต็มสบู 
เปิดช่องโกยเงิน แถมรุกออกโปรดกัต์ใหม่ต่อเน่ือง หวงัตอบโจทย์ลกูค้าให้ดียิ่งขึน้ (ทนัหุ้น) 

TNT  TNR ฟอร์มเยี่ยม! วนัแรกราคาฮอตพุ่ง 60.94% ปิดตลาด 25.75 บาท ยืนเหนือราคาจองไอพีโอ "ซอีีโอ" ลัน่ปีหน้ารายได้เติบโต 
10-15% จากปีนี ้เน้นขยายตลาดถงุยางอนามยัแบรนด์ OneTouch ทัง้ในประเทศ-ต่างประเทศ ดนัมาร์จิน้เพิ่ม (ข่าวหุ้น) 
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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 าหรับนักลงทนุชาวต่างประเทศท่ีสนใจลงทนุในบริษัทจดทะเบียน 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  



วนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 
หน้า 6 จาก 11  

 

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

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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หน้า 7 จาก 11  

 

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 หากราคาหุ้นไมไ่ด้ตกลงอยา่งท่ีคาดการณ์ แทนท่ีจะได้ก าไร ผู้ท าธุรกรรมจะขาดทนุจากสว่นต่างท่ีขายไปราคาถกูแตต้่องซือ้หุ้นกลบัมา
ในราคาแพง ทัง้นี ้นกัลงทนุจะขายชอร์ตได้เฉพาะหุ้นของบริษัทท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือหุ้นท่ีใช้ในการค านวณดชันี SET100 และสามารถขายชอร์ตในบญัชีมาร์จิน้เท่านัน้ 
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บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 352 5100 

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

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

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 าการลงทนุ และใช้สญัลกัษณ์จดัประเภทหลกัทรัพย์อยูด้่วยกนัหลายระบบ ในสว่นนีเ้รา
จะอธิบายให้ผู้อ่านได้ทราบโดยสงัเขปเก่ียวกบัหลกัการ วิธีคิด และความหมายของค าแนะน าในระบบต่างๆ เหลา่นัน้ 

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) มี 3 ระดบั คือ STRONG=แข็งแกร่ง, NEUTRAL=พอใช้ 
และ WEAK=อ่อนแอ เราใช้ค่า RATING ท่ีประเมินโดยนกัวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ซึง่เป็นตวัชีว้ดัด้านความเห็น (OPINION-BASED METRIC) 
โดยแปลง RATING เป็น FUNDAMENTAL METRIC ดงันี ้STRONG=SBUY หรือ BUY, NEUTRAL=HOLD, WEAK=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) 
โดยตวัชีว้ดันีก็้แบง่เป็น 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 

ส าหรับเคร่ืองชีส้ภาวะตลาดต่างๆ ท่ีเราแสดงตวัเลขในหน้า 1 มีวิธีการอ่านค่าและแปลความหมายโดยสงัเขป ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

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  


