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บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ

สํานักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร

สาขา อัลมาลิงค

สาขา อัมรินทร ทาวเวอร

สาขา เซ็นทรัลปนเกลา 1

999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 , 25
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

(สายงานสนับสนุน) 1768
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 5, 31
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร

25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9,14,15
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร
ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร
ปนเกลา ชั้นที่ 14 หอง 1404
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร
เขต บางกอกนอย จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา บางกระป

สาขา บางนา

สาขา สินธร 1

สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สาขา สินธร 3

3105 อาคารเอ็นมารค ชั้น 3
หองเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพราว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
จ.กรุงเทพมหานคร

1093 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร 1
ออฟฟศ ชั้น 19 หองเลขที่ 1093/105
หมู 12 ถ.บางนา-ตราด(กม.3)
แขวงบางนา เขตบางนา
จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1
ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
ชั้น 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา ลาดพราว

สาขา ประชาชื่น

สาขา รังสิต

สาขา ไทยซัมมิท

สาขา รัตนาธิเบศร

555 อาคารรสา ทาวเวอร 2
ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

105/1 อาคารบี ชั้น 4
ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

1/832 พหลโยธิน 60
ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร

68/127 หมู 8 ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

สาขา ศรีราชา

สาขา ขอนแกน 1

สาขา ขอนแกน 3

สาขา อุดรธานี

สาขา เชียงใหม 1

135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

311/16 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน
จ.ขอนแกน

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝงริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน

104/6 ชั้น 2
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแขง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

308
หมูบานเชียงใหมแลนด
ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน
อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

สาขาเชียงใหม 2

สาขาเชียงใหม 3

สาขา เชียงราย

สาขา แมสาย

สาขา นครราชสีมา

310
หมูบานเชียงใหมแลนด
ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมูที่ 2 ชั้น 1
หอง B1-1, B1-2
ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม
เชียงใหม

353/15 หมู 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู 10 ต.แมสาย
อ.แมสาย จ.เชียงราย

1242/2 หอง A3 ชั้น 7
สํานักงานเดอะมอลล นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

อาคาร ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)จํากัด(มหาชน)

สาขา สมุทรสาคร

สาขา นครปฐม

สาขา ภูเก็ต

สาขา หาดใหญ 1

สาขา หาดใหญ 2

1045/16-17 ถ.วิเชียรโชฏก
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

28/16-17 ถ.ยิงเปา ต.สนามจันทร
อ.เมือง จ.นครปฐม

22/18 ศูนยการคาวานิชพลาซา
ถ.หลวงพอวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

200/221, 200/223
อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา ชั้น2
ถ.นิพัทธอุทิศ 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

106 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

สาขา หาดใหญ 3

สาขา กระบี่

สาขา ตรัง

สาขา สุราษฏธานี

สาขา ปตตานี

200/222, 200/224, 200/226
อาคารจุลดิศ หาดใหญพลาซา ชั้น2
ถ.นิพัทธอุทิศ 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

223/20 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา
อ.เมือง จ.กระบี่

59/28 ถ.หวยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎธานี
จ.สุราษฎธานี

300/69-70 หมู 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปตตานี

คํานิยามของคําแนะนําการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปจจุบัน ต่า
ํ กวา มูลคาตามปจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปจจุบัน ต่า
ํ กวา มูลคาตามปจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปจจุบัน สูงกวา มูลคาตามปจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกําไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกตอราคาหุนในระยะสั้น แมวาราคาปจจุบันจะสูงกวามูลคาตามปจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกวาตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกวา ตลาด
“ลงทุนเทากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทากับ ตลาด
“ลงทุนนอยกวาตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่า
ํ กวา ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น
DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทําโดยบริษท
ั หลักทรัพย ฟนน
ั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ขอมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหลงขอมูล
ที่เชื่อวาหรือควรเชื่อวามีความนาเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกตอง อยางไรก็ตามบริษัทไมรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลดังกลาว ขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ น
รายงานฉบับนีอ
้ าจมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา บริษัทไมมค
ี วามประสงคที่จะชักจูงหรือชี้ชวนใหผล
ู งทุน ลงทุนซื้อหรือ
ขายหลักทรัพยตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษท
ั ไมไดรับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยตามขอมูลที่ปรากฏแตอยางใด บริษท
ั จึงไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนําขอมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชไมวากรณีใดก็ตาม ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในขอมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ นรายงานฉบับนี้ หามมิใหผูใดนําขอมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใชประโยชน คัดลอก ดัดแปลง ทําซ้ํา นํา
ออกแสดงหรือเผยแพรตอสาธารณชนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรบ
ั อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทลวงหนา การลงทุนในหลักทรัพยมค
ี วามเสี่ยง ผูลงทุนควร
ศึกษาขอมูลและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) อาจเปนผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) และผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย
ที่ปรากฎอยูในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทําบทวิเคราะหของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวนี้ ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
้ วนของใบสําคัญแสดง
สิทธิอนุพันธดังกลาวกอนตัดสินใจลงทุน
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Thai Institute of Directors Association (IOD) – Corporate Governance Report Rating 2016
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สัญลักษณ N/R หมายถึง “ไมปรากฏชื่อในรายงาน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนทีแ
่ สดงไวนี้ เปนผลที่ไดจากการสํารวจและประเมินขอมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมูลที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถเขาถึงได ผลสํารวจดังกลาวจึงเปนการนําเสนอขอมูลใน
มุมมองของบุคคลภายนอกตอมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
โดยไมไดเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดําเนินกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
อีกทั้งมิไดใชขอมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสํารวจที่แสดงนี้จึงไมไดเปนการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดําเนินการของบริษท
ั จดทะเบียน
และไมถือเปนการใหคําแนะนําในการลงทุนในหลักทรัพยของบริษท
ั จดทะเบียนหรือคําแนะนําใดๆ ผูใ ชขอมูลจึงควรใชวิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะหและตัดสินใจใน
การใชขอ
 มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสํารวจนี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟนน
ั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) มิไดยืนยันหรือรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของผลสํารวจดังกลาวแตอยางใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (THAI CAC)
1 ขอมูล CG Score ประจําป 2559 จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ขอมูลบริษัทที่เขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559) มี 2 กลุม คือ
- ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC
- ไดรับการรับรอง CAC
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