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Trading Breakdown : Daily
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Local

Buy
7,569.83
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Net
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Trading Breakdown : Month to Date
(Bt,m)
Institution
Proprietary
Foreign
Local

Dow Jones
NASDAQ
FTSE 100
Nikkei
Hang Seng

US Dollar
Baht (Onshore)
Yen
Euro

Oil : Brent
Oil : Dubai
Oil : Nymex
Gold
Zinc
BDIY Index

Buy
158,443.09
108,469.15
460,203.64
539,710.65

Sell
129,699.74
114,018.42
534,109.71
488,998.67

Net
28,743.34
-5,549.28
-73,906.04
50,711.98
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Closed
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-0.05
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(%)
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Commodities
Closed
27.18
27.90
20.01
1,633.12
1,822.00
603.00

Chg.
0.14
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-0.35
0.80
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-14.00

(%)
0.52
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-1.72
0.05
0.44
-2.27

ตลาดหุ ้นสหรัฐฯปิ ดบวก
นักลงทุนคาดหวังสภาคองเกรสจะสามารถบรรลุ
ข ้อตกลงผ่านกฎหมายเยียวยาได ้ ทําให ้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500
ปิ ด 11.37%, 8.12%, 9.38%
ตลาดหุ ้นยุโรปปิ ดบวก
นักลงทุนคาดหวังสภาคองเกรสจะสามารถบรรลุ
ข ้อตกลงผ่านกฎหมายเยียวยาได ้ ทําให ้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิ ด
10.98%, 9.05%, 8.39%, 8.93%
สัญญานํ้ ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิม
่ ขึน
้ 0.73 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 23.36
ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญานํ้ ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนพ.ค. เพิม
่ ขึน
้ 0.05
ดอลลาร์ ปิ ดที่ 27.03 ดอลลาร์/บาร์เรล แรงหนุนจากเฟดกระตุ ้นเศรษฐกิจครัง้
ใหญ่
ตลาดหุ ้นไทยวานนีป
้ รับตัวขึน
้ ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ ้นในภูมภ
ิ าค ขาน
้ พันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
รับ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศซือ
เชิงปริมาณ (QE) ในวงเงินไม่จํากัด และเฟดจะเพิม
่ วงเงิน 3 แสนล ้านดอลลาร์
่ ทีม
สําหรับโครงการปล่อยกู ้แก่ภาคธุรกิจ
และโครงการสินเชือ
่ ห
ี ลักทรัพย์คํ้า
ประกัน ในขณะทีไ่ ทยออกมาตรเยียวยาและพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ซึง่ จะมีรายละเอียด
จากรัฐบาล และจะมีการปรับแผนไปตามสถานการณ์โควิด-19 แบบวันต่อวัน
ครม. อนุมัตม
ิ าตรการเยียวยาชุด 2 ให ้แก่แรงงานลูกจ ้าง ลูกจ ้างชัว่ คราว
อาชีพอิสระทีไ่ ม่อยูใ่ นระบบประกันสังคม หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบอืน
่ ๆ ทีต
่ ้อง
หยุดงาน หยุดประกอบกิจการ อันเนือ
่ งมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็ นระยะเวลา 3
่ ฉุกเฉิน ไม่มห
เดือน (เม.ย.- มิ.ย. 63) โครงการสินเชือ
ี ลักประกัน วงเงินต่อราย
ไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย
้ คงทีไ่ ม่เกิน 0.10% ต่อเดือน ระยะเวลากู ้
ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชําระเงินต ้นและดอกเบีย
้ 6 เดือน โดยมีวงเงินรวม
่ พิเศษเพิม
40,000 ล ้านบาท โครงการสินเชือ
่ เติม เพือ
่ เพิม
่ สภาพคล่องชัว่ คราว
ในการดํารงชีวต
ิ แก่ประชาชนทีม
่ รี ายได ้ประจํา โดยมีหลักประกัน วงเงินต่อราย
ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบีย
้ คงทีไ่ ม่เกิน 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู ้
่ ดอกเบีย
ไม่เกิน 3 ปี โดยมีวงเงินรวม 20,000 ล ้านบาท โครงการสินเชือ
้ ตํา่
สําหรับสํานั กงานธนานุเคราะห์ คิดอัตราดอกเบีย
้ คงทีไ่ ม่เกิน 0.125% ต่อเดือน
ระยะเวลากู ้ไม่เกิน 2 ปี โดยมีวงเงินรวม 2,000 ล ้านบาท เลือ
่ นเวลาการชําระ
้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 เพิม
ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดาไปอีก 3 เดือน เป็ นสิน
่
มาตรการลดหย่อนค่าเบีย
้ ประกันสุขภาพจากเดิมไม่เกิน 1.5 เป็ น 2.5 หมืน
่ บาท
รวมกับเบืย
้ ประกันชีวต
ิ แล ้วต ้องไม่เกิน 1 แสนบาท และยกเว ้นภาษี เงินได ้บุคคล
่ งภัยของบุคลากรทางการแพทย์และ
ธรรมดา
สําหรับค่าตอบแทนในการเสีย
สาธารณสุข
เรามองมาตรการชุด 2 นี้ น่าจะเป็ นผลดีตอ
่ หุ ้น CPALL, BJC,
MAKRO แต่จะกระทบต่อลูกค ้าใหม่และลูกค ้าเก่าบางส่วนของ SAWAD, MTC,
KTC
้ ในสหรัฐฯ และ
เช ้านีด
้ ช
ั นี Dow Jones futures ปรับตัวลง ตัวเลขผู ้ติดเชือ
้านี
้
ยุโรปทีร่ ายงานเช พ
้ ุ่งขึน
้ อย่างมาก
ล่าสุดผู ้ป่ วยติดเชือในอิตาลีเพิม
่ ขึน
้ แตะ
้ แตะระดับ 39,673,
ระดับ 69,176 ราย สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส มีผู ้ติดเชือ
้ แตะระดับเกือบ 50,000 ราย
27,436, 22,300 ตามลําดับ สหรัฐฯ มีการเร่งขึน
้ ในสหรัฐฯ จะปรับขึน
WHO กังวลผู ้ติดเชือ
้ คล ้าย ๆ กับอิตาลี
แนวโน ้มตลาดหุ ้นไทยวันนี้คาดว่า ฟื้ นตัวในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ ้นใน
ภูมภ
ิ าค ตลาดคาดหวังมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะผ่านสภาค
องเกรส ติดตามการประชุมกนง. ในวันนี้ คาดว่าน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย
้
นโยบายลงอีก 0.25%

