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โล่งอกชัวคราวน
่
้ามันขยับขึน้
คาดหุ้นไทยปรั บตัว ขึน้ วันนี ้ จากเหตุหลักนา้ มันยุติการร่ วงลง 8 วันติดต่ อกัน
ปรั บขึน้ กว่ า 2% และตลาดหุ้นจีนกลับมามีเสถียรภาพอีกครัง้ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่ง เมื่ อ 100 บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ข องจี น จั บ มื อ กั น ไม่ ขายหุ้ น เพื่ อรั ก ษาตลาด
ปั จจัยภายในการจัดตัง้ กองทุน SME เป็ นปั จจัยบวก การที่ E8CAP ปรั บอัตรา
ขยายตัวเศรษฐกิจไทยลงเป็ น 3.5% ไม่ ถือว่ าแย่
หุ้นเด่ นวันนี้: SAMART (ราคาปิ ด 16.20 บาท; NR; Bloomberg 23.42 บาท)
เราเลือก บมจ.สามารถคอร์ ปเรชัน่ เป็ นหุ้นเด่นวันนี ้เนื่องจากเป็ นเครือธุรกิจไอซีทีครบ
วงจร
ซึง่ แนวโน้ มดีขึ ้นในปี นี ้จากธุรกิจไอซีทีน่าจะได้ รับประโยชน์จากนโยบายของ
รัฐบาลที่จะเร่งเบิกจ่ายและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทลั โดยบริษัทลูกน่าจะได้ ประโยชน์
จากการพัฒนา 4จีในประเทศไทยหลังจากประมูลเสร็จสิ ้นไปเมื่อปี ที่แล้ ว SAMTEL
บริษัทลูกที่เป็ นผู้นารับเหมางานวางระบบไอซีทีและโทรคมนาคมมีแนวโน้ มได้ งานส่วน
หนึ่งในโครงการวางระบบเครือข่ายด้ านอินเทอร์ เน็ตทัว่ ประเทศมูลค่า 2 หมื่น ลบ.
บริษัทลูกอีกบริษัทคือ SIM น่าจะได้ รับประโยชน์จากโอกาสขายเครื่องมือถือ 4จีด้วย
สามารถวิศวกรรมก็มีโอกาสขายตู้สถานีฐานให้ แก่คา่ ยมือถือและผู้รับเหมา โบเดีย แอร์
ทราฟฟิ ค เซอร์ วิส (CATS) ทาธุรกิจโดยได้ สมั ปทานยาวนานถึง 32 ปี เพื่อควบคุม
การจราจรทางอากาศและความปลอดภัยในประเทศกัมพูชานับแต่ปี 2544 Teda ซึง่
เป็ นบริษัทลูกที่ถือทางอ้ อมก็มีธุรกิจกับการไฟฟ้านครหลวงและยังมีโอกาสได้ งานจาก
นโยบายนาสายไฟลงดินด้ วย SAMART ยังมีโอกาสที่หนุนกาไรด้ วยการเปิ ดโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะด้ วยกาลัง 6-8 เมกะวัตต์ตอ่ โรงในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานน ้าใน
ประเทศลาว ตลอดจนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 พันเมกะวัตต์ในกัมพูชา ตามคาดการณ์
เฉลี่ยบลูมเบิร์กแม้ กาไรสุทธินา่ จะลดลงถึง 25% ปี 58 แต่ก็คาดว่าจะฟื น้ มาเติบโตถึง
26% ได้ ในปี 59 และ 7% ในปี 60 รูปแบบราคาของ SAMART กลับมาเกิดการฟื น้ ตัว
ในระยะสันจากการกลั
้
บมาเกิด Daily Buy Signal ครัง้ ใหม่ และหาก Price Pattern
ของ SAMART สามารถปิ ดตลาดรายสัปดาห์ (คือวันนี ้) เหนือ 15.50 บาท ก็จะทาให้
กลับมาเกิดความแข็งแกร่งในระยะกลางจากการกลับมาเกิด Weekly Buy Signal ครัง้
ใหม่ อย่างไรก็ตาม Price Pattern ของ SAMART นันยั
้ งคงมีแนวโน้ มหลักอยูใ่ น
แนวโน้ มขาลง จากการที่ยงั คงเกิด Monthly Sell Signal อยู่ ดังนันการที
้
่ SAMART ได้
กลับมาเกิด Daily Buy Signal และน่าจะเกิด Weekly Buy Signal จึงคาดว่าจะได้ เห็น
การ Rebound ในระยะสัน้ คาดว่าน่าจะได้ เห็นการปรับตัวขึ ้นไปทดสอบเป้าหมายแรก
ที่ 21.50 บาทก่อน โดยหาก Price Pattern ของ SAMART ยังแข็งแกร่งมากพอด้ วยการ
ปิ ดตลาดเหนือ 21.50 บาท ก็จะปรับตัวขึ ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื ้องต้ นต่อไปที่ 25.75
บาท โดยมีจดุ Stop Loss ในรอบนี ้อยูท่ ี่ 14.30 บาท (แนวต้ าน: 17.80, 18.30, 19.20;
แนวรับ: 17.00, 16.50, 15.60)

