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P/E (x)
P/BV (x)
Yield (%)
Market Cap (mn)

SET 50-100 – MAI – Futures Index
Closed
Chg.
728.53
37.38
1,583.89
78.55
723.60
27.50
213.07
2.28

1,063.23
1,099.94
1,050.72
1,080.03
+46.19
+4.47
74,952.24
12.55
1.18
4.86
11,121.64
(%)
5.41
5.22
3.95
1.08

Trading Breakdown : Daily
(Bt,m)
Institution
Proprietary
Foreign

Buy
11,129.94
5,057.67

Sell
6,605.70
5,107.06

Net
4,524.24
-49.40

Local

27,024.11

27,133.49

-109.39

31,740.52

36,105.98

-4,365.46

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

Sell

Net

169,573.03
113,526.82
487,227.75
571,451.17

136,305.44
119,125.48
561,243.20
525,104.65

33,267.58
-5,598.68
-74,015.43
46,346.52

World Markets Index
Closed
Chg.
20,704.91
2,112.98
7,417.86
557.18
5,552.28
106.27
19,546.63
1,454.28
23,527.19
863.70

(%)
11.37
8.12
1.95
8.04
3.81

Foreign Exchange Rates
Closed
Chg.
32.80
0.03
111.27
0.04
1.08
0.01

(%)
-0.09
-0.04
0.52

Commodities
Closed
26.37
26.71
20.01
1,620.71
1,822.00
603.00

Chg.
-0.67
-1.19
-0.35
-11.61
8.00
-14.00

(%)
-2.48
-4.27
-1.72
-0.71
0.44
-2.27

Source: Bloomberg
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ตลาดหุ ้นสหรัฐฯปิ ดบวก
นักลงทุนคาดหวังสภาคองเกรสจะสามารถบรรลุ
ข ้อตกลงผ่านกฎหมายเยียวยาได ้ ทําให ้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500
ปิ ด 2.39%, -0.45%, 1.15%
ตลาดหุ ้นยุโรปปิ ดบวก ขานรับมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ ทีจ
่ ะลดผลกระทบ
จากไวรัส โควิด-19 ทําให ้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิ ด 1.79%, 4.45%,
4.47%, 1.74%
สัญญานํ้ ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิม
่ ขึน
้ 0.48 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 24.49
ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญานํ้ ามันดิบเบรนท์สง่ มอบเดือนพ.ค. เพิม
่ ขึน
้ 0.24
ดอลลาร์ ปิ ดที่ 27.39 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกระแสข่าวสหรัฐฯ จะโน ้มน ้าวให ้
ซาอุฯ เพิม
่ กําลังการผลิตน ้อยกว่าทีค
่ าด
ตลาดหุ ้นไทยวานนีป
้ รับตัวขึน
้ ในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ ้นในภูมภ
ิ าค ขาน
รับ ทําเนียบขาวและพรรคเดโมแครต ได ้บรรลุข ้อตกลงในการผ่านร่างกฎหมาย
เยียวยาชาวอเมริกน
ั และภาคธุรกิจทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่าจะมี
วงเงิน 2 ล ้านล ้านดอลลาร์ โดยจัดสรรเงินกู ้วงเงิน 3.67 แสนล ้านดอลลาร์ ให ้กับ
ธุรกิจขนาดเล็ก ให ้ภาคธุรกิจทีไ่ ด ้รับผลกระทบวงเงิน 5 แสนล ้านดอลลาร์ และ
ชาวอเมริกน
ั ในส่วนของผู ้ใหญ่จะได ้รับเงินสดคนละ 1,200 ดอลลาร์ และเด็กจะ
ได ้คนละ 500 ดอลลาร์ ส่วนโรงพยาบาลจะได ้รับการจัดสรรเงินรวม 1.50 แสน
ล ้านดอลลาร์ภายใต ้มาตรการดังกล่าว
ผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4 : 2 ให ้คงอัตรา
ดอกเบีย
้ ไว ้ระดับเดิมที่ 0.75%
สวนทางกับทีต
่ ลาดคาดว่าจะปรับลดอัตรา
ดอกเบีย
