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NEUTRAL

[Unchanged]

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตรียมประมูล 1Q64
ประเด็นการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตรี ยมเปิ ดประมูล ก.พ. 2564 และได้ ตวั ผู้รับจ้ าง
ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.2564 เริ่มก่อสร้ างภายในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564 ลักษณะ
ประมูลจะแบบ PPP Gross Cost มูลค่าโครงการ 1.2 แสนล้ านบาท แบ่งออกเป็ น งาน
โยธาประมาณ 8 หมื่นล้ านบาท ค่าเวนคืนที่ดนิ 1.6 หมื่นล้ านบาท ส่วนงานระบบ
รถไฟฟ้า คาดว่าจะใช้ วงเงิน 2.3 หมื่นล้ านบาท งานโยธา 8 หมื่นล้ านบาท คาดจะ
แข่งขันระหว่าง 4 ผู้รับเหมาหลัก คือ CK, ITD, STEC, UNIQ เราคงให้ น ้าหนักกลุ่ม
รับเหมาก่อสร้ างเท่าตลาด (Neutral) หุ้นที่เราเลือก Trading Buy ในกลุ่มคือ CK
(เป้าหมาย 24 บาท) รองลงมาคือ STEC (เป้าหมาย 18 บาท)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตรี ยมเปิ ดประมูล ก.พ. 2564
ผู้วา่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิ ดเผยว่าโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์ บรู ณะ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร มี 17 สถานี เป็ น
โครงสร้ างทางวิง่ ใต้ ดนิ 12.6 กม. 10 สถานี และทางวิง่ ยกระดับ 11 กม. 7 สถานี
วงเงินลงทุน 124,959 ล้ านบาท ขณะนี ้อยู่ระหว่างเตรี ยมเริ่ มกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
คาดว่าจะดาเนินการได้ ก.พ. 2564 และได้ ตวั ผู้รับจ้ างระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.2564
เริ่ มก่อสร้ างภายในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2564 ใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างราว 6 ปี แล้ วเสร็ จ
ภายในปี 2570
ประมูลแบบ PPP Gross Cost มูลค่ าโครงการ 1.2 แสนล้ านบาท
รู ปแบบการลงทุน รฟม.จะเปิ ดให้ เอกชนร่ วมลงทุนโครงการรัฐ เป็ นรู ปแบบ PPP Gross
Cost ระยะเวลา 30 ปี ซึง่ เป็ นรู ปแบบเดียวกันกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงเตาปูน
- คลองบางไผ่ โดย รฟม.ประเมินวงเงินลงทุนประมาณ 1.2 แสนล้ านบาท แบ่งออกเป็ น
งานโยธาประมาณ 8 หมื่นล้ านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 1.6 หมื่นล้ านบาท ส่วนงานระบบ
รถไฟฟ้า คาดว่าจะใช้ วงเงิน 2.3 หมื่นล้ านบาท
งานโยธาคาดจะแข่ งขันใน 4 รับเหมาหลัก ส่ วนเดินรถ BEM มีโอกาสสูง
จากงานประมูลก่อนหน้ านี ้ สายสีส้มตะวันออก ปรากฏว่า 4 บริ ษทั รับเหมาขนาดใหญ่
คือ CK, ITD, STEC, UNIQ ได้ งานก่อสร้ างโยธา และงานก่อสร้ างโยธาสายสีม่วงใต้ 8
หมื่นล้ านบาท งานเราคาดจะแข่งขันใน 4 รับเหมาขนาดใหญ่เช่นเดิม คือ CK, ITD,
STEC, UNIQ โดยงานก่อส้ างใต้ ดิน 10 สถานี CK กับ ITD จะมีความได้ เปรี ยบจากที่มี
ประสบการณ์ในการก่อสร้ างงานใต้ ดนิ สายสีน ้าเงิน และ สายสีส้มตะวันออก ส่วนงาน
ก่อสร้ างยกระดับ 7 สถานี คาดจะแข่งขันระหว่าง 4 บริ ษัท คือ CK, ITD, STEC, UNIQ
ส่วนงานเดิมรถ 2.3 หมื่นล้ านบาทคาด BEM มีโอกาสสูง เนื่องจากจะมีประสิทธิภาพ
และ ต้ นทุน ที่ดีกว่า BTS จากที่จะได้ เดินรถต่อเนื่องทังเส้
้ นทาง
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Figure 1: MRT Purple Line (South) Project

