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SET Index: รอบบ่ ายฟื น แต่ ยัง
จํากัดแนวต้ านแรกทีD 1265 จุด
Action

แนวรับ 1245-1250 แนวต้ าน 1265-1270
SET Index: ภาพเช้ า เปิ ดบวกทดสอบแนว
ต้ าน 1270 จุด แต่ยงั มีแรงเหวียงเกิดขึ !นทําให้
ภาพราย ชม. มีแรงกดดันสู่ระดับใกล้ แนวรั บ
1250 จุด โดยแตะ Low 1254.05 จุด ทิศทาง
ในรอบบ่ายมีโอกาสฟื น! เข้ าหาแนวต้ าน 1265
-1270 จุด ระยะดีดยังไม่แข็งแกร่ งพอทีจะพ้ น
แนวต้ าน 1275 จุดขึ !นยืนในทันที
SET50 Index Futures: แข็งแกร่ งกว่า SET
INDEX ราย ชม. – กรอบบ่ายการดีดจะเกิดขึ !น

แต่ยัง จํ า กัด ไว้ ที 785 จุ ด (เหมื อ นรอบเช้ า )
ส่ว นทิ ศ ทางหลัก รายวัน มี โ อกาสทํ า Lower
low ไปที 765-770 จุด
แนวรับ 765-770

แนวต้ าน 785-787

กลยุทธ์ S50H16
พอร์ ตว่างแนะเปิ ด Long เพือรอปิ ดช่วงดีด
เข้ าหาแนวต้ าน 785-787 จุด ตัดขาดทุน
กรณีหลุด 770 จุด และเปิ ด Short ตาม
ถือ Long ต้ นทุน 780-785 จุด ในส่วนที
เหลือรอปิ ดช่วงแนวต้ าน 790 จุด
นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : พงศ์ พัฒน์ คําชู , อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
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Most Active Stocks

Gold Futures

1080

ภาพรายวัน : อยูใ่ นช่วงของการ Sideway เพือสร้ างฐาน หากราคาไม่ลงไปตํากว่า 15.20 บาท มีโอกาส
ทีจะเห็นการฟื น! ตัวในระยะถัดไป
แนวรับ : 15.90 บาท // แนวต้ าน : 16.40 บาท
#

Stock

Support

Resistance

View

1
2
3
4
5

ADVANC
BEM
INTUCH
PTT
JAS

130
5.00-5.10
45
228
2.94

138
5.35
48
233
3.10

ลดลงเป็ นวันที 3 ติดต่อกัน ทําให้ Downside ระยะสันจํ
! ากัด
อยู่ในช่วงของการพักตัว
อินดิเคเตอร์ เข้ าเขต Oversold
แกว่งตัว Sideway
ทดสอบจุดตําสุดเดิม

ภาพราย 240 นาที : ราคาทองคําขึ !นทดสอบแนวต้ านที 1080
ดอลลาร์ อีกครัง! แนวโน้ มยังมีโอกาสปรับตัวขึ !นต่อ และหากราคา
สามารถปิ ดเหนือ 1080 ดอลลาร์ ได้ จะทําให้ ภาพเป็ นบวกมากขึ !น

Gold Spot
GFG16

Support
1060/1046

Resistance
1080/1090

18300/18150

18630/18790
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APPENDIX I: TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ! ถูกจัดทําขึ !นเพือเผยแพร่ และเพือเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน! มิใช่การชักจูงให้ ซื !อหรื อขายหุ้นทีกล่าวถึงในรายงานนี ! นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิมขึ !นและลดลงได้
ตลอดเวลา ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึ !นบนพื !นฐานของเทคนิค และปั จจัยพื !นฐาน ซึงอาจมีความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการทีแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื !นฐาน โดย
ขึ !นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื !อขาย ซึงแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื !นฐาน ดังนันผลตอบแทนของนั
!
กลงทุนจึงอาจตํากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้ อนถึง
ผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี !ไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพือแนะนําการลงทุนเพือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนทีได้ รับ
หรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ! เพราะฉะนัน! นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี !
การจัดทํารายงานฉบับนี ! ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลทีได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชือถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และบริ ษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลที
ตามมาทังในส่
! วนของความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank Kim Eng ดังนัน! Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที ,กรรมการ ,บริ ษัทร่วม และหน่วยงานทีเกียวข้ อง และ/หรื อพนักงาน
)รวมเรี ยกว่า “Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ทีเกิดขึ !นทังทางตรงหรื
!
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ! ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําทีปรากฏอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี !อาจมีการเปลียนแปลงได้
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี !อาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานล่วงหน้ า ซึงส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี ! เช่น“คาดว่า” “เชือว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแนวโน้ มว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิ บายว่า เหตุการณ์ นี !
“อาจ” เกิดขึ !น หรื อ เหตุการณ์นี ! “เป็ นไปได้ ” ทีจะเกิดขึ !น เป็ นต้ น การคาดการณ์ลว่ งหน้ า จะอยู่บนพื !นฐานของสมมติฐานทีตังขึ
! น! และอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึน! อยู่กับความเสียงและความไม่แน่นอนทีจะทําให้ ผลการ
ดําเนินงานทีแท้ จริ งแตกต่างไปจากทีคาดการณ์ได้ อย่างมีนยั ยะสําคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านี !เป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันทีบทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ ออกไป Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระ
ผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดขึ !น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที ,กรรมการ และพนักงาน ซึงรวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี ! อาจมีสว่ นร่วม หรื อมีสิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี ! หรื อ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ทีออกหลักทรัพย์นี !
นอกจากนี !ราคาหุ้นอาจเคลือนไหวไปตามสิงทีเสนอในบทวิเคราะห์นีM! aybank Kim Eng มีสิทธิ ใช้ ข้อมูลในรายงานนี ! ก่อนทีรายงานนีจ! ะถูกเผยแพร่ ออกไปภายใต้ ขอบเขตทีกฎหมายรับรองเท่านัน! กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรื อ