้ ลงอีก 0.25% ลงสูร่ ะดับ 0.50% ทัง้ นีธ
้ ปท. ได ้ปรับลดคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ใหม่ เป็ นหดตัวลง 5.3% เทียบกับประมาณการเดิมใน
เดือนธ.ค. 62 ทีค
่ าดว่าจะขยายตัว 2.8% เนือ
่ งจากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
โดยปรับลดอุปสงค์
ต่างประเทศทีค
่ าดว่าจะหดตัวสูง จากภาคการส่งออกทีเ่ ป็ นผลมาจากเศรษฐกิจ
่ าวะถดถอยในปี นี้
โลกอาจเข ้าสูภ
และภาคการท่องเทีย
่ วทีห
่ ดตัวจาก
นักท่องเทีย
่ วต่างชาติทค
ี่ าดว่าจะลดลงราว 60-70% จากประมาณการเดิม ล่าสุด
ไอเอ็มเอฟคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี นี้อาจติดลบ 1.5% หรืออาจเลวร ้ายถึงขัน
้
ติดลบ 3.3%
ใกล ้เคียงหรืออาจเลวร ้ายกว่าวิกฤตการเงินโลกทีเ่ กิดขึน
้ ในปี
2008 และทําให ้เศรษฐกิจโลกในปี 2009 หรือ 2552 ขยายตัวติดลบ 1.67%
และกลับมาขยายตัว 4.3% ในปี 2010 หรือ 2553 ซึง่ ธปท. คาดว่าเศรษฐกิจ
ไทยในปี 2564 จะกลับมาขยายตัว 3.0% เรามองการปรับลดเศรษฐกิจไทยที่
คาดว่าจะติดลบ 5.3% น่าจะเป็ นการประมาณการในกรณีเลวร ้ายทีส
่ ด
ุ (worst
case) หรือแย่กว่าเมือ
่ ปี 2552 ทีเ่ ศรษฐกิจไทยติดลบ 2.3% เนือ
่ งจากยังไม่
้ สุดเมือ
สามารถจะคาดการณ์ได ้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะสิน
่ ใด การปรับลด
ครัง้ นีจ
้ งึ เป็ นการปรับลดนํ าหน ้าภาคเอกชนทีค
่ าดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบราว
2-2.5% หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จบได ้เร็ ว ก็จะเป็ นการเพิม
่
โอกาสทีอ
่ าจจะกลับมาปรับเพิม
่ ประมาณการในลําดับต่อไป
้ ในอิตาลีเพิม
เช ้านีด
้ ช
ั นี Dow Jones futures ผันผวน ผู ้ป่ วยติดเชือ
่ ขึน
้ แตะ
้ แตะระดับ 49,515,
ระดับ 74,386 ราย สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส มีผู ้ติดเชือ
37,323, 25,233 ตามลําดับ สหรัฐฯ มีการเร่งขึน
้ แตะระดับ 65,810 ราย WHO
้ ในสหรัฐฯ เร่งตัวขึน
กังวลผู ้ติดเชือ
้
แนวโน ้มตลาดหุ ้นไทยวันนี้คาดว่า ผันผวนในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ ้นใน
ภูมภ
ิ าค ตลาดคาดหวังท ้ายทีส
่ ด
ุ สหรัฐฯ จะโหวตผ่านมาตรการกระตุ ้น 2 ล ้าน
ล ้านดออลาร์ได ้สําเร็จ

กลยุทธ์การลงทุน
Trading : ดีดกล ับไม่ขา้ มแถว ๆ 1,150 จุด แนะนํา ขาย
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SET Index

ดูแกว่งต่อ
Figure 1 : SET Index daily chart
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Source: RHB, Aspen

SET Index ปิ ดที่ 1,080.03 จุด 46.19 จุด ด้วยมูลค่าการซือ้ ขาย 74,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปริมาณการซือ้ ขายวันก่อนหน้า โดยนัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 109 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 960-1,150 จุด แนะนํา ขึน้ ขาย
ระยะสัน้ : SET Index ฟื้ นตัวได้ดกี ว่าทีค่ าดเล็กน้อย เดือนนี้ถา้ SET ยังคงปิ ดตํ่ากว่าระดับ 1,118 จุด ยังมองผันผวนในกรอบ สัน้ ๆ ดีดกลับไม่
ข้ามแถว ๆ 1,100-1,117 จุด แนะนํา ขายเพื่อหวังผลซือ้ กลับเมื่ออ่อนตัว ถ้าปิ ดตํ่ากว่า 1,050 จุด ลงต่อ
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KBANK

