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กังวลเศรษฐกิ จโลก
คาดหุ้นไทยปรั บ ตัว ลงวันนี ้ ตามวอลสตรี ทจากความกังวลการชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จโลกที่มี น า้ หนั กมากกว่ าปั จจั ยบวกเฉพาะบางกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศ เงินอุดหนุนราคายางดูท่าจะไม่ เพียงพอ แต่ ข่าวการประมูล 4G
ปี หน้ า การจะกลับ มาให้ หักภาษีสาหรั บ การท่ องเที่ยว การแก้ ไ ขประมงผิ ด
กฎหมายของรั ฐบาล รวมๆแล้ วเป็ นบวก แต่ ไม่ น่าจะต้ านความกังวลเรื่ องราคา
น า้ มั น ที่ ยั ง ร่ วงลง และตั ว เลขเศรษฐกิ จ จากญี่ ปุ่ นที่ ไ ม่ ค่ อ ยดี นั ก ซึ่ ง ยั ง มี
ความหมายกดดันเศรษฐกิจโลกอยู่
หุ้นเด่ นวันนี้: EPG (ราคาปิ ด 14.40 บาท; NR; ราคาเป้าหมาย Bloomberg 14.67
บาท)
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เป็ นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ รับประโยชน์จากสถานการณ์ราคา
น ้ามันดิบตกต่า โดย EPG ประกอบธุรกิจแปรรูปพลาสติกและโพลีเมอร์ เป็ นผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงรายใหญ่ในระดับโลก ซึ่งต้ นทุนวัตถุดิบหลักของบริ ษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก
หลากหลายประเภทที่ ปั จจุบัน ราคาได้ ป รับ ตัว ลดลงอย่า งมีนัยฯ ตามทิ ศทางราคา
น ้ามันดิบ จากนันน
้ ามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงผ่านหน่วยวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมของบริ ษัทฯ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการใช้ ที่หลากหลายของกลุ่ม
ลูกค้ า ผลิตภัณฑ์หลักๆ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ฉนวนยางกันความ
ร้ อน/เย็น อุปกรณ์ชิ ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับอาหาร
และเครื่องดื่ม ผลบวกจากราคาน ้ามันดิบที่ตกต่าประกอบกับ Innovation ของบริษัทฯ
ได้ สะท้ อนออกมาอย่างเห็นได้ ชดั ในผลประกอบการงวด 6M59 (มี.ค. 58 – ก.ย. 58)
ซึง่ สามารถฝ่ าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาได้ โดยรายงานกาไรสุ ทธิ
เติ บ โตถึง 135% YoY ซึ่งมาจากทัง้ ยอดขายที่ เติ บ โตสูงขึน้ และอัต ราการท ากาไรที่
ปรั บตัวดี ขึน้ ขณะที่ทิศทางผลการดาเนิ นงานต่อจากนี ไ้ ปยังคงสดใสจากแผนการ
ขยายตลาดในเชิงรุกและการขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึน้ ซึ่งนับว่ามีความพร้ อมอย่าง
มากหลัง จากได้ ร ะดมทุน จากการท า IPO เมื่ อ ปลายปี 57 จากประมาณการของ
Bloomberg consensus คาดว่า จะเห็ น การปรั บ ตัว สูงขึน้ ของกาไรสุท ธิ ต่อหุ้น ปี 59
(สิ ้นสุด มี.ค. 59) ถึง 60% YoY มาอยูท่ ี่ 0.43 บาท ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ ้นต่อเนื่องในปี
60 อีก 41% YoY มาอยู่ที่ 0.61 บาท ราคาหุ้นปั จจุบนั ซือ้ ขายที่ PEG ปี 59 ที่ 0.5 เท่า
แสดงถึงโอกาสที่ห้ ุนจะปรั บ ตัว สูงขึน้ ได้ อีก ในส่ว นของ Price Pattern ของ EPG มี
ความแข็งแกร่งในแนวโน้ มขาขึ ้น (Uptrend) อย่างมาก จากการเกิดทัง้ Daily, Weekly,
& Monthly Buy Signal นอกเหนือไปจากการทา New high นับตังแต่
้ EPG เข้ ามาซื ้อ
ขายในตลาดฯ โดยคาดว่าจะยังได้ เห็นการปรับตัวขึ ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายสาคัญของ
การทา New High (New All-time High) อยู่ที่ 15.80 บาท โดยมีจุด Stop Loss ของ
EPG ในรอบนี ้อยูท่ ี่ 12.60 บาท
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Technical picks (support & resistance)
STPI (S: 10.00, R: 11.50); ICHI (S: 11.90, R: 13.10);
TOP (S: 64.25, R: 67.75); SET (S: 1,257, R: 1,301)