พนักงานของ Maybank Kim Eng ท่านหนึงท่านใด หรื อมากกว่าหนึงท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนนี !ได้
บทวิเคราะห์นี !ถูกทําขึ !นมาเพือลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนําไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนําไปจัดทําใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หากไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
! !
Maybank Kim Eng และตัวแทนทีเกียวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลทีตามมาจากการกระทําของบุคคลที k ทีกระทําสิงทีถูกห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นี !ไม่ได้ ทําขึ !นมาโดยตรง หรื อมีจดุ ประสงค์เพือการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัวไป หรื อประชาชนทังหมดที
!
อาศัยในประเทศท้ องถินทีออกหลักทรัพย์นี ! หรื อในท้ องถิน เมือง หรื อ ประเทศอืนๆ ทีกฎหมายใน
ประเทศนันไม่
! อนุญาต บทวิเคราะห์นี !ทําขึ !นมาเพือการใช้ ในประเทศทีกฎหมายอนุญาตเท่านันหลั
! กทรัพย์นี !อาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื !อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซื !อขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุน
ควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิงในการนําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนืองจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี !
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คําชี !แจง : ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี m ทีม คือ ฝ่ ายวิจยั สําหรับนักลงทุนในประเทศ (Maybank Kim Eng Thailand) และ ฝ่ ายวิจยั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (Maybank Kim
Eng Institutional Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะทีแตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ ทําให้ คําแนะนํา และ/หรื อ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มี
วัตถุประสงค์ทีจะทําบทวิเคราะห์เพือสนับสนุนข้ อมูลการลงทุนแก่นักลงทุนในประเทศ ( ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จาก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที Maybank Kim Eng Institutional Research สําหรับนัก
ลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่านัน.
!
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคําแนะนําทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี !เป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิค และปั จจัยพื !นฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจากปั จจัยพื !นฐาน เนืองจากการประเมินด้ านเทคนิกได้ ใช้ วิธีทีแตกต่าง
กัน โดยมุง่ เน้ นข้ อมูลด้ านราคา และปริ มาณการซื !อขายของหลักทรัพย์ที Bursa Malaysia Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี !จะทําขึ !นบนวันและข้ อมูลทีเกิดขึ !น ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จํากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มีเงือนไขทีจะต้ องปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูรับข้ อมูลนี ! การเผยแพร่
ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนีจ! ะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
!
ของการแนะนํา หรื อเกียวข้ องกับรายงานฉบับนี ! หากผู้รับรายงานฉบับนีไ! ม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชียวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภท
สถาบัน (จํากัดความใน Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
! ! Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื !อหาทีปรากฏในรายงานฉบับนี ! แต่เป็ นการรับผิดชอบทีจํากัดความเขตตามกฎหมายทีกําหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ! เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไป
สามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน! ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากกฎในรายงานการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน! ดังนัน! ผลการสํารวจ จึงอาจเปลียนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
! ! บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
สหรัฐอเมริ กา
บทวิเคราะห์ฉบับนี !จัดทําขึ !นโดย MKE เพือเผยแพร่ในสหรัฐฯ (“US”) สําหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ (ตามคํานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities
USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน! ซึงถือเป็ น Broker-Dealer ทีได้ จดทะเบียนในสหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
! ค! วามรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี ! อยู่ภายใต้
Maybank KESUSA ในสหรัฐฯ เท่านัน! รายงานฉบับนีไ! ม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนี
! ผ! ้ ูได้ รับรายงานฉบับนีจ! ะต้ องทําความ
เข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้ นําเสนอบทวิเคราะห์นี !ภายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนทีเกียวเนืองกับกฎหมาย และหลักเกณฑ์การกํากับ