SCB

TPIPL

ITD

Resistance : 63

Resistance : 84

Support : 59

Support : 79

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 79-84 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 78.50 บาท
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Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 59-63 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 58.50 บาท
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TFD

TISCO

BBL

SGP

Resistance : 94
Resistance : 65

Support : 90
Support : 63

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 90-94 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 89 บาท

RHB Retail Research / Market Dateline / PP 19489/05/2019 (035080)

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 63-65 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 62.50 บาท
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KKP

TU

PTG

SUPER

Resistance : 16.30
Resistance : 36

Support: 14.80

Support: 34

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 34-36 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 33.50 บาท

See important disclosure notice at the end of report

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway หรือในกรอบระหว่าง 14.80-16.30 บาทแนะนํา ลง
ซือ้ ขึน้ ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 14.70 บาท
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Key Stock News
่ั ม
้ บ 5.3% "กนง."คงดอกเบีย
้ 0.75 สงอุ
ธปท.หนจี
่ ั ดพ
ี ป
ี ี นีล
้
่ บุคคล ลีสซิง่
้ ัตรเครดิต สินเชือ
ลูกหนีบ
มติ “กนง.” 4 ต่อ 2 เสียงคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบาย 0.75%
ต่อปี พร ้อมคาดเศรษฐกิจไทยปี นีห
้ ดตัว 5.3% จากพิษโควิด-19
่ บุคคล
ด ้านแบงก์ชาติสง่ 6 แนวทางอุ ้มลูกหนี้ บัตรเครดิต สินเชือ
้ กู ้บ ้าน และเอสเอ็มอี มีทงั ้ พักจ่ายเงินต ้น ยืดเวลาการชําระ
เช่าซือ
มีผลตัง้ แต่ 1 เม.ย.นี้ ด ้านโบรกฯ มองไม่กระทบรายได ้ของหุ ้นที่
เกีย
่ วข ้อง เช่น SAWAD MTC AEONTS และ KTC เพราะไม่ได ้ปรับ
ลดดอกเบีย
้ ลง
่ ั ดประเทศ!! ส่อ"เคอร์ฟิว" 24 ชว่ ั โมง
พรก.ฯสงปิ
เปิ ดคําสัง่ ตาม “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” สัง่ ปิ ดประเทศ ห ้าม
ต่างชาติเดินทางเข ้า พร ้อมเข ้มงวดการเดินทางข ้ามจังหวัด ส่วน
การประกาศเคอร์ฟิว หากนํ ามาใช ้จะห ้ามออกจากเคหสถาน 24
ชัว่ โมง แต่จะมีข ้อยกเว ้นให ้บ ้าง ขณะทีบ
่ ค
ุ คลทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 70 ปี
และผู ้ป่ วยอืน
่ ๆ ไม่ควรออกจากบ ้าน
่ั
กบง.สง"ปตท."อุ
ม
้ เอ็นจีว ี 300ล.
“กบง.” ไฟเขียวสัง่ “ปตท.” อุ ้มรถโดยสารสาธารณะ ลด
ราคาขายปลีกเอ็นจีว ี 3 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นเวลา 3 เดือน หรือคิด
เป็ นเงินสนับสนุน 300 ล ้านบาท พร ้อมเตรียมจัดตัง้ คณะทํางาน
เพือ
่ ปรับโครงสร ้างราคา NGV ทัง้ ระบบในระยะยาว
ORI เจ๋งพรีเซล 4.5 พ ันล. หุน
้ นํา้ ดีปน
ั ผลยีลด์สง
ู 9%
“ออริจน
ิ้ ” โชว์ยอดขายไตรมาสแรก 4,500 ล ้านบาท คิด
เป็ น 21% ของเป้ าทัง้ ปี 21,500 ล ้านบาท เตรียมออกมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค ้า-พนักงาน-ธุรกิจในเม.ย.นี้ แถมจ่ายปั นผลอีก 0.29
บาท/หุ ้น ดิวเิ ดนด์ยล
ี ด์สงู 9% ขึน
้ XD วันที่ 14 พ.ค.นี้
1 เม.ย.นี"้ การบินไทย" ประกาศหยุดบินทวโลก
่ั
“การบินไทย” ประกาศ 1 เม.ย. 63 หยุดบินทั่วโลก “จัก
รกฤศฏิ”์ รักษาการดีด ี ยอมรับโควิด-19 กระทบรุนแรง ต ้องหยุดบิน
ทุกเส ้นทาง เหตุหลายแห่งปิ ดประเทศ บินเข ้าไม่ได ้ ประกอบกับไม่
มีผู ้โดยสารเดินทาง หากฝื นบินต่อเจอภาระต ้นทุนพุง่
TPCH ลนกํ
่ ั าไรปี นีโ้ ตเท่าต ัว บุก
๊ รายได้ COD โรงไฟฟ้าเพิม
่
59 เมกะว ัตต์
“TPCH” มัน
่ ใจปี นีด
้ ันรายได ้และกําไรโตเท่าตัว เตรียมรับรู ้
รายได ้จากโรงไฟฟ้ าใหม่อก
ี 59 เมกะวัตต์ มัน
่ ใจเดินหน ้าตามแผน
ลุยลงทุนโรงไฟฟ้ าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้ าขยะให ้ครบ 250
เมกะวัตต์ภายในปี นี้