Source: Bloomberg

กลยุทธ์การลงทุน
Trading : ดีดกล ับไม่ขา้ มแถว ๆ 1,150 จุด แนะนํา ขาย
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ดูแกว่ง
Figure 1 : SET Index daily chart
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SET Index ปิ ดที่ 1,033.84 จุด 9.38 จุด ด้วยมูลค่าการซือ้ ขาย 64,145 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปริมาณการซือ้ ขายวันก่อนหน้า โดยนักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 1,943 ล้านบาท
ระยะกลาง : SET Index อยู่ในช่วงปรับฐาน มีแนวต้านสําคัญอยู่ทร่ี ะดับ 1,408 จุด การปรับตัวตํ่ากว่าระดับดังกล่าวยังเป็ นความเสีย่ งในระยะกลาง
สําหรับทิศทางในไตรมาส 2/2563 คาดว่ากรอบของ SET จะอยู่ระหว่าง 808-1,200 จุด แนะนํา ซือ้ เมื่ออ่อนตัว เพื่อหวังผลขายทํากําไรเมื่อดัชนีฟ้ื นตัว
กรอบในสัปดาห์น้คี าดว่าแกว่งในกรอบระหว่าง 917-1,150 จุด แนะนํา ขึน้ ขาย
ระยะสัน้ : SET Index ผันผวนในกรอบทีแ่ คบลง
เสีย่ ง ถ้าปิ ดตํ่ากว่า 1,020 จุด ลงต่อ

สัน้ ๆ ดีดกลับไม่ขา้ มแถว ๆ 1,067-1,087 จุด น่าจะกลับมาผันผวนอีกรอบ แนะนํา ขายลดความ
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CPALL

BJC

TPIPL

ITD

Resistance : 40

Resistance : 61

Support : 35

Support : 58

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 58-61 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 57.50 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 35-40 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 34.50 บาท
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TFD

RATCH

EGCO

SGP

Resistance : 57

Resistance : 210

Support : 50

Support : 185

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 185-210 บาท แนะนํา ลงซือ้
ขึน้ ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 184 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 50-57 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 49.50 บาท
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CPF

PTG

Resistance : 23.70

Support: 21.50

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 21.50-23.70 บาท แนะนํา
ลงซือ้ ขึน้ ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 21.40 บาท
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Key Stock News
SET หงอยเพือ
่ นบ้านพรึบ ผิดหว ังมาตรการร ัฐบาล ก ังวลโค
ั
วิดเพิม
่ ! พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ชด
ตลาดหุ ้นไทยขึน
้ จิ๊ บจ๊อยน ้อยกว่าเพือ
่ นบ ้าน
ผิดหวัง
้ เท่านัน
มาตรการรัฐไม่โดน ช่วยได ้แค่ระยะสัน
้
ขณะทีก
่ งั วลการ
ระบาดไวรัสโควิด-19 เพิม
่ ขึน
้ อย่างรุนแรง ไม่รู ้จะจบเมือ
่ ไหร่ หาจุด
ั เจนต ้อง
ตํ่าสุดไม่เจอ ด ้าน “บิ๊ กตู”่ ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่ชด
รอถึงวันที่ 26 มีนาคมนี้