ปั จจัยสำคัญ

ประเด็นในประเทศ:
 หน่ วยงำนของยูเอ็นหั่นมุมมองกำรเติบโตไทย คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (Escap) หัน่ คาดการณ์จีดีพีไทย
ลงจาก 4% ในปี 59 เหลือ 3.5% เนื่องจากังวลเรื่ องหนีค้ รัวเรื อนที่สูงขึน้ และจีน
ชะลอตัว (Bangkok Post)
 ออมสิ น จั บ มื อ ตลท.ตั ้ง กองทุ น เอสเอ็ ม อี ธนาคารออมสิ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะร่วมมือกันตังกองทุ
้
นส่วนบุคคลเอสเอ็มอีเพื่อให้ ก้ ู
ดอกเบี ้ยต่าแก่เอสเอ็มอี ขนาดกองทุนไม่เกิน 2 พัน ลบ. โดยขนาดเริ่ มต้ นอยู่ที่
500 ลบ. และมุ่งให้ ก้ ู 4 อุตสาหกรรมได้ แก่ ธุรกิจเริ่มต้ นที่มีศกั ยภาพสูง ธุรกิจที่มี
โอกาสสร้ างการเติบโตให้ แก่เศรษฐกิจ ซัพพลายเออร์ หลักของภาครัฐและเอกชน
และธุรกิจเพื่อสังคม (Bangkok Post)
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Major Indices
SET
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Trading Summary
Institution
Proprietary
Foreign
Individuals
Total Trading Value
Most Active Value
ADVANC
PTT
JAS
KBANK
BEM
Commodity Futures
US Crude
Brent Crude
Gold
FX Rates
USD/THB
EUR/USD
USD/JPY
USD/CNY

Close
1,263.29
789.91

Chg
-15.3
-14.0
22.2
1.7
3.4
+227.6
+31.6
+88.9
-42.7
-166.8
-79.1
-474.7
-16.3
-117.5
+58.0
-81.7
-51.9
-9.1
-24.0
-85.4

%Chg
-1.2
-1.7

Buy
4,473
5,469
9,655
19,200

Sell
3,916
5,823
10,347
25,526
45,612

Net
557
-354
-692
488
Btmn

Value
2,670
2,396
2,016
1,981
1,493
Close
31.20
31.03
1,087.10

Close
144.50
219.00
3.02
159.50
5.85
Chg
+0.7
+0.7
+1.9

%Chg
-2.7
-3.5
-3.2
-2.1
0.0
%Chg
+2.4
+2.4
+0.2

Close
35.71
1.06
122.60
6.39

Chg
+0.0
-0.0
-0.1
+0.0

%Chg
+0.1
-0.2
-0.1
+0.0

16,379.05
1,921.84
4,615.00
5,918.23
9,794.20
4,312.89
17,240.95
1,900.01
19,817.41
3,007.55
7,742.88
2,644.57
1,633.44
4,513.18
6,408.76