CKP ย ันไม่ได้ร ับผลกระทบโควิด โรงไฟฟ้าไทย-ลาวผลิต
เต็มกําล ัง
“CKP” เผยโรงไฟฟ้ าทุกแห่งในสปป.ลาว-ไทย ไม่ได ้รับ
ผลกระทบโควิด-19
พร ้อมออกมาตรการรับมือเต็มที่
มั่นใจ
เดินเครือ
่ งผลิตไฟฟ้ า-จ่ายไฟฟ้ าเพียงพอในช่วงฤดูร ้อนนี้
BEM ใจปํ้าลดค่าเช่า 50% เมโทร มอลล์-ทางด่วน ฝ่าวิกฤต!
COVID-19
“BEM” พยุงพันธมิตรฝ่ าวิกฤต COVID-19 ลดค่าเช่า 50%
สําหรับผู ้เช่าพืน
้ ทีเ่ มโทร มอลล์ และด่านทางด่วน 3 แห่ง พร ้อมไม่
คิดค่าเช่าร ้านทีต
่ ้องปิ ดตามประกาศ กทม.
TEAME
เตรียมเซ็ นงานเพิม
่
โครงการคุมก่อสร้างไฮสปี
่ ม 3 สนามบิน
ดเชือ
TEAMG
เตรียมเซ็นสัญญาโครงการควบคุมการก่อสร ้าง
่ ม 3 สนามบิน มูลค่า 1,000 ล ้านบาท เร็วๆ นี้
รถไฟความเร็วสูงเชือ
ชีไ้ วรัสโควิด-19 ไม่กระทบโดยตรง พร ้อมออกมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาด ยํ้าปี 63 รายได ้รวมโต 10% โชว์แบ็กล็อก 3,800
ล ้านบาท
้ หมู-ไก่
CPF
คุมเข้มมาตรการป้องก ันโควิด
การ ันตีเนือ
ปลอดภ ัย 100%
“ซีพเี อฟ” คุมเข ้มมาตรการป้ องกันโควิด-19 เพิม
่ ความ
มัน
่ ใจให ้แก่ผู ้บริโภคเนือ
้ หมู เนือ
้ ไก่ ปลอดภัย 100% ยํ้าฟาร์มเลีย
้ ง
สัตว์ของบริษัท และเกษตรกรรายย่อยในโครงการส่งเสริมการเลีย
้ ง
้ โรคตามมาตรฐานสากล
สัตว์ ใช ้มาตรการป้ องกันการแพร่เชือ
บอร์ด INTUCH เลือ
่ นประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ปี 63 อนุม ัติปน
ั ผล 1.30
บ.
บอร์ด INTUCH มีมติเลือ
่ นประชุมผู ้ถือหุ ้นปี 63 ออกไป
หลังวันที่ 31 พ.ค. 63 และอนุมต
ั จ
ิ า่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแทน
จ่ายเงินปั นผลประจํ าปี 62 ในอัตราเดิม 1.30 บาท/หุ ้น จ่ายวันที่ 23
เม.ย. 63
TFG ปันผลกรณีพเิ ศษ 0.145บ. หว ังช่วยผูถ
้ อ
ื หุน
้ ฝ่าวิกฤติ
โควิด!
บอร์ด TFG ไฟเขียวควักเงิน 813 ล ้านบาท จ่ายปั นผล
ระหว่างกาลกรณีพเิ ศษ 0.145 บาท/หุ ้น หวังช่วยเหลือผู ้ถือหุ ้นฝ่ า
วิกฤติโควิด-19 ขึน
้ XD วันที่ 7 เม.ย. และจ่ายวันที่ 22 เม.ย.นี้
พร ้อมเลือ
่ นจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 63 ไม่มก
ี ําหนด