AP จ่อปร ับแผนร ับโควิดเม.ย.นี้ ทยอยโอน Life ลาดพร้าว
มูลค่า 8 พ ันล้าน
“เอพี”
เกาะติดสถานการณ์โควิด-19
เล็งทบทวน
เป้ าหมาย-แผนงานปี นีใ้ หม่ภายในเม.ย.นี้ ขณะทีป
่ ั จจุบน
ั ยังคงเป้ า
ยอดโอนปี นี้ 40,550 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 25% และคงเป้ ายอดขาย
ไว ้ที่ 33,500 ล ้านบาท ล่าสุดทยอยส่งมอบโครงการ Life
ลาดพร ้าว 8 พันล ้านบาท วางเป้ าโอน 55% ภายในปี นี้

ลีสซิง่ โดนแบงก์ร ัฐแย่งลูกค้า ธปท.บีบลดดอกเหลือ 23%
กลุม
่ ลีสซิง่ ร่วงหนัก สารพัดปั ญหา ล่าสุดโดนแบงก์รัฐแย่ง
ลูกค ้ากดดอกเบีย
้ ตํ่าเหลือ 0.1% วงเงินกว่า 4 หมืน
่ ล ้านให ้รายย่อย
กู ้แก ้ปั ญหาผลกระทบโควิด ขณะทีห
่ นีเ้ สียยังพุง่ สภาพคล่องหด
่
หาย รวมทัง้ ธนาคารแห่งประเทศไทยบีบลดเพดานดอกเบีย
้ สินเชือ
บุคคล จาก 28% เหลือ 23% กดรายได ้ลดฮวบ

GLOBAL ปิ ดสาขาชว่ ั คราว 39 แห่ง เน้นขายออนไลน์-อ ัด
่ั
โปรโมชน
GLOBAL ลั่นโควิด-19 กระทบยอดขายเดือนมี.ค. หลังปิ ด
สาขาชัว่ คราวไป 39 แห่ง คาดฉุดรายได ้รวมปี นี้ ปรับเน ้นขาย
่ ต่อเนือ
ออนไลน์แทน อัดโปรโมชัน
่ ง พร ้อมโชว์แผนเปิ ดสาขาใหม่
ทัง้ ใน-ต่างประเทศ

BEM ยํา้ 30 มี.ค.นี้ เปิ ดนํา้ เงินส่วนต่อ
“รฟม.-BEM” ยํ้า! 30 มีนาคมนี้ พร ้อมเปิ ดบริการรถไฟฟ้ า
สายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ อย่างเป็ นทางการ
โดยเริม
่ จัดเก็บค่าโดยสารรวมเดินทางสายสีนํ้าเงินทัง้ ระบบ สาย
หลักและส่วนต่อขยาย 2 ช่วง ที่ 16-42 บาท

ั
ั วน 19.40% ให้
RATCH เซ็ นสญญาขายไฟวิ
นด์ฟาร์ม สดส่
ค้าปลีกรายใหญ่ในออสเตรเลีย
้ ขายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ า
“ราช กรุ๊ป” แจ ้งเซ็นสัญญาซือ
พลังงานลม Collector ขนาด 226.80 MW กับ ALDI Foods Pty
Ltd ผู ้ค ้าปลีกรายใหญ่ในออสเตรเลีย ในสัดส่วน 19.40% ล่าสุด
ประกาศเลือ
่ นการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 63 และกําหนด
มาตรการปฏิบต
ั งิ าน ณ ทีพ
่ ํานัก ป้ องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