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : พงศ์ พัฒน์ คําชู , อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
Tel : 662-658-6300 ext. 1405
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อังกฤษ
เอกสารฉบับนี !ได้ ถกู เผยแพร่โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จํากัด (“Maybank KESL”) ซึงได้ รับอนุญาตและอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน!
เอกสารฉบับนี !ไม่ได้ มีเจตนาทีจะเผยแพร่แก่บคุ คลทีถูกจํากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุปใดๆ ทีเกิดจากบุคคลที k
เพือเป็ นความสะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี !เท่านัน! ทังนี
! !บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสียงของผู้รับเอกสารเท่านัน! นอกจากนี !ผู้รับเอกสารฉบับนีค! วร
ปรึกษาทีปรึกษาทางภาษี ของตนเองเพือให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี !ไม่ได้ ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อทีปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี !ได้ จดั ทําและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึงเป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ทีออก
โดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี !จัดทําขึ !นและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที }~•m€}m•‚N) ภายใต้ การกํากับดูแล Monetary Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที €}€••„•€€€k}„) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที €}-m€€„-€€€}~) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Securities and Exchange Commission
เวียดนาม: บริ ษัท Kim Eng Vietnam Securities จํากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที •}/UBCK-GP) ซึงใบอนุญาตอยูภ่ ายใต้ The State Securities Commission of Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กํากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริ ษัท Kim Eng Securities India Private จํากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึงของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที: INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที
INF/INB 011452431) ซึงอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Exchange Board of India ทังนี
! ! KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท } Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที INM 000011708)
สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที mk•••k‡)เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority
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Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนทีเกียวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึง และอาจมีกิจกรรมทีมากขึ !นในฐานะ market maker หรื อ อาจเป็ นผู้รับประกันการจําหน่าย หรื อเกียวข้ องกับหลักทรัพย์
นี ! และอาจเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คําปรึกษา หรื อบริ การอืนๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี !
สิงคโปร์ : ณ วันที 5 มกราคม 2559, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ทีวิเคราะห์หลักทรัพย์นี !ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฎในบทวิเคราะห์ฉบับนี !
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจทีเกียวเนืองกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ทีจะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ทีปรากฎอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี ! ดังนันนั
! กลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ! ก่อน
ตัดสินใจลงทุน ทังนี
! ! MBKET หน่วยงานทีเกียวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ นเกียวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในหลักทรัพย์ทีปรากฏในรายงานฉบับนี !
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี ! หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ทีอ้ างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of Conduct for Persons Licenses โดยการกํากับของ The Securities and
Futures Commission

ณ วันที 5 มกราคม 2559, KESHK และนักวิเคราะห์ทีได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาํ แนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี !
ช่วง k ปี ทีผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริ การแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริ การแก่หลักทรัพย์ในตลาดแรก หรื อหน่วยงานทีได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี ! หรื อ
อาจให้ บริ การดังกล่าวภายใน }m เดือนข้ างหน้ า ซึงเป็ นการให้ คาํ ปรึกษา หรือบริ การด้ านการลงทุนทีมีนยั ยะสําคัญ ทีอาจเกียวเนืองกับการลงทุนทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองทีผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ! เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน! ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั!
อทางอ้ อมของ
นักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ !นอยูก่ บั การให้ คําแนะนํา หรื อมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี !
คําเตือน
Structure Securities ซึงเป็ นตราสารทีมีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของความเสียงทีสูงขึ !นนัน! มีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนทีมีความรู้ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสียงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
! !มูลค่า

ตลาดของตราสารประเภทนี ! อาจเปลียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบี !ย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลียน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/
ความน่าเชือถือของผู้ออก หรื อหลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ
! นักลงทุนทีให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี ! จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี !ด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชียวชาญของตนในส่วนของความเสียงที
อาจเกิดขึ !นจากการลงทุนในตราสารประเภทนี !
ทังนีไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึDงของรายงานฉบับนี ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทําสําเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายทีDใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ ด้วยตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MBKET
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Definition of Ratings
Maybank Kim Eng Research uses the following rating system:
Long

Meaning BUY

SHORT

Meaning SELL

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.