+1.4
+1.7
+2.0
-0.7
-1.7
-1.8
-2.7
-0.8
-0.6
+2.0
-1.0
-1.9
-0.6
-0.5
-1.3

Source: Bisnews, Bloomberg

Technical picks (support & resistance)
SAMTEL (S: 14.60, R: 17.90); IRPC (S: 4.46, R:
4.76); BA (S: 24.50, R: 25.75); SET (S: 1,245, R:
1,279)
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เตรี ย มคลอดเกณฑ์ อินไซด์ เ ดอร์ ใหม่ เ ข้ ม ขึน้ คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาลังดาเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์ที่จะใช้ ในปี นีซ้ ึ่งเกี่ยวข้ องกับการใช้ ข้อมูล
ภายในของกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะต้ องพ้ นจากเก้ าอี ้บอร์ ด ซึ่งต่างจากเกณฑ์ปัจจุบนั ที่ให้
คณะกรรมการบริษัทเลือกได้ วา่ จะใช้ อานาจปลดกรรมการหรือให้ อยูต่ อ่ ก็ได้ (The Nation)
แพคเกจท่ อ งเที่ ย วรำคำถู ก เกิ น จริ ง ถู ก ขำยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น โดยสภาอุต สาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ แสดงถึงความกังวลที่มีกลุ่มท่องเที่ยวที่ไม่ถกู กฎหมายได้ เสนอราคา
การท่องเที่ยวในประเทศไทยในราคาที่ต่ามากแก่นักท่องเที่ยวจีนที่ประมาณ 3,600 บาทต่อคน
ซึ่งอาจจะทาให้ เกิดผลกระทบกับภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทย และยังฝ่ าฝื นกฎที่ทางการ
กาลังพยายามที่จะหันไปเน้ นคุณภาพนักท่องเที่ยวที่มีการจับจ่ายใช้ สอยสูงมากขึ ้นมากกว่าที่จะ
เน้ นปริมาณนักท่องเที่ยว (The Nation)
KBANK (ปิ ด 159.50 บาท ราคาเป้าหมายปี 59 ที่ 205.00 บาท) วางแผนที่จะให้ ค วามสาคัญ
มากขึน้ กับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกัน ชีวิ ต และการด าเนิ น ธุ รกิ จ ธนาคารในต่า งประเทศ
เพื่อที่จะจับความนิยมในดิจิตอลแบงกิง้ ซึ่งรวมถึงระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Epayments โดยธนาคารคาดว่าการเติบโตในทัง้ 3 ด้ านนีจ้ ะแข็งแกร่งมากขึน้ ในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า
อีกทังธนาคารยั
้
งตังเป
้ ้ าที่จะรักษาสัดส่วนทางการตลาดของจานวนผู้ใช้ ดิจิตอลแบงกิ ้งที่ประมาณ
37% (Bangkok Post)