THAI ประกาศยกเลิก! เทีย
่ วบินยุโรป-สิงคโปร์
“สถานทูตสิงคโปร์” เผยผ่านเฟซบุก
๊ ล่าสุด THAI แจ ้ง
ระงับบินชัว่ คราวของเทีย
่ วบินยุโรปทัง้ หมด มีผลวันที่ 1 เม.ย.-31
พ.ค. 63 พร ้อมระงับเทีย
่ วบินในภูมภ
ิ าครวมสิงคโปร์ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 25
มี.ค.-31 พ.ค. 63 แถมมีรายงานข่าวให ้พนักงานเริม
่ โครงการลา
หยุดโดยไม่รับเงินเดือนด ้วยความสมัครใจตัง้ แต่ 26 มี.ค.นีเ้ ป็ นต ้น
ไป
กทท.ทุบโต๊ะตํา่ 3 หมืน
่ ล. เลิกเจรจา"GULF-PTT"
“กทท.” ยืน
่ คําขาด! เจรจากลุม
่ GPC (GULF, พีทท
ี ี แทงค์,
China Harbour) ต ้องปรับเพิม
่ ผลตอบแทน “ท่าเรือแหลมฉบัง
่ ล ้านบาท ฟากเอกชน
เฟส 3” ให ้แก่รัฐเท่ากับราคากลางที่ 3.2 หมืน
ขอเวลาเสนอบอร์ดตัวเองก่อนนัดเจรจารอบ 2 ภายในเดือนนี้ คาด
ปิ ดดีลได ้ เซ็นสัญญาใน เม.ย.นี้
AWC ปิ ดโรงแรม 5 แห่ง เริม
่ 26 มี.ค.-15 เม.ย.นี้ ลดความ
่ งแพร่โควิด
เสีย
่ งการแพร่กระจาย
“AWC” เดินหน ้ามาตรการลดความเสีย
้ โควิด-19 ประกาศปิ ดบริการโรงแรมในเครือ 5 แห่งใน
เชือ
กรุงเทพฯ เป็ นการชัว่ คราว ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.–15 เม.ย. 63 เพือ
่
ลดการเดินทางของพนักงานจํานวนหลายพันคน
รวมถึงลดการ
รวมตัวของกลุม
่ คนจํานวนมากในโครงการ
้ หุน
บอร์ด SPCG อนุม ัติ 250 ล้าน เดินหน้าซือ
้ คืน 14 ล้านหุน
้
้ หุ ้น
บอร์ด SPCG ไฟเขียวทุม
่ เงินไม่เกิน 250 ล ้านบาท ซือ
คืน 14.02 ล ้านหุ ้น ระหว่างวันที่ 7 เม.ย.-30 ก.ย. 63 เพือ
่ สร ้าง
่ มั่นแก่ผู ้ถือหุ ้น จากสถานะทางการเงินทีแ
ความเชือ
่ ข็งแกร่ง ดัน
ROE-EPS เพิม
่

ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์ขา่ วหุ ้น

See important disclosure notice at the end of report

้ คืน 18
บอร์ด TACC ไฟเขียว วงเงินไม่เกิน 50 ล้าน จ่อซือ
ล้านหุน
้
้ หุ ้นคืนไม่เกิน 18 ล ้านหุ ้น วงเงิน
บอร์ด TACC ประกาศซือ
่ มั่น
ไม่เกิน 50 ล ้านบาท เริม
่ วันที่ 8 เม.ย.-7 ต.ค. 63 ฟื้ นความเชือ
นักลงทุนฝ่ าวิกฤติโควิด-19
รวมถึงบริหารสภาพคล่องให ้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยดันผลตอบแทน ROE-EPS เพิม
่ ยันไม่ได ้
่ ง ส่วนผลงานไตรมาส
รับผลกระทบกทม.สัง่ ปิ ด 26 สถานทีเ่ สีย
1/63 คาดยังโตต่อเนือ
่ ง
้ ถอนแท่นเอราว ัณ
ชงครม.แผนรือ
เชฟรอนวางเงินประก ัน
หมืน
่ ล้าน
“กระทรวงพลังงาน” เตรียมเสนอ “ครม.” แผนรือ
้ ถอนแท่น
เอราวัณในอ่าวไทย 49 แท่น คาด “เชฟรอน” ต ้องวางเงินประกัน 1
หมืน
่ ล ้านบาท
"ดีอเี อส"ลนมาตรการย
่ั
ังไม่เข้าครม.
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจท
ิ ล
ั
เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอเี อส) เปิ ดเผยว่า ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมือ
่ วันที่ 23 มี.ค. 2563 ทีผ
่ า่ นมา
มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู ้ทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
จากไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าใช ้จ่ายด ้านโทรคมนาคม และ
ส่งเสริมการทํางานทีบ
่ ้าน
รวมทัง้ สนับสนุนการทํ างานผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพือ
่ เสนอทีป
่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพือ
่ พิจารณา
่ ป
เป็ นเรือ
่ งเร่งด่วนต่อไปนัน
้ ยังไม่ได ้มีการเสนอเข ้าสูท
ี่ ระชุม ครม.
วานนี้ (24 มี.ค. 2563) เพือ
่ พิจารณา

ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์ขา่ วหุ ้น

ขอมูลธุรกรรมขายชอรต (Short Sales)
Symbol

Volume (Shares)

Value (Baht)

(24 Mar’20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

AOT
PTT
AOT-R
SAWAD-R
GULF
ADVANC
GPSC
SCC
CPALL
BTS
GULF-R
PTTGC-R
KBANK
CPN
MTC-R
BGRIM-R
TISCO
PTTEP
KTC
PTTGC
BBL
JAS
CRC
MTC
PTTEP-R
CBG
BEM
HMPRO
BGRIM
CPF
KTB
TMB
IVL
SCB
SAWAD
KCE
INTUCH
COM7
EGCO-R
CHG
SCB-R
BDMS
ADVANC-R
QH
AWC
EGCO

3,599,400
5,577,000
2,194,500
2,061,400
518,500
327,400
1,108,700
186,000
682,000
4,633,000
259,900
1,371,500
436,000
927,600
1,000,000
581,100
340,900
327,000
769,200
606,700
172,200
3,453,600
673,600
454,300
222,300
219,400
1,837,000
1,309,500
289,700
494,200
1,005,000
14,000,000
522,900
112,200
159,500
478,400
124,500
375,000
27,300
2,619,800
81,200
263,600
23,800
2,500,000
1,345,400
20,000