้ ก
KSL ส่งซิกงบปี นีด
ี ว่าปี ก่อน ร ับราคานํา้ ตาลดีด! บุก
๊ รายได้
BBGI เพิม
่
“นํ้ าตาลขอนแก่น” ส่งสัญญาณบวก คาดผลงานปี นีด
้ ก
ี ว่าปี
ก่อน รับแรงหนุนปั ญหาภัยแล ้งหนุนราคานํ้ าตาลเด ้ง! พร ้อมรับรู ้
้ ” ราคา
รายได ้จากบริษัทร่วม BBGI เพิม
่ ขึน
้ โบรกฯ เชียร์ “ซือ
เป้ าหมาย 2.44 บาท/หุ ้น

SAWAD จ่ายปันผลเหมือนเดิม เลือ
่ นประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ หนีโค
วิด
บอร์ด SAWAD มีมติเลือ
่ นประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี
้ ไวรัสโค
2563 ออกไปไม่มก
ี ําหนด เพือ
่ หนีการแพร่ระบาดของเชือ
่ ผู ้ถือหุ ้น (XM) และยกเลิกวัน
วิด-19 พร ้อมยกเลิกวันกําหนดรายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
กําหนดรายชือ
่ สิทธิในการรับเงินปั นผล (XD) เพือ
่ ไม่
กระทบสิทธิการแปลงสิทธิ SAWAD-W1 ลั่นยังยึดมัน
่ ในนโยบาย
การจ่ายปั นผลเหมือนเดิม

ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์ขา่ วหุ ้น

ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์ขา่ วหุ ้น

See important disclosure notice at the end of report

ขอมูลธุรกรรมขายชอรต (Short Sales)
Symbol

Volume (Shares)

Value (Baht)

(25 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

PTT
ADVANC
AOT
PTTEP-R
PTTEP
SCC
GULF
AOT-R
PTTGC-R
CPALL
GULF-R
PTTGC
KBANK
BGRIM
BBL
GPSC-R
GPSC
TISCO
BGRIM-R
VGI
TRUE-R
CPN
INTUCH
CPF
MTC
ADVANC-R
GLOBAL
KTC
IVL
EGCO
COM7
KTB
BJC
KBANK-R
BEM
TOP-R
CRC
BTS
JAS
SAWAD
EGCO-R
PTT-R
AWC
SCB-R
CBG
TMB

8,532,100
729,400
2,498,400
1,251,200
1,174,000
223,700
416,200
1,051,300
1,800,000
810,000
300,400
1,573,000
440,100
704,000
287,100
425,000
413,400
325,000
500,000
3,783,400
5,959,000
469,500
350,000
700,000
506,700
70,800
1,558,300
404,000
520,000
40,000
600,200
788,200
207,000
96,700
1,107,400
260,000
329,400
886,900
1,500,000
170,500
26,900
180,900
1,770,900
70,000
68,100
5,000,000

Source: SETSMART
See important disclosure notice at the end of report

258,324,225.00
146,865,650.00
125,752,950.00
79,668,300.00
75,691,000.00
69,684,900.00
60,899,150.00
53,002,175.00
49,300,000.00
48,453,850.00
44,848,800.00
43,407,000.00
35,676,700.00
27,218,150.00
26,431,125.00
24,050,000.00
22,641,050.00
20,681,750.00
19,950,000.00
19,363,650.00
18,019,580.00
17,897,500.00
16,942,500.00
16,355,000.00
16,132,050.00
14,335,500.00
13,684,710.00
9,662,400.00
9,338,000.00
8,600,000.00
8,333,670.00
8,305,750.00
8,181,750.00
7,981,925.00
7,942,170.00
7,735,000.00
7,586,570.00
7,527,945.00
6,410,000.00
6,322,350.00
5,785,200.00
5,780,375.00
5,416,672.00
4,242,750.00
4,118,625.00
3,680,000.00