Some common terms abbreviated in this report (where they appear):
Adex = Advertising Expenditure
BV = Book Value
CAGR = Compounded Annual Growth Rate
Capex = Capital Expenditure
CY = Calendar Year
DCF = Discounted Cashflow
DPS = Dividend Per Share
EBIT = Earnings Before Interest And Tax
EBITDA = EBIT, Depreciation And Amortisation
EPS = Earnings Per Share
EV = Enterprise Value

FCF = Free Cashflow
FV = Fair Value
FY = Financial Year
FYE = Financial Year End
MoM = Month-On-Month
NAV = Net Asset Value
NTA = Net Tangible Asset
P = Price
P.A. = Per Annum
PAT = Profit After Tax
PBT = Profit Before Tax

PE = Price Earnings
PEG = PE Ratio To Growth
PER = PE Ratio
QoQ = Quarter-On-Quarter
ROA = Return On Asset
ROE = Return On Equity
ROSF = Return On Shareholders’ Funds
WACC = Weighted Average Cost Of Capital
YoY = Year-On-Year
YTD = Year-To-Date

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
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คําชีแจง
การเปิ ดเผยผลการสํ ารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) ในเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี !
เป็ นการดํ า เนิ น การตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและ
ประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที
ผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน! ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอ
ในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้
มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากกฎใน
รายงานการกํ ากับดูแลกิ จการ บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน! ดังนัน! ผลการ
สํารวจ จึงอาจเปลียนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทัง! นี ! บริ ษั ทหลัก ทรั พย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรั บรองถึง
ความถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : พงศ์ พัฒน์ คําชู , อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
Tel : 662-658-6300 ext. 1405
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สาขากรุ งเทพฯ
สํานักงานใหญ่
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั !น 20-21, 24 เลขที 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

สาขาอโศก
159 อาคารเสริ มมิตร ชั !น 25
ซอยสุขมุ วิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2665-7000 โทรสาร 0-2665-7050

สาขาญาดา
56 อาคารญาดา ชั !น 5
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2632-8341 โทรสาร 0-2632-8395

สาขาซีคอนสแควร์
55 อาคารซีคอนสแควร์ ชัน G ห้ อง 1005
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2320-3600 โทรสาร 0-2320-3610

สาขาพาหุรัด
125 อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า
ชั !น 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

สาขาศรี นคริ นทร์
1145 หมูที 5 อาคารเอกไพลินทาวเวอร์ ชั !น 3
ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์งามวงศ์ วาน
ชั !น 14 ถนนงามวงศ์ วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรสาร 0-2550-0566

สาขาลาดพร้ าว
1693 อาคารสํานักงานศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้ าว
ชั !น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้ าว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

สาขาเอ็มโพเรีD ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรี ยม ชั !น 14
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

สาขาท่ าพระ
99 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั !น 12
ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2876-6500 โทรสาร 0-2876-6531

สาขาบางแค
275 หมู่ที% 1 เดอะมอลล์บางแค ชัน 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2804-4235 โทรสาร 0-2804-4251

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั !น 5
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทร 0-2622-9412 โทรสาร 0-2622-9383

สาขาธนิยะ
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั !น 20
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2130

สาขาปิD นเกล้ า
7/129 อาคารเซ็นทรัลปิ นเกล้ า ชั !น 3 ห้ อง 302
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0-2884-9847 โทรสาร 0-2884-6920

สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิต
94 หมู่.2 ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ห้ อง 091-92
ชั !น G F ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ทีม 1 โทร. 0-2958-0592 โทรสาร. 0-2958-0420
ทีม 2 โทร.02-958-0992 โทรสาร 02-958-0590
ต่อ 400
สาขาสาทร
92/10 อาคารสาธรธานี 2 ชั !น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรสาร .0-2636-7565

สาขาบางกะปิ
3105 อาคารเอ็นมาร์ ค พลาซ่า
ชัน3 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน%
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรสาร. 0-2378-1323

สาขาสีลม
62 อาคารธนิยะ ชั !น 4
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2418
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
•€ ชั !น 1 อาคารการเรี ยนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทร 0-2579-9880 โทรสาร 0-2579-9840
สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชั !น „
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

สาขาเดอะ ไนน์
เลขที 999 / 3 โครงการ เดอะ ไนน์ ชั !น 3
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250
โทร .02-716-7816 โทรสาร 02-716-7815
สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
}}€/}-„ อาคาร 10 ชั !น 1 เลขที 110/1-4
ถนนประชาชืน แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาประตูนํา
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชั !น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199
สาขาแจ้ งวัฒนะ
~~/~ หมู่ที 2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั !น 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280

สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั !น 8
ห้ องที 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374
สาขาธัญญะ พาร์ ค
•k•/• ธัญญะ ช็อปปิ ง! พาร์ ค อาคาร E ชั !น m
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั งเหนือ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ }€m‚€
โทร. €-m}€‡-‚k€€ ,โทรสาร €-m}€‡-‚k€}

สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ชั !นใต้ ดิน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรสาร 0-2641-0966
สาขาทองหล่ อ
อาคารอเนกวณิช เลขที 154ชั !น 3 ห้ อง C
ถนนสุขมุ วิท ) 55ซอยทองหล่อ (แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรสาร 0-2726- 3901

สาขาแฟชัDนไอส์ แลนด์
เลขที 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชันไอส์แลนด์ ห้ อง B001
A
ชั !น บีเอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040
สาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชัน 17
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355
สาขาออล ซีซD ันส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชั !น3 ห้ อง311 เลขที 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชั !น 15 ห้ อง }•€}
เลขที „,4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

นักวิเคราะห์ : ปวริศา เลิศกิจคุณานนท์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ : พงศ์ พัฒน์ คําชู , อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์
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สาขาต่ างจังหวัด
สาขาเชียงใหม่ 1
244 อาคารสํานักงาน ชัน 2-3
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-019
สาขาอุบลราชธานี
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั !น G
เลขที k}} หมู่ • ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639
สาขาสมุทรสงคราม
74/27-28 ซ.บางจะเกร็ ง 4
ถนนพระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร (034) 724-062-4 โทรสาร (034)-724-068
สาขาขอนแก่ น
163/1-2 ถนนกลางเมือง ตรงข้ ามตลาดสดเทศบาล1
อําเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 225-355 โทรสาร) .043) 225-356

สาขาเชียงใหม่ 2
201/3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-138-47 โทรสาร (053) 202695
สาขาสมุทรสาคร
322/91 ถนนเอกชัย
ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (034) 837-190 โทรสาร (034) 837-610
สาขาหาดใหญ่
1,3,5 ซอยจุติอทุ ิศ 3 ถนนจุติอนุสรณ์
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร (074) 346-400-5 โทรสาร (074) 239-509
สาขาสุรินทร์ p
เลขที }m/m• ถนนสุริยกานต์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ km€€€
โทร €-„„•k-}‡}~
โทรสาร €-„„•}-k‡‡•

สาขานครราชสีมา
1242/2 อาคารศูนย์ การค้ าเดอะ มอลล์ ห้ อง เอ3
ชั !น 7 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 288-455 โทรสาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที1 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลําปาง
k}~ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั !น3
ถนนไฮเวย์-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรสาร (054) 816 - 811

สาขาสุรินทร์
137/5-6 ถนนศิริรัฐ
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044) 531-600-3 โทรสาร (044) 519-378

สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสมาพันธ์ ชัน 2
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรสาร (038) 862-043
สาขาสุราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที 4 ถนนชนเกษม
ตําบลมะขามเตี !ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรสาร (077) 205-475

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชั !น1 เลขที 351-351/1
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841
สาขาอรั ญประเทศ
ห้ าง เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญ ชัน2
เลขที% 559 หมู่ 1 ตําบลบ้ านใหม่หนองไทร
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (037) 226-346

สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (€k~) kkm-}}} โทรสาร (€k~) kkm-„„„
สาขายะลา
18 ถนนสองพีน้ อง ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรสาร (073) 255-498

สาขาภูเก็ต
},1/1 ถนนทุ่งคา ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (076) 355-730 โทรสาร (076) 355-73€
สาขาหัวหิน
}‚/}} ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ ••}}€
โทร (€km) •k}-}~k โทรสาร (€km) •k}-mm}

คําชี !แจง : เอกสารฉบับนี !จัดทําขึ !นจากแหล่งข้ อมูลที บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชือถือประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทํา ซึงมิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด และเอกสารนี !ได้ จัดทําขึ !นเพือประโยชน์ ในการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั !น มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพือทีจะชักชวนหรื อชี !นําการซื !อขาย
หลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือเป็ นการทัวไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารนี !ประกอบกับข้ อมูลและความเห็นอืน ๆ และวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจการลงทุนให้ เหมาะสมแก่กรณี ทั !งนี !ความเห็นทีแสดงอยู่ในเอกสารนี !เป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทํา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับ
ความเห็นทีแสดงอยู่ในเอกสารนี !ด้ วยแต่อย่างใด
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