Source: CK
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Figure 2: Purple MRT Line Extension

Source: Mass Rapid Transit Authority of Thailand
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ้ ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่การชักจูงให้ ซื ้อหรื อขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ นั กลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความ
ผันผวน มีการเพิม่ ขึ ้นและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรื อคาแนะนาต่างๆ จัดทาขึ ้นบนพื น้ ฐานของเทคนิค และปั จจัยพื ้นฐาน ซึง่ อาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสม
ทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน โดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื ้อขาย ซึง่ แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน ดังนัน้
ผลตอบแทนของนักลงทุนจึงอาจต่ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ มี จดุ ประสงค์เพื่อแนะนาการ
ลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่ได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
เพราะฉะนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
การจัดทารายงานฉบับนี ้ ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และ(บริษัทย่อยและใน
เครื อ (รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng” ผลที่ตามมาทังในส่
้ วนของความแม่นยา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนัน้ Maybank
Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที่, กรรมการ, บริ ษัทร่ วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อพนักงาน รวมเรี ยกว่า “Representatives” จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ข้ อมูล, ความเห็น และคาแนะนาที่ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี ้อาจมีการคาดการณ์ ผลการดาเนินงานล่วงหน้ า ซึง่ ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คาต่างๆ เหล่านี ้ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแนวโน้ ม
ว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี ้ “อาจ” เกิดขึ ้น หรื อ เหตุการณ์นี ้ “เป็ นไปได้ ” ที่จะเกิดขึ ้น เป็ นต้ น การคาดการณ์ ล่วงหน้ า จะอยู่
บนพื ้นฐานของสมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะทาให้ ผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ได้ อย่าง
มีนยั ยะสาคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านี ้เป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการ
ปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ ้น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที่, กรรมการ และพนักงาน ซึง่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทา หรื อการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นี ้ อาจมีสว่ นร่ วม หรื อมีสทิ ธิลงทุนในหุ้นตัวนี ้ หรื อ
มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี ้ นอกจากนี ้ราคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี M
้ aybank Kim Eng มีสิทธิใช้ ข้อมูลในรายงานนี ้ ก่อนที่ รายงานนี ้จะถูก
เผยแพร่ ออกไปภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านัน้ กรรมการ, เจ้ าหน้ า และ/หรื อพนักงานของ Maybank Kim Eng ท่านหนึง่ ท่านใด หรื อมากกว่าหนึ่งท่าน สามารถเป็ นกรรมการใน
บริ ษัทจดทะเบียนนี ้ได้
บทวิเคราะห์นี ้ถูกทาขึ ้นมาเพื่อลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนาไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนาไปจัดทาใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก
Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ Maybank Kim Eng และตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทาของบุคคลที่ 3 ที่กระทาสิง่ ที่ถกู ห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ ทาขึน้ มาโดยตรง หรื อมีจุดประสงค์เพื่อการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัว่ ไป หรื อประชาชนทังหมดที
้
่อาศัยในป ระเทศท้ องถิ่นที่ออกหลักทรั พย์นี ้ หรื อใน
ท้ องถิ่น เมือง หรื อ ประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายในประเทศนันไม่
้ อนุญาต บทวิเคราะห์นี ้ทาขึ ้นมาเพื่อการใช้ ในประเทศที่กฎหมายอนุญาตเท่านันหลั
้ กทรัพย์นี ้อาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื ้อขาย
โดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทาการซื ้อขายได้ สาหรั บนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ่งในการนาคาแนะนา หรื อคาเตือนต่างๆ ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้
เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี ้
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคาแนะนาที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้เป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพื ้นฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจากปั จจัยพื ้นฐาน เนื่องจาก
การประเมินด้ านเทคนิกได้ ใช้ วิธีที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้ นข้ อมูลด้ านราคา และปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรั พย์ที่ Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี ้จะทาขึ ้นบนวันและข้ อมูลที่เกิดขึ ้น ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มีเงื่อนไขที่จะต้ อง
ปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี ้ การเผยแพร่ ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนี ้จะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
้
ของการแนะนา หรื อเกี่ ยวข้ องกับรายงานฉบับนี ้
หากผู้รับรายงานฉบับนี ้ไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน (จากัดความใน Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
้ ้
Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื ้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ แต่เป็ นการรับผิดชอบที่จากัดความเขตตามกฎหมายที่กาหนด
ไทย
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ของรายงานฉบับนี ้ ไม่อนุญาตให้ มีการคัดลอก จัดทาสาเนา ลอกเลียน หรื อในความหมายที่ใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ ด้วย
ตนเองโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นการล่วงหน้ าจากบริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) (“ MBKET”) จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทาของบุคคลที่ 3 ที่กระทาสิง่ ที่ถกู ห้ ามดังกล่าว
ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ ายวิจยั สาหรับนักลงทุนในประเทศ (Maybank Kim Eng Thailand) และ ฝ่ ายวิจยั
นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Maybank Kim Eng Institutional Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที่แตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์
ทาให้ คาแนะนา และ/หรื อ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้ อมูลการลงทุนแก่นกั
ลงทุนในประเทศ (ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จาก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที่ Maybank Kim Eng Institutional Research สาหรับ
นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่านัน.ทั
้ งนี
้ ้ MBKET Retail Research จัดทาทังรายงานฉบั
้
บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยฉบับภาษาอังกฤษของรายงานนี ้เป็ นฉบับแปลของ
บทวิเคราะห์ภาษาไทย
MBKET ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ รายงานบทวิเคาระห์ของ MBKET Retail research แก่นกั ลงทุนสถาบันที่ขอมา อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์บางส่วนจาก MBKET
Retail ซึง่ จัดทาเป็ นภาษาไทยก่อนอาจถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนันความล่
้
าช้ าอาจเกิดขึ ้นในการส่งรายงานบทวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษให้ กบั นักลงทุนสถาบัน
MBKET อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในบทวิเคราะห์ ฉบับนี ้ ดังนันนั
้ ก
ลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ้ ก่ อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ MBKET หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมี ส่วนเกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้
รับประกันการจัดจาหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึ งเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก
โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน อนึง่ ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริ ษัท
จดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจ จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึง
ความถูกต้ องของ ผลการสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
การเปิ ดเผยการประเมินดัชนีชี ้วัดความคืบหน้ าการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีการเปิ ดเผยโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนา
ความยัง่ ยืนสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ ยวข้ องอาศัยข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจดทะเบียนตามที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ ระบุในแบบแสดงข้ อมูลเพื่อการ
ประเมิน Anti-Corruption ซึง่ อ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) หรื อในเอกสารหรื อรายงานอื่นที่เกี่ ยวข้ องของบริ ษัทจด
ทะเบียนนัน้ แล้ วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ ยวข้ องซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะ
บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน เนื่องจากผลการประเมิน ดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้
ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว หรื อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
สหรั ฐอเมริกา
บทวิเคราะห์ฉบับนี จ้ ดั ทาขึน้ โดย MKE เพื่ อเผยแพร่ ในสหรั ฐฯ (“US”) สาหรับลูกค้ าสถาบันในสหรั ฐฯ เป็ นสาคัญ (ตามคานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย Securities
Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน้ ซึง่ ถื อเป็ น Broker-Dealer ที่ได้ จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ตามกฎหมาย
Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
้ ้ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี ้ อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ในสหรัฐฯ เท่านัน้ รายงานฉบับนี ้ไม่สามารถ
จัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนี
้ ้ผู้ได้ รับรายงานฉบับนี ้จะต้ องทาความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank
KESUSA ได้ นาเสนอบทวิเคราะห์นี ้ภายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกากับ
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อังกฤษ
เอกสารฉบับนี ้ได้ ถูกเผยแพร่ โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จากัด (“Maybank KESL”) ซึง่ ได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Financial
Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน้ เอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ มีเจตนาที่จะเผยแพร่ แก่บคุ คลที่ถูกจากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ
The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุ ปใดๆ ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 เพื่อเป็ นความสะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ไม่มีส่ว น
รับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสี่ยงของผู้รับเอกสารเท่านัน้ นอกจากนี ้ผู้รับเอกสารฉบับนี ้ควรปรึ กษาที่ ปรึ กษาทางภาษี ของ
ตนเองเพื่อให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อที่ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี ้ได้ จดั ทาและเผยแพร่ ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึง่ เป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia Berhad และเป็ นผู้ถือ
ใบอนุญาต Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นและเผยแพร่ ในประเทศสิงคโปร์ โดย
Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที่ 197201256N) ภายใต้ การกากับดูแล Monetary Authority of Singapore อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียน
เลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกากับของ BAPEPAM LK ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็ นสมาชิก
ของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้ การกากับของกระทรวงการคลัง และกลต. ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็ นสมาชิกของ The
Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission เวียดนาม: บริ ษัท Kim Eng Vietnam Securities จากัด (“KEVS”)
(ใบอนุญาตเลขที่ 71/UBCK-GP) ซึง่ ใบอนุญาตอยู่ภายใต้ The State Securities Commission of Vietnam ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กากับโดย The
Securities and Futures Commission อินเดีย: บริ ษัท Kim Eng Securities India Private จากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึ่งของ The National Stock Exchange of India Limited
(จดทะเบียนเลขที่: INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที่ INF/INB 011452431) ซึง่ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ Securities and Exchange
Board of India ทังนี
้ ้ KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708) สหรั ฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกที่ได้ รับอนุญาต และอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที่ 2377538)เป็ นสมาชิกที่ได้ รับอนุญาต และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที่เกี่ ยวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกี่ ยวข้ องกับหลักทรั พย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ ้นในฐานะ market maker หรื อ อาจเป็ นผู้
รับประกันการจาหน่าย หรื อเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ และอาจเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาปรึกษา หรื อบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้
สิงคโปร์ : ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หลักทรัพย์นี ้ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ ดังนันนั
้ กลงทุน
ควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ MBKET หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัด
จาหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ที่อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of Conduct for Persons
Licenses โดยการกากับของ The Securities and Futures Commission
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, KESHK และนักวิเคราะห์ที่ได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริ การแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริ การแก่หลัก ทรัพย์ในตลาดแรก หรื อหน่วยงานที่
ได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ หรื ออาจให้ บริ การดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการให้ คาปรึกษา หรื อบริ การด้ านการลงทุนที่มีนยั ยะสาคัญ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน
ทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองที่ผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้อ อกหลักทรัพย์เท่านัน้ ผลตอบแทนของ
นักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั้
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ ้นอยู่กบั การให้ คาแนะนา หรื อ มุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
คาเตือน
Structure Securities ซึง่ เป็ นตราสารที่มีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นนัน้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที่ มีความรู้ ความเข้ าใจ รวมถึง
สามารถรับความเสี่ยงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี ้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบี ้ย Spot / ล่วงหน้ า
และอัตราแลกเปลี่ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื่อถือของผู้ออก หรื อหลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ
้ นักลงทุนที่ให้ ความสนใจในการลงทุนตรา
สารประเภทนี ้ จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี ้ด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของตนในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารประเภทนี ้
ทัง้ นีไ้ ม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งของรายงานฉบับนี ้ ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทาสาเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายที่ใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ ด้วยตนเอง โดยไม
ได้ รับความเห็นชอบจาก MKE
Definition of Ratings
Maybank Kim Eng Retail Research uses the following rating system
BUY

Return is expected to be above 10% in the next 12 months (including dividends)

TRADING BUY/TAKE PROFIT/ HOLD

Return is expected to be between 0% to 10% in the next 12 months (including dividends)

SELL

Return is expected to be below 0% in the next 12 months (including dividends)

Maybank Kim Eng Institutional Research uses the following rating system
BUY

Return is expected to be above 10% in the next 12 months (including dividends)

HOLD

Return is expected to be between 0% to 10% in the next 12 months (including dividends)

SELL

Return is expected to be below 0% in the next 12 months (including dividends)

Applicability of Ratings
The respective analyst maintains a coverage universe of stocks, the list of which may be adjusted according to needs. Investment ratings are only
applicable to the stocks which form part of the coverage universe. Reports on companies which are not part of the coverage do not carry investment ratings
as we do not actively follow developments in these companies.
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คาชี ้แจง : ข้ อมูล CG Score ประจาปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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คาชีแ้ จง ข้ อมูลบริษัทที่เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ข้ อมูล ณ
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 มี 2 กลุม่ คือ
- ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วม CAC
- ได้ รับการรับรอง CAC
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