ปั จจัยสำคัญ

ประเด็นในประเทศ:
 สศค. นำมำตรกำรภำษีท่องเที่ยวภำยในประเทศกลับ มำใช้ สานักงาน
เศรษฐกิ จ การคลัง ได้ เ ห็ น ชอบในหลั ก การที่ จ ะน ามาตรการลดหย่ อ นภาษี
สาหรับแพ็จเกจและที่พกั อาศัยกลับมาใช้ อีกครัง้ และอาจเพิ่มจานวนที่ลดหย่อน
ได้ ใ ห้ ม ากกว่ า 15,000 บาท รวมถึ ง พิ จ ารณาช่ว งระยะเวลาของนโยบายที่
เหมาะสม (Bangkok Post)
 รัฐบำลเร่ งจัดกำรอุตสำหกรรมประมงก่ อนกำรตรวจสอบ เพื่อรับมือกับอียู
จะเข้ ามาตรวจสอบประมงไทยเร็วๆนี ้ รัฐบาลกล่าวว่าได้ ใช้ มาตรการเพื่อจัดการ
การประมงผิด กฎหมายและไม่มีรายงาน โดย 80% ของมาตรการแก้ ไขน่าจะ
เสร็ จ ก่ อ น 31 ม.ค.58 (Bangkok Post) ความเห็ น : หากไทยไม่ ผ่ านการ
ตรวจสอบในครั้ งนี้ อาจส่ ง ผลให้ ไ ทยได้ ใ บแดงและอี ยู อาจยกเลิ ก การ
นาเข้ าอาหารทะเลจากไทย
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ใกล้ คลอดเกณฑ์ แบงค์ ชำติคุมสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเพื่อคุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ สง่ ให้ รมว.คลังพิจารณาให้ ความเห็นชอบและคาดว่าจะ
บังคับใช้ ได้ ในไตรมาสแรกปี นี ้ ส่วนหนึ่งจะคุมเกี่ยวกับทุนของธนาคารเฉพาะกิจและความเสี่ยงอิง
เกณฑ์ Basel II (Bangkok Post)
รัฐบำลจำกัดรำคำยำงที่ 45 บำท รัฐบาลวางแผนที่จะซื ้อยางพาราจากเกษตรกรที่ราคาซื ้อไม่
เกิน 45 บาทต่อกก. ซึ่งเป็ นราคาที่ต่ากว่า 15 บาทจากราคาที่กลุ่มเกษตรกรยางพาราเรี ยกร้ องที่
60 บาทต่อกก. (Bangkok Post)
อำจได้ แบนด์ วิธอีก 60 เมกะเฮิร์ตซ์ บนคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ มำประมูลเพิ่มในปี หน้ ำ
โดยนามาจาก อสมท. ซึ่งมีแบนด์วิธทัง้ หมด 144 เมกะเฮิร์ตซ์ ทาง อสมท.วางแผนจะใช้ คลื่นนี ้
บางส่วนให้ บริ การเพย์ทีวีด้วยเทคโนโลยี 4จี โดยอาจต้ องการแบนด์วิธเพียง 35-50 เมกะเฮิร์ตซ์
เท่านัน้ ทังนี
้ ้ควรต้ องมีการจ่ายค่าชดเชยให้ อสมท. แต่ กสทช. ต้ องรอให้ กฎหมายใหม่มีผลบังคับ
ใช้ ก่อนใน ก.ค.นี ้ กสทช.ระบุว่า ปั จจุบัน ไทยมีแ บนด์ วิ ธ ส าหรั บ ท าโทรคมนาคมเพียง 250 เม
กะเฮิร์ตซ์เท่านัน้ ในขณะที่จานวนแบนด์วิธที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา 4จีและ 5จีภายในปี 64 อยู่ที่
690 เมกะเฮิร์ตซ์ โดย กสทช.ตัง้ เป้าจะประมูลอีก 4 ช่วงคลื่นในปี 63 ได้ แก่ 850 700 1500 และ
1800 เมกะเฮิร์ต ซ์ (Bangkok Post) ความเห็น : เป็ นข่าวดี สาหรั บค่า ยมือถื อโดยเฉพาะ DTAC
(ปิ ด 31.25 บาท ราคาเป้าหมาย 39.00 บาท) ซึ่งแพ้ ประมูลไม่ได้ ซกั คลื่นมาในมือ โดยราคาของ
คลื่นพวกนี ้น่าจะต่ากว่าที่พงึ่ ประมูลไป
DELTA (ปิ ด 78.50 บาท) แย้ มว่าไตรมาส 1 ปี นี ้ รายได้ น่าจะเติบโตชัดเพราะคาสั่งซื ้อยังเข้ ามา
ต่อเนื่องและได้ ประโยชน์ จากบาทอ่อนค่า คาดว่ าทัง้ ปี 59 รายได้ จะเติบโตราว 10% หนุนโดย
แนวโน้ มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดาต้ าเซนเตอร์ และโทรคมนาคมที่ดีขึ ้น (ทันหุ้น)
SAMTEL (ปิ ด 15.40 บาท) น่าจะได้ ร่วมงานขยายโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ ประเทศมูลค่า 2 หมื่น
ลบ. โดย SAMTEL มีประสบการณ์ตงโครงข่
ั้
าย 3จีให้ บมจ.ทีโอที โดย SAMTEL กล่าวว่าบริ ษัท
น่า จะเข้ าร่ ว มประมูล งานภาครัฐและเอกชนในปี นี ร้ าว 1 หมื่น ลบ. แต่มีข่าวดี ว่า จะได้ งาน 1
โครงการมูลค่าราว 4-5 พัน ลบ.ใน ม.ค.นี ้ โดยรายละเอียดจะเปิ ดเผยในอนาคต (ทันหุ้น)
RS (8.80 บ.) ตังเป
้ ้ ารายได้ ปีนีอ้ ยู่ที่ 4.5 พันลบ. หรื อเพิ่มขึน้ 27% YoY โดยหลักเป็ นการเติบโต
จากธุรกิจทีวีดิจิตอล บริ ษัทได้ ตงงบลงทุ
ั้
นสาหรับปี นีอ้ ยู่ที่ 2 พันลบ. โดยจานวน 1 พันลบ. จะใช้
สาหรับผลิตละครไทย 30 เรื่ อง บริ ษัทคาดว่าเรทติ ้งของช่องจะถึง 7-8 แสนคนต่อนาทีภายในปี นี ้
เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญจาก 3.5 แสนคนในปั จจุบนั (The Nation) ความเห็น: เม็ดเงินโฆษณา
ยังมีแนวโน้ มชลอตัวในครึ่ งปี แรกจากเศรษฐกิจทีย่ ังไม่ อยู่ในภาวะฟื้ นตัว