ต่ ำงประเทศ
 คำดตลำดหุ้นทั่วโลกวันนีจ้ ะปรั บตัวขึน้ ชั่วครำว หลังจากที่ราคานา้ มันร่ วงหนักติดต่อกัน 8
วัน โดยราคาหุ้นกลุ่มพลังงานได้ ปรับตัวขึน้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงเป็ นกังวลว่าอิหร่านจะ
เพิ่มปริมาณการผลิตนา้ มันสูต่ ลาดที่มีภาวะนา้ มันล้ นตลาดเร็วกว่าที่คาด อีกทังนั
้ กลงทุนมองหา
สัญญาณของความมีเสถียรภาพในเศรษฐกิจจีนและตลาดหุ้นที่ผนั ผวน (รอยเตอร์ )
 ดอลลำร์ สหรั ฐแข็งค่ ำขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดี ได้ รับแรงกระตุ้นจากการปรับตัวขึน้ ในตลาดหุ้น
สหรัฐและการดีดกลับของราคาน ้ามัน เป็ นการบอกว่าเฟดอาจไม่ถกู กดดันให้ ผลักดันแผนที่จะขึ ้น
อัตราดอกเบีย้ หลายครั ง้ ในปี นี ้ เงิน ยูโรอ่อนค่าลง 0.3% เทียบกับดอลลาร์ สหรัฐอยู่ที่ 1.0838
ดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้นเทียบกับเงินเยนอยูท่ ี่ 117.99 เยน (รอยเตอร์ )
 รำคำพันธบัตรสหรั ฐร่ วงลงเมื่อวันพฤหัสบดี จากราคานา้ มันและหุ้นที่ฟืน้ ตัวจากการเทขาย
อย่างหนัก ราคาพันธบัตรอายุ 10 ปี ล่าสุดลดลง 4/32 และให้ อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2.080%
เพิ่มขึน้ จาก 2.066% ของวันพุธ ราคาพันธบัตรอายุ 30 ปี ลดลง 15/32 และให้ อตั ราผลตอบแทน
อยูท่ ี่ 2.869% เพิ่มขึ ้นจาก 2.847% เมื่อวันพุธ (รอยเตอร์ )
 ขบวนกำรรั ฐอิสลำม (IS) อ้ ำงว่ ำอยู่เบือ้ งหลังกำรระเบิดฆ่ ำตัวตำยและมือปื นที่ถล่ มยิงใจ
กลำงเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัส มีผ้ ูเสียชีวิต 7 รายในกรุ งจาร์ การ์ ตาในการ
ระเบิดหลายครัง้ และการถล่มยิง 1 ครัง้ และผู้เสียชีวิต 5 ใน 7 รายนัน้ เป็ นผู้ก่อเหตุ การโจมตี
ดังกล่าวถือเป็ นรูปแบบใหม่ของการต่อสู้ในประเทศ (รอยเตอร์ )
สหรัฐ:
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หุ้นสหรั ฐพุ่งขึน้ เมื่อวันพฤหัส นาโดยหุ้นกลุ่มพลังงานได้ ทะยานขึน้ หลังจากราคานา้ มันดิบเบ
รนท์ปิดเพิ่มขึน้ กว่า 2% และมีนักลงทุนจานวนมากมองว่าเป็ นจุดต่าสุดของหุ้นกลุ่มนีแ้ ล้ ว ส่วน
หุ้นในกลุ่มการเงินปรับตัวขึ ้นหลังจากเจพี มอร์ แกนได้ ประกาศผลประกอบการอันแข็งแกร่ง หุ้น
ในกลุ่ม ไบโอเทคได้ ดี ด กลับ เช่น เดี ย วกัน โดยดัช นี Nasdaq Biotechnology index (NBI) ปิ ด
เพิ่มขึ ้น 4% (รอยเตอร์ )
จำนวนผู้ขอรั บสวัสดิกำรว่ ำงงำนสหรั ฐขยับขึน้ ผิดคำดในสัปดำห์ ท่ แี ล้ ว แต่ยงั อยู่ในระดับที่
บ่งบอกว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ งมาก ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึน้ 7,000 คน มาอยู่ที่ 284,000
นับเป็ นสัปดาห์ที่ 45 ติดต่อกันแล้ วที่อยู่เหนือ 300,000 คน ยาวนานมากที่สดุ นับตังแต่
้ ทศวรรษ
1970 นักเศรษฐศาสตร์ คาดตัวเลขดังกล่าวจะลดลงไปที่ 275,000 (รอยเตอร์ )
ตัวเลขค้ ำปลีกสหรั ฐที่จะออกวันนีเ้ ป็ นจุดสนใจของนักลงทุนที่จะประเมินว่ ำ Fed จะปรั บ
ดอกเบีย้ ขึน้ อีกในเดือนมี.ค. หรือไม่ หลังจากที่ประธาน Fed สาขาเซนต์หลุยส์ เจมส์ บุลลาด
กล่าวว่าราคานา้ มัน ที่ร่วงลงต่อเนื่ องกาลังทาให้ การคาดการณ์ เกี่ยวกับเงินเฟ้อเป็ นไปในทาง
ลดลงซึง่ เป็ นการไม่เหมาะสมที่จะขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย (รอยเตอร์ )
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Daily Market Outlook
15 มกราคม 2559
ยุโรป:





เอเชีย:


หุ้นยุโรปร่ วงต่ ำสุ ดใน 13 เดือนในวันพฤหัส นาโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์ โดยหุ้น Renault ร่วง
หนักจากข่าวเจ้ าหน้ าที่เข้ าตรวจสอบ 3 โรงงานของบริษัทยานยนต์ดงั กล่าวเกี่ยวกับการควบคุม
การปล่อยไอเสียสูช่ นบรรยากาศในท
ั้
านองเดียวกับ Volkswagen อย่างไรก็ตามหุ้นส่วนใหญ่ปิดดี
ขึ ้นจากการถูกเททิ ้งในตอนแรก จากข่าวราคานา้ มันกระเตื ้องขึน้ ซึ่งมีผลให้ ห้ นุ โภคภัณฑ์ปรับตัว
ขึ ้นทังแผง
้ (Reuters)
Renault แถลง เจ้ าหน้ าที่ไม่พบอุปกรณ์ที่ก่อปั ญหาการปล่อยไอเสียผิดกฎแต่อย่างใด (Reuters)
ECB: ไม่ จำเป็ นต้ องมีมำตรกำรใหม่ ในรายงานการประชุมกาหนดนโยบายเดือน ธ.ค. ปรากฎ
คากล่าวของเจ้ าหน้ าที่หลายคนว่าควรจะมีการลดดอกเบี ้ยเพิ่มขึ น้ อีก แต่เมื่อวาน ECB กล่าวว่า
ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีความจาเป็ นเพิ่มเติมแต่อย่างใด (Reuters)
ผู้บ ริ หำร-ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ของบริ ษัทจีน 100 แห่ ง ตกลงใจร่ วมกันไม่ ขำยหุ้นในช่ ว งเวลำ
ต่ อไปนีช้ ่ ัวครำว ทังนี
้ เ้ พื่อป้องกันตลาดร่วงหนักที่เพิ่งเกิดขึน้ อันเป็ นการทาลายเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจจีน (Reuters)

สินค้ ำโภคภัณฑ์ :
 รำคำนำ้ มันดิบฟื ้ นตัวเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วง 8 วันที่ผ่านมา
เนื่องจากนักลงทุน Cover สถานะ Short ของตนเอง แต่ทงั ้ นีร้ าคานา้ มันถือว่ายังแวดล้ อมด้ วย
ความกังวลต่อสถานการณ์อปุ ทานน ้ามันล้ นตลาด โดยราคานา้ มันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ ้น 0.72
ดอลลาร์ ฯ (+2.4%) มาอยูท่ ี่ 31.03 ดอลลาร์ ฯ ต่อบาร์ เรล หลังจากที่ในช่วง 8 วันที่ผ่านมาปรับตัว
ลดลงไปกว่า 7 ดอลลาร์ ฯ ต่อบาร์ เรล หรือว่า 20% เช่นเดียวกับราคาน ้ามันดิบ WTI ที่ฟืน้ ตัวสูงขึ ้น
0.72 ดอลลาร์ ฯ ต่อบาร์ เรล (+2.4%) มาอยูท่ ี่ 31.20 ดอลลาร์ ฯ ต่อบาร์ เรล หลังจากในช่วงสัปดาห์
นี ้ได้ ลดลงไปถึงระดับ 29.93 ดอลลาร์ ฯ ต่อบาร์ เรล ซึง่ เป็ นระดับต่าสุดในรอบ 12 ปี (Reuters)
 รำคำทองคำปรั บตัวลงแรงสู่ระดับต่ ำสุ ดในรอบสัปดำห์ ครึ่ งเมื่อวันพฤหัสบดี กดดันจาก
ประเด็นที่ประธาน Fed ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี ้ยให้ สงู มากขึ ้น โดย
ราคาทองคาตลาดจรปรับตัวลดลง 1.5% มาอยู่ที่ 1,076.35 ดอลลาร์ ฯ ต่อออนซ์ ขณะที่ราคา
ทองคาล่วงหน้ าส่งมอบเดือ น ก.พ. ปรับตัวลดลง 1.2% มาอยู่ที่ 1,073.60 ดอลลาร์ ฯ ต่อออนซ์
(Reuters)
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CG Report
Date
11-Jan-16
12-Jan-16

Regions
US
JPY

Economic Indicators
Labor Market Conditions Index (Dec)
Eco Watchers Survey: Outlook (Dec)

13-Jan-16
13-Jan-16
13-Jan-16

EU
US
US

Non-monetary Policy's ECB Meeting
Monthly Budget Statement (Dec)
Fed's Beige Book

14-Jan-16

EU

ECB Monetary Policy Meeting Accounts

15-Jan-16

US

Retail Sales ex Autos (MoM) (Dec)

15-Jan-16

US

Retail Sales (MoM) (Dec)

15-Jan-16
15-Jan-16

US
US

Retail Control (Dec)
Industrial Production (MoM) (Dec)

Mon

Tue

Wed

5

6

Jan-16

4
XD
LTX
TTL

Thu

Fri
1

7

8

XD
TTTM

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

โปรดอ่านหมายเหตุทา้ ยบทวิ เคราะห์นี้

4

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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