175,065,650.00
159,133,775.00
105,481,400.00
76,453,000.00
73,868,500.00
63,327,100.00
60,280,975.00
53,916,600.00
40,580,000.00
38,597,310.00
37,444,250.00
35,682,240.00
35,044,750.00
31,610,825.00
30,915,000.00
21,997,550.00
21,271,750.00
19,199,750.00
18,585,175.00
15,606,675.00
15,564,375.00
14,736,572.00
14,391,020.00
14,304,075.00
13,256,650.00
12,879,850.00
12,446,600.00
12,267,850.00
11,061,400.00
11,032,760.00
10,306,200.00
9,910,000.00
9,180,840.00
6,680,375.00
6,087,050.00
5,876,570.00
5,725,875.00
5,618,250.00
5,397,800.00
5,339,732.00
4,830,225.00
4,757,780.00
4,600,300.00
4,400,000.00
4,039,588.00
4,000,000.00

Source: SETSMART

See important disclosure notice at the end of report

% Short Sale Volume
Comparing with Main Board

5.48
3
3.34
10.32
3.13
2.04
3.39
4.19
1.37
4.35
1.57
2.81
2.54
3.67
3.2
3.05
5.24
1.21
2.71
1.24
1.67
3.02
1.79
1.45
0.82
2.44
1.55
2.09
1.52
0.88
2.28
3.91
1.27
0.88
0.8
2.64
0.68
1.12
0.9
7.87
0.64
0.49
0.15
2.97
3.52
0.66

% Short Sale Value
Comparing with Main
Board

5.49
2.95
3.31
9.93
3.11
2.04
3.4
4.17
1.37
4.32
1.57
2.83
2.54
3.61
3.13
3.05
5.21
1.2
2.66
1.24
1.66
3.06
1.79
1.45
0.83
2.44
1.54
2.07
1.53
0.87
2.29
3.9
1.28
0.88
0.79
2.61
0.67
1.12
0.89
7.92
0.64
0.49
0.15
2.95
3.5
0.66

ขอมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของผูบริหาร (แบบ 59)
ชื่ อบริษัท

ชื่ อผู้บริหาร

ประเภทหลักทรัพย์

วันทีไ่ ด้ มา/
จําหน่ าย

จํานวน

ราคา

วิธีการได้ มา/
จําหน่ าย
้
ซือ

BBL

นาย ปิ ต ิ สิทธิอํานวย

หุ ้นสามัญ

23/03/2563

10,000

88.5

BDMS

นาย ประดิษฐ์ ทีฆกุล

หุ ้นสามัญ

24/03/2563

600,000

19.1

ขาย

BLA

นาย โชน โสภณพนิช

หุ ้นสามัญ

24/03/2563

43,000

10.8

้
ซือ

BLA

ั
นาย สุนทร อรุณานนท์ชย

23/03/2563

55,700

11.47

้
ซือ

GL

ิ ามิ
นาย ริก ิ อิชก

23/03/2563

50,000

2.3

้
ซือ

GBX
GBX
KAMART
KCM
JMT
JMT
JSP
JSP
JWD
JWD
JWD
JWD
JWD
JWD
CHO
CHAYO
SUSCO
CPT
CPT

นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ
นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ
นาย วงศ์ววิ ฒ
ั น์ ทีฆคีรก
ี ล
ุ
นาย อลัมพล เจริญกิจ
นาย ปิ ยะ พงษ์อช
ั ฌา
นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์
นาย ลิขต
ิ ลือสกุลกิจไพศาล
นาย ลิขต
ิ ลือสกุลกิจไพศาล
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
นาย กิตติ ตัง้ ศรีวงศ์
นาย มงคล สิมะโรจน์
นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ

หุ ้นสามัญ
NVDR อ ้างอิง หุ ้น
สามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ

23/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
23/03/2563
20/03/2563
20/03/2563
23/03/2563
24/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
23/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
23/03/2563
24/03/2563

102,200
450,000
100,000
200,000
55,000
7,000
1,000,000
749,400
2,000
20,000
3,000
15,000
5,000
23,000
2,416,300
100,500
100,000
200,000
500,000

0.36
0.36
2.09
0.28
15.8
15.9
0.19
0.19
4.96
5
5.05
5.1
5.25
5.3
0.42
3.24
1.57
0.6
0.59

้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ

SUPER

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

หุ ้นสามัญ

23/03/2563

150,000,000

0.35

้
ซือ

SUPER
HREIT
HREIT

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

หุ ้นสามัญ
หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์

23/03/2563
24/03/2563
24/03/2563

879,000
10,000
10,000

0.31
6.65
6.7

้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ

นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์

Source: www.sec.or.th

See important disclosure notice at the end of report

แบบรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของกิจการ (แบบ 246-2)
(Corporate Share Trade)
ชื่อบริษัท