% Short Sale Volume
Comparing with Main Board

3.79
3.96
4.89
2.29
2.15
3.48
2.36
2.06
3.03
1.54
1.7
2.64
2.81
3.11
3.01
1.25
1.22
2.06
2.21
6.64
2.74
3.54
1.37
0.96
2.56
0.38
4.27
1.23
0.74
1.28
1.43
1.48
1.79
0.62
1.34
0.71
0.7
1.52
1.8
0.99
0.86
0.08
3.7
0.41
0.78
1.5

% Short Sale Value
Comparing with Main
Board

3.71
3.94
4.89
2.24
2.13
3.48
2.34
2.06
2.99
1.54
1.73
2.63
2.8
3.05
3.01
1.27
1.2
2.07
2.23
6.56
2.75
3.52
1.37
0.94
2.56
0.38
4.32
1.22
0.73
1.27
1.44
1.49
1.75
0.63
1.36
0.7
0.69
1.51
1.81
0.99
0.85
0.08
3.68
0.41
0.79
1.5

ขอมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของผูบริหาร (แบบ 59)
ชื่ อบริษัท

ชื่ อผู้บริหาร

ประเภทหลักทรัพย์

วันทีไ่ ด้ มา/
จําหน่ าย

จํานวน

ราคา

วิธีการได้ มา/
จําหน่ าย
้
ซือ

BKI

นาย ชัย โสภณพนิช

หุ ้นสามัญ

23/03/2563

5,000

218.76

BKI

นาย ชัย โสภณพนิช

หุ ้นสามัญ

24/03/2563

3,000

219.67

้
ซือ

BA

นาย อนวัช ลีละวัฒน์วฒ
ั นา

หุ ้นสามัญ

24/03/2563

7,000

3.7

้
ซือ

KIAT
GBX
CNT
KUMWEL
KCM
CTW
JMART
JWD
JWD
CPT
WHA
DDD
ECL
HREIT
HREIT
TMILL
TMILL
TMILL
TMILL
TCMC
TEAMG

นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์
นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ
นาย คูชรู คาลี วาเดีย
นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
นาย อลัมพล เจริญกิจ
นาย ทาวเฮิน ซุน
ั ดิ์ สุขม
นาย อดิศก
ุ วิทยา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย จิตชัย นิมต
ิ รปั ญญา
นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
นางสาว จรีพร จารุกรสกุล
นาย ณั ฏฐะวุฒ ิ เครือประดับ
นาย มาซายูก ิ โนซาวะ
นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นาย ประภาส ชุตม
ิ าวรพันธ์
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์
นาย พิมล ศรีวก
ิ รม์
นาย วีระ สุธโี สภณ

หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ

หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ

24/03/2563
25/03/2563
24/03/2563
23/03/2563
24/03/2563
23/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
25/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
24/03/2563
25/03/2563
24/03/2563
24/03/2563

1,956,000
70,000
64,100
40,000
200,000
2,000
500,000
15,000
6,300
500,000
3,411,000
5,600
400,000
10,000
20,000
20,000
10,000
79,600
20,000
150,000
50,000

0.23
0.36
0.78
0.69
0.29
3.96
4.6
4.96
4.98
0.61
2.06
10.7
0.57
6.7
6.68
2.47
2.48
2.44
2.4
0.65
1.52

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

TNDT

นาย สุวฒ
ั น์ แดงพิบล
ู ย์สกุล

หุ ้นสามัญ

24/03/2563

1,800

1.9

้
ซือ

TIGER
TIGER
TIGER

นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์

หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นสามัญ

23/03/2563
24/03/2563
25/03/2563

21,000
900
1,500

1.55
1.59
1.59

้
ซือ
้
ซือ
้
ซือ

Source: www.sec.or.th

See important disclosure notice at the end of report

NVDR อ ้างอิง หุ ้นสามัญ

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

ชื่อผูไดมา/จําหนาย

วิธีการ

ประเภท

%ไดมา/
จําหนาย

%หลังไดมา/
จําหนาย
8.7211

25/03/2563

15.405

23/03/2563

TTI

บริษัท นํ าทรัพย์ โฮลดิง้ จํากัด

ได ้มา

หุ ้น

8.7211

ROJNA

นาย ดิเรก วินช
ิ บุตร

ได ้มา

หุ ้น

7.0473

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

วันที่ไดมา

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.

See important disclosure notice at the end of report

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

See important disclosure notice at the end of report

สาขาหาดใหญ่
127 – 129 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel: +66-74-891-999 Fax: +66-(0)74-89- 900