ต่ ำงประเทศ
 คำดว่ ำตลำดหุ้นทั่วโลกวันนีจ้ ะร่ วงลงตำมตลำดวอลล์ สตรีทที่ด่ ิงแรง จากราคาน ้ามันที่ร่วง
หนักเมื่อคืนเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับ เศรษฐกิจโลก ความกังวลเกี่ยวกับ จีนดูจะผ่อนคลายลง
หลังจากข้ อมูลที่ประกาศเมื่อวานแสดงให้ เห็นว่ายอดการค้ าโดยรวมลดลงต่ากว่าที่คาดไว้ มากใน
เดือนธันวาคมและค่าเงินหยวนมีเสถียรภาพ ธนาคารกลางจีนตรึงค่าเงิน 4 วันติดต่อกันเพื่อสยบ
ความกลัวเกี่ยวกับการลดค่าเงินหยวน อย่างไรก็ตาม ยังต้ องให้ ความสนใจต่อรายงานข้ อมูลทุก
ฉบับของจีน (Reuters)
สหรัฐ:
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ตลำดหุ้นสหรั ฐร่ วงลงเมื่อวันพุธ โดยผลักให้ ดชั นี S&P500 ปิ ดต่ากว่า 1,900 จุดเป็ นครัง้ แรก
นับแต่เดือนกันยายนเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลมากขึน้ เกี่ยวกับราคาพลังงานที่อ่อนตัวลง
ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ และเศรษฐกิจโลก การเทขายเป็ นไปอย่างกว้ างขวางหลังจากที่
ราคานา้ มันถูกกระหน่ามีการทะยานขึน้ ในช่วงสัน้ ๆ จากรายงานคลังเชื ้อเพลิงสารองซึ่งระบุว่ามี
น ้ามันสารองเพิ่มขึน้ ในสหรัฐ นักลงทุนเป็ นกังวลกับผลกระทบของเศรษฐกิจทัว่ โลกที่อ่อนตัวโดย
จะดูจากผลประกอบการไตรมาส 4/15 (Reuters)
รำยงำน Beige Book จำกเฟด ระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิ จสหรัฐถูกขัดขวางจากค่าเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐที่แข็งแกร่ง ราคานา้ มันที่ ลดลงและภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจสหรัฐ
ขยายตัว 9 ใน 12 เขตในอเมริกา (Reuters)
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หุ้นยุโรปปรั บตัวขึน้ ในวันพุธ จากการที่นกั ลงทุน คาดดว่า ผลประกอบการไตรมาส 4/58 ของ
บริ ษัทยุโรปจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ห้ นุ กลับปิ ดลดจากที่วิ่งขึน้ ไปตอนช่วงครึ่งแรกของตลาดจาก
การขายทากาไร และจากรายงาน ปริมาณสารองน ้ามันเบนซิน และน ้ามันดิบสหรัฐ ที่เพิ่มขึ ้น ช่วง
ต้ นของตลาด ความเชื่อมัน่ ในตลาดดีขึ ้นจากตัวเลขการค้ าของจีนที่แม้ ส่งออกจะลดลง แต่ลดลง
น้ อยกว่าคาดมาก (Reuters)
ยอดคำสั่งซือ้ เครื่ องจักรในญี่ปุ่นเดือน พ.ย. ลดลงมำกที่สุดในรอบ 18 เดือน โดยตัวเลข
ดังกล่าวซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้การใช้ จา่ ยลงทุนในอีก 6 เดือนข้ างหน้ ารายงานออกมาลดลง 14.4% MoM
เทียบกับที่นักเศรษฐศาสตร์ คาดว่าจะลดลง 7.9% MoM หลังจากที่ในเดือนก่อนหน้ าเพิ่มสูงขึน้
อย่ า งแข็ ง แกร่ ง ซึ่ง สะท้ อ นเป็ นความไม่แ น่ น อนของภาพรวมความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศ
นอกเหนือไปจากแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว (Reuters)
ตัวเลขกำรค้ ำจีนในเดือน ธ.ค. ลดลงน้ อยกว่ ำที่ตลำดคำด โดยการส่งออกหดตัวเพียง 1.4%
YoY เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะหดตัว 8% (Reuters)