ชื่อผูไดมา/จําหนาย

วิธีการ

ประเภท

%ไดมา/
จําหนาย

%หลังไดมา/
จําหนาย
13.0861

23/03/2563

3.366

วันที่ไดมา

GLOCON

นาย Jamil Mohamed

จําหน่าย

หุ ้น

ROJNA

มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ต ี้

จําหน่าย

หุ ้น

8.0371

0

23/03/2563

PDJ

นาย สมชาย ปั ดภัย

ได ้มา

หุ ้น

0.4415

5.1493

16/03/2563

PRIN

นาย Hendrik Robertus
Castendijk

จําหน่าย

หุ ้น

0.7131

4.3798

27/02/2563

Source: www.sec.or.th

กําหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจําปี 2563
ครงที
ั้ ่
1/2563

ว ันประชุม กนง.
พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

พุธที่ 25 มีนาคม 2563

3/2563

พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

4/2563

พุธที่ 24 มิถน
ุ ายน 2563

5/2563

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

6/2563

พุธที่ 23 กันยายน 2563

7/2563

พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

8/2563

พุธที่ 23 ธันวาคม 2563

See important disclosure notice at the end of report

ว ันเผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน
พุธที่ 8 เมษายน 2563
พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
พุธที่ 7 ตุลาคม 2563
พุธที่ 6 มกราคม 2564

RHB Guide to Investment Ratings
Buy: Share price may exceed 10% over the next 12 months
Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain
Neutral: Share price may fall within the range of +/- 10% over the next 12 months
Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels
Sell: Share price may fall by more than 10% over the next 12 months
Not Rated: Stock is not within regular research coverage
Investment Research Disclaimers
RHB has issued this report for information purposes only. This report is intended for circulation amongst RHB and its affiliates’ clients generally or
such persons as may be deemed eligible by RHB to receive this report and does not have regard to the specific investment objectives, financial
situation and the particular needs of any specific person who may receive this report. This report is not intended, and should not under any
circumstances be construed as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities referred to herein or any related financial instruments.
This report may further consist of, whether in whole or in part, summaries, research, compilations, extracts or analysis that has been prepared by
RHB’s strategic, joint venture and/or business partners. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness
of such information and accordingly investors should make their own informed decisions before relying on the same.
This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state,
country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to the applicable laws or regulations. By accepting
this report, the recipient hereof (i) represents and warrants that it is lawfully able to receive this document under the laws and regulations of the
jurisdiction in which it is located or other applicable laws and (ii) acknowledges and agrees to be bound by the limitations contained herein. Any failure
to comply with these limitations may constitute a violation of applicable laws.
All the information contained herein is based upon publicly available information and has been obtained from sources that RHB believes to be reliable
and correct at the time of issue of this report. However, such sources have not been independently verified by RHB and/or its affiliates and this report
does not purport to contain all information that a prospective investor may require. The opinions expressed herein are RHB’s present opinions only
and are subject to change without prior notice. RHB is not under any obligation to update or keep current the information and opinions expressed
herein or to provide the recipient with access to any additional information. Consequently, RHB does not guarantee, represent or warrant, expressly
or impliedly, as to the adequacy, accuracy, reliability, fairness or completeness of the information and opinion contained in this report. Neither RHB
(including its officers, directors, associates, connected parties, and/or employees) nor does any of its agents accept any liability for any direct, indirect
or consequential losses, loss of profits and/or damages that may arise from the use or reliance of this research report and/or further communications
given in relation to this report. Any such responsibility or liability is hereby expressly disclaimed.
Whilst every effort is made to ensure that statement of facts made in this report are accurate, all estimates, projections, forecasts, expressions of
opinion and other subjective judgments contained in this report are based on assumptions considered to be reasonable and must not be construed
as a representation that the matters referred to therein will occur. Different assumptions by RHB or any other source may yield substantially different
results and recommendations contained on one type of research product may differ from recommendations contained in other types of research. The
performance of currencies may affect the value of, or income from, the securities or any other financial instruments referenced in this report. Holders
of depositary receipts backed by the securities discussed in this report assume currency risk. Past performance is not a guide to future performance.
Income from investments may fluctuate. The price or value of the investments to which this report relates, either directly or indirectly, may fall or rise
against the interest of investors.
This report does not purport to be comprehensive or to contain all the information that a prospective investor may need in order to make an investment
decision. The recipient of this report is making its own independent assessment and decisions regarding any securities or financial instruments
referenced herein. Any investment discussed or recommended in this report may be unsuitable for an investor depending on the investor’s specific
investment objectives and financial position. The material in this report is general information intended for recipients who understand the risks of
investing in financial instruments. This report does not take into account whether an investment or course of action and any associated risks are
suitable for the recipient. Any recommendations contained in this report must therefore not be relied upon as investment advice based on the recipient's
personal circumstances. Investors should make their own independent evaluation of the information contained herein, consider their own investment
objective, financial situation and particular needs and seek their own financial, business, legal, tax and other advice regarding the appropriateness of
investing in any securities or the investment strategies discussed or recommended in this report.
This report may contain forward-looking statements which are often but not always identified by the use of words such as “believe”, “estimate”, “intend”
and “expect” and statements that an event or result “may”, “will” or “might” occur or be achieved and other similar expressions. Such forward-looking
statements are based on assumptions made and information currently available to RHB and are subject to known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may cause the actual results, performance or achievement to be materially different from any future results, performance or
achievement, expressed or implied by such forward-looking statements. Caution should be taken with respect to such statements and recipients of
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this report should not place undue reliance on any such forward-looking statements. RHB expressly disclaims any obligation to update or revise any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or circumstances after the date of this publication or to reflect the
occurrence of unanticipated events.
The use of any website to access this report electronically is done at the recipient’s own risk, and it is the recipient’s sole responsibility to take
precautions to ensure that it is free from viruses or other items of a destructive nature. This report may also provide the addresses of, or contain
hyperlinks to, websites. RHB takes no responsibility for the content contained therein. Such addresses or hyperlinks (including addresses or hyperlinks
to RHB own website material) are provided solely for the recipient’s convenience. The information and the content of the linked site do not in any way
form part of this report. Accessing such website or following such link through the report or RHB website shall be at the recipient’s own risk.
This report may contain information obtained from third parties. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness
or availability of any information and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results
obtained from the use of such content. Third party content providers give no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties
of merchantability or fitness for a particular purpose or use. Third party content providers shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary,
compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity
costs) in connection with any use of their content.
The research analysts responsible for the production of this report hereby certifies that the views expressed herein accurately and exclusively reflect
his or her personal views and opinions about any and all of the issuers or securities analysed in this report and were prepared independently and
autonomously. The research analysts that authored this report are precluded by RHB in all circumstances from trading in the securities or other
financial instruments referenced in the report, or from having an interest in the company(ies) that they cover.
The contents of this report is strictly confidential and may not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or passed, in whole or in part,
to any other person without the prior express written consent of RHB and/or its affiliates. This report has been delivered to RHB and its affiliates’
clients for information purposes only and upon the express understanding that such parties will use it only for the purposes set forth above. By electing
to view or accepting a copy of this report, the recipients have agreed that they will not print, copy, videotape, record, hyperlink, download, or otherwise
attempt to reproduce or re-transmit (in any form including hard copy or electronic distribution format) the contents of this report. RHB and/or its affiliates
accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.
The contents of this report are subject to copyright. Please refer to Restrictions on Distribution below for information regarding the distributors of this
report. Recipients must not reproduce or disseminate any content or findings of this report without the express permission of RHB and the distributors.
The securities mentioned in this publication may not be eligible for sale in some states or countries or certain categories of investors. The recipient of
this report should have regard to the laws of the recipient’s place of domicile when contemplating transactions in the securities or other financial
instruments referred to herein. The securities discussed in this report may not have been registered in such jurisdiction. Without prejudice to the
foregoing, the recipient is to note that additional disclaimers, warnings or qualifications may apply based on geographical location of the person or
entity receiving this report.
The term “RHB” shall denote, where appropriate, the relevant entity distributing or disseminating the report in the particular jurisdiction referenced
below, or, in every other case, RHB Investment Bank Berhad and its affiliates, subsidiaries and related companies.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION
Malaysia
This report is issued and distributed in Malaysia by RHB Investment Bank Bhd. The views and opinions in this report are our own as of the date hereof
and is subject to change. If the Financial Services and Markets Act of the United Kingdom or the rules of the Financial Conduct Authority apply to a
recipient, our obligations owed to such recipient therein are unaffected. RHB Investment Bank Bhd has no obligation to update its opinion or the
information in this report.
Thailand
This report is issued and distributed in the Kingdom of Thailand by RHB Securities (Thailand) PCL, a licensed securities company that is authorised
by the Ministry of Finance, regulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand and is a member of the Stock Exchange of Thailand.
The Thai Institute of Directors Association has disclosed the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies made pursuant to the policy of
the Securities and Exchange Commission of Thailand. RHB Securities (Thailand) PCL does not endorse, confirm nor certify the result of the Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies.
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Indonesia
This report is issued and distributed in Indonesia by PT RHB Sekuritas Indonesia. This research does not constitute an offering document and it
should not be construed as an offer of securities in Indonesia. Any securities offered or sold, directly or indirectly, in Indonesia or to any Indonesian
citizen or corporation (wherever located) or to any Indonesian resident in a manner which constitutes a public offering under Indonesian laws and
regulations must comply with the prevailing Indonesian laws and regulations.
Singapore
This report is issued and distributed in Singapore by RHB Securities Singapore Pte Ltd which is a holder of a capital markets services licence and an
exempt financial adviser regulated by the Monetary Authority of Singapore. RHB Securities Singapore Pte Ltd may distribute reports produced by its
respective foreign entities, affiliates or other foreign research houses pursuant to an arrangement under Regulation 32C of the Financial Advisers
Regulations. Where the report is distributed in Singapore to a person who is not an Accredited Investor, Expert Investor or an Institutional Investor,
RHB Securities Singapore Pte Ltd accepts legal responsibility for the contents of the report to such persons only to the extent required by law.
Singapore recipients should contact RHB Securities Singapore Pte Ltd in respect of any matter arising from or in connection with the report.
Hong Kong
This report is issued and distributed in Hong Kong by RHB Securities Hong Kong Limited (興業僑豐證券有限公司) (CE No.: ADU220) (“RHBSHK”)
which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for Type 1 (dealing in securities) and Type 4 (advising on securities)
regulated activities. Any investors wishing to purchase or otherwise deal in the securities covered in this report should contact RHBSHK. RHBSHK is
a wholly owned subsidiary of RHB Hong Kong Limited; for the purposes of disclosure under the Hong Kong jurisdiction herein, please note that RHB
Hong Kong Limited with its affiliates (including but not limited to RHBSHK) will collectively be referred to as “RHBHK.” RHBHK conducts a full-service,
integrated investment banking, asset management, and brokerage business. RHBHK does and seeks to do business with companies covered in its
research reports. As a result, investors should be aware that the firm may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this research
report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision. Importantly, please see the company-specific
regulatory disclosures below for compliance with specific rules and regulations under the Hong Kong jurisdiction. Other than company-specific
disclosures relating to RHBHK, this research report is based on current public information that we consider reliable, but we do not represent it is
accurate or complete, and it should not be relied on as such.
United States
This report was prepared by RHB and is being distributed solely and directly to “major” U.S. institutional investors as defined under, and pursuant to,
the requirements of Rule 15a-6 under the U.S. Securities and Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”). Accordingly, access to this
report via Bursa Marketplace or any other Electronic Services Provider is not intended for any party other than “major” US institutional investors, nor
shall be deemed as solicitation by RHB in any manner. RHB is not registered as a broker-dealer in the United States and does not offer brokerage
services to U.S. persons. Any order for the purchase or sale of the securities discussed herein that are listed on Bursa Malaysia Securities Berhad
must be placed with and through Auerbach Grayson (“AG”). Any order for the purchase or sale of all other securities discussed herein must be placed
with and through such other registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time as required by the Exchange Act Rule 15a-6. This
report is confidential and not intended for distribution to, or use by, persons other than the recipient and its employees, agents and advisors, as
applicable. Additionally, where research is distributed via Electronic Service Provider, the analysts whose names appear in this report are not
registered or qualified as research analysts in the United States and are not associated persons of Auerbach Grayson AG or such other registered
U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time and therefore may not be subject to any applicable restrictions under Financial Industry
Regulatory Authority (“FINRA”) rules on communications with a subject company, public appearances and personal trading. Investing in any non-U.S.
securities or related financial instruments discussed in this research report may present certain risks. The securities of non-U.S. issuers may not be
registered with, or be subject to the regulations of, the U.S. Securities and Exchange Commission. Information on non-U.S. securities or related
financial instruments may be limited. Foreign companies may not be subject to audit and reporting standards and regulatory requirements comparable
to those in the United States. The financial instruments discussed in this report may not be suitable for all investors. Transactions in foreign markets
may be subject to regulations that differ from or offer less protection than those in the United States.