สินค้ ำโภคภัณฑ์ :
 รำคำนำ้ มันดิบ Brent ปิ ดลดลง 2% ในช่ วงวันพุธ หลังร่วงต่า 30 ดอลลาร์ เป็ นครัง้ แรกนับแต่
เม.ย. 47 หลังสต็อกนา้ มันมีแต่เติบโตขึ ้นในขณะที่มีความกังวลเรื่ องอุป Brent ร่วงแตะจุดต่าสุด
รอบ 12 ปี ที่ 29.96 ดอลลาร์ กลับมาปิ ดที่ 30.31 ดอลลาร์ ร่วง 55 เซนต์หรือ 1.8% น ้ามันดิบสหรัฐ
ร่วง 4 เซนต์หรื อ 0.1% ปิ ดที่ 30.10 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล หลังลงไปแตะ 29.93 ดอลลาร์ ใน
วันอังคาร ราคาปิ ดต่าสุดนับแต่ ธ.ค. 46 (Reuters)
 นำ้ มันเบนซินคงคลังสหรั ฐเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นกำรพุ่งขึน้ รำยสัปดำห์ ครั ง้ ใหญ่ เป็ นรอบที่สอง
ขณะที่คลังนำ้ มันดิบปรับตัวขึน้ เล็กน้ อยอำทิตย์ ท่ แี ล้ ว ซึ่งรายงานโดยหน่วยงาน EIA สหรัฐฯ
คลังน ้ามันปรับขึ ้น 8.4 ล้ านบาร์ เรล เปรียบเทียบกับการคาดการณ์นักวิเคราะห์ที่การขึน้ 2.7 ล้ าน
บาร์ เรล คลังนา้ มันดิบปรับขึน้ 234,000 บาร์ เรล เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่จะขึน้ 2.5
ล้ านบาร์ เรล (Reuters)
 รำคำทองขึน้ เช้ ำนี ้ ฟื ้นจากจุด ต่า สุด รอบหนึ่งสัป ดาห์เพราะแรงกดดันต่อตลาดหุ้นโลกและ
ดอลลาร์ ส หรั ฐที่ อ่อนค่า หนุน โลหะมี ค่า ราคาทองค าตลาดจรปรั บ ขึน้ 0.1% อยู่ที่ 1,094.11
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ณ เวลา 7.00 GMT ราคาทองค าล่วงหน้ า ส่งมอบ ก.พ. ปรับ ขึน้ 0.7% อยู่ที่
1,094.5 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ (Reuters)
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CG Report
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CG Report
รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR) โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2557

รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ใน
เรื่ องการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate Governance) นี เ้ ป็ นการดาเนิ นการตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการ
สารวจของ IOD เป็ นการสารวจ และประเมิ นจากข้ อมูลของบริ ษัทจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าว
จึง เป็ นการนาเสนอในมุม มองของบุคคลภายนอก โดยไม่ไ ด้ เ ป็ นการประเมิ นการ
ปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการสารวจดังกล่าว เป็ น
ผลการสารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย
เท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ ยืนยันหรื อรั บรองถึงความถูกต้ องของผลสารวจ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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Contact
สาขา

สาน ักงานใหญ่

รายละเอียด
้ 7 อาคารเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
540 ชัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ั
โทรศพท์

แฟกซ ์

02-680-5000

02-680-5111

สาขาสีลม

้ 21 ห ้อง 2, 3-1 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวง
191 ชัน
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-630-3500

02-630-3530-1

สาขาอโศก

้ 17 ห ้อง 1703 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขม
159 ชัน
ุ วิท 21
แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02-261-1314-21

02-261-1328

้ 16
เลขที่ 7/3 อาคารสานักงานเซ็นทรัลปิ่ นเกล ้า ทาวเวอร์บ ี ชัน
ห ้อง 1605 - 1606 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน ้อย กรุงเทพมหานคร 10700

02-884-7333

02-884-7357,

สาขาปิ่ นเกล้า

้ 22
เลขที่ 99/99 หมู่ 2 อาคารสานักงานเซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ชัน
สาขาแจ้งว ัฒนะ

02-884-7367
02-119-2300

02-835-3014

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

ห ้อง 2204 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120

สาขาแจ้งว ัฒนะ2

้ 22
เลขที่ 99/99 หมู่ 2 อาคารสานักงานเซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ชัน
ห ้อง 2203 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี 11120
้ Parking ห ้อง
เลขที่ 38, 38/1-3,39 หมู่ 6 เมกาบางนา ชัน

สาขาเมกาบางนา

OP0001 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางแก ้ว เขตบางพลี
สมุทรปราการ 10540

สาขาระยอง

356/18 ถนนสุขม
ุ วิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21000

สาขาขอนแก่น

26/9 ถนนศรีจันทร์ใหม่ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

สาขาชลบุร ี

55/22 หมูท
่ ี่ 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
20000

038-053-858

038-784-090

สาขาฉะเชิงเทรา

้ 1 หมูท
เลขที่ 233 - 233/2 ชัน
่ ี่ 2 ถนนศุขประยูร ตาบลหน ้าเมือง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

038-981-587

038-981-591

รายงานนีจ
้ ัดทาโดยฝ่ ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บล.เอเชียเวลท์ จากัด เพือ
่ ใช ้ภายในบริษัทเท่านัน
้ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชน
่ ถือได ้ ซึง่ ทัศนะต่าง ๆ ในรายงานนีอ
ข ้อมูลทีอ
่ ้างอิงในรายงานนีไ้ ด ้มาจากส่วนวิจัยพืน
้ ฐานที่ ผู ้จัดทาได ้พิจารณาแล ้วว่าเชือ
้ งิ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานและการ
วิเคราะห์ข ้อมูลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม
ผู ้จัดทาไม่อาจยืนยันถึงข ้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต ้องของข ้อมูลดังกล่าวได ้และทัศนะต่าง
ๆ อาจ
เปลีย
่ นแปลงไป
โดยทีไ่ ม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
รวมไปถึงอาจไม่มค
ี วามสอดคล ้องกับข ้อมูลของทางส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรด
ตรวจสอบข ้อเท็จจริงและใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการพิจารณา ความคิดเห็นและคาแนะนาทีป
่ รากฏในรายงานนีเ้ ป็ นความเห็น ส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึง่ บริษัท
ไม่จาเป็ นต ้องเห็นด ้วย บริษัทจึงไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ ้อมจากการใช ้รายงานนี้ การลงทุนใน
่ ง
หลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
นักลงทุนควรทาความเข ้าใจอย่างถ่องแท ้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข ้อมูลของบริษัททีอ
่ อก
้ หรือขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์และข ้อมูลอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องก่อนการตัดสินใจซือ
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