Please refer to the following link (RHB Research conflict disclosures – Mar 2020) and the Disclosure of Conflict of Interest in each of the
research reports provided in this email for more details.
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สํานักงานใหญ่

สาขาสีลม

สาขาภคินทร์

ชั้น 8,10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 16 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม
ชั้น 1 อาคารภคินท์ 9 ถนนรัชดาภิเษก
98ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel:+66-(0)2-200-2000 Fax: +66-(0)2-632-0191 Tel:+66-(0)2-654-1999 Fax:+66-(0)2-654-1900
Tel: +66-(0)2-862-9999Fax: +66-(0)-2-108-0999
สาขาปิ่ นเกล้า

สาขาวิภาวดีรังสิต

สาขาอัมรินทร์

ชั้น19 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า อาคารเกษมทรัพย์ ชัน้ 1 89/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ชั้น 15 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 500 ถนนเพลินจิต
7/129 – 221 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมรินทร์ แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel:+66 –(0)2-63- 9000 Fax:+66-(0)2-631-9099 Tel: +66-(0)2-652- 4899 Fax: +66 –(0)2-652-4899
Tel:+66(0)-2-828-1555 Fax: +66-(0)2-828-1500
สาขาเชียงใหม่
314/1 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210
Tel: +66-(0)52-00-4999 Fax:+66-(0)52-00-4998
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สาขาหาดใหญ่
127 – 129 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel: +66-74-891-999 Fax: +66-(0)74-89- 900

