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SET INDEX รอบเช้ าปิ ดที่ 1,597.94 จุด เพิ่มขึ ้น 6.05 จุด หรื อ +0.38% มูลค่าการซื ้อขาย 2.93 หมื่นล้ านบาท แกว่งตัวในแดนบวกตลอด
ชัว่ โมงการซื ้อขายรวมถึงทะลุ 1,595 จุด นาโดยหุ้นหลักอย่าง ADVANC, INTUCH, PTT อย่างไรก็ตาม BBL -2.8% ต่อประเด็นการลด
น ้าหนักของ MSCI หุ้นซื ้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้ แก่ TRUE, IFEC, BBL, TMB และ BLAND
ตลาดหุ้นไทยในรอบบ่ายวันนี ้ MBKET คาด SET INDEX แกว่งแคบ 1,595 จุด +/- ทังนี
้ ้ประเด็นการลดน ้าหนักหุ้น BBL ของ MSCI ซึง่ จะมี
ผลวันที่ 29 ก.ย. กลายเป็ นปั จจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยในวันนี ้ อย่างไรก็ตาม หุ้นหลักใน ICT / PTT ยังคงแข็งแกร่ ง ช่วย
จากัด downside risk ของ SET INDEX ในช่วงสันนี
้ ้
กลยุทธ์ การลงทุน: “ทยอยสะสม” PTT ราคาเหมาะสม 386 บาท ด้ วยมุมมองเชิงบวกในระยะสันจากความชั
้
ดเจนของการปฎิรูปราคา
ก๊ าซ LPG / NGV วันที่ 27 ก.ย.คณะทางานด้ านการปฎิรูปพลังงานจะพิจารณาแนวทางการปรับราคาเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย ก่อนเริ่ มดาเนินการ
ตังแต่
้ ต้นเดือนต.ค. เป็ นต้ นไป ตามตารางเวลาที่ รมว.พลังงาน เสนอ ซึง่ เป็ นประเด็นบวกทางตรงกับ PTT ทุกๆ การปรับ 1 บาทของราคาก๊ าซ
NGV จะเป็ นบวกต่อ PTT ในแง่ของกาไร 3.2 พันล้ านบาท หรื อ 10.50 บาท/หุ้น ราคา ณ ปั จจุบนั ซื ้อขายที่ PER58 ต่ากว่า 10x พร้ อม
ผลตอบแทนจากเงินปั นผลเฉลี่ย 4%
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SET – TFEX MOVEMENT

REGIONAL MOVEMENT
NIKKEI

SET

16,374.14

1.28%

HSKI

23,911.72

1,597.94

0.38%

-0.04%

SET50

1,066.83

STRAITS TIMES

0.38%

3,290.41

-0.07%

S50U14

1,063.70

KOSPI

4.80

2,034.10

-0.08%

S50U14C1050

1.90

0.30

S50U14P1050

10.10

-3.40

TAIWAN TAIEX

9,011.59

-0.96%

SHANGHAI COMPOSITE

2,361.16

0.75%

PTTU14

-

-

JAKARTA COMPOSITE

5,192.11

0.35%

PTTEPU14

164.50

0.90

953.19

-0.30%

GFV14

18,670

-140.00

-0.05%

BRV14

3,122

-5.00

21,796.25

0.37%

TRUE

12.20

1.67%

BANK

627.21

-0.04%

IFEC

7.80

7.59%

PROP

319.38

1.02%

BBL

208.00

-2.80%

ICT

226.62

0.72%

TMB

3.10

2.65%

TRANS

217.98

0.15%

BLAND

2.18

2.83%

MSCI ASIA PACIFIC
DJIA Futures

17,131.00
CORE SECTOR MOVEMENT

ENERG

TOP 5 MOST ACTIVES

COMMODITY MOVEMENT
WTI Futures
GOLD Futures
Bloomberg AP Coal Index
Soybean Futures Price
Source: Bloomberg

CURRENCY MOVEMENT

92.66

-0.15%

THB / US$

32.25

1,214.10

-0.44%

Yen / US$

109.17

0.48

414.09

1.19%

US$ / Euro

1.2767

-0.0076

939.75

0.32%

0.04

@ 1.00 pm
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Asian’s Wrap
REGIONAL MOVEMENT
1.28%
0.75%

NIKKEI
SHANGHAI COMPOSITE

0.38%

SET

0.35%

JAKARTA COMPOSITE

-0.04%

HSKI

-0.07%

STAITS TIMES

NของนัIKKEIกลงทุปรันเพืบ่อตัได้วขึสน้ ิทเป็ธิ์รนวัับเงินนแรกในรอบ
3 วัน : ด้ วยแรงซื ้อ
ปั นผล อี ก ทัง้ เงิ น เยนเที ย บกับ

ดอลลาร์ สหรั ฐฯที่อ่อนค่าลง หลังยอดขายบ้ านใหม่ของสหรัฐ ฯ
เพิ่มขึ ้น โดย Inpex Corp. +4.3%, Minebea Co. +4.4% หลัง
รายงานก าไรจากการด าเนิ น งานดี ก ว่ า ที่ ต ลาดคาด, Sompo
Japan Nipponkoa Holdings +1.3% ก่อนขึ ้นเครื่ องหมาย XD
ในวัน พรุ ง นี ้ ในขณะที่ Sankyo Co. -1.2% หลัง Mizuho
Financial Group ปรับลดคาแนะนา

-0.08%

KOSPI

-0.16%

PCOMP

Hของการซื
ANGSENG แกว่ งตัวผันผวน: ปรับตัวขึ ้นก่อนในช่วงแรก
้อขาย อย่างไรก็ตามพลิกกลับมาปรับตัวลงจากความ

-0.30%

MSCI ASIA PACIFIC

-0.96%

TAIWAN TAIEX

กังวลต่อความไม่สงบในฮ่องกง จากการประท้ วงครัง้ ใหญ่ในวันที่
1 ต.ค.
ASIA PACIFIC VS THAILAND SECTORAL MOVEMENT
0.86%

SHIPPING

0.10%
0.60%

FOOD

0.33%

TELECOM

1.06%

0.31%
0.11%0.25%

CHEMICAL
FARMING & FISHING

0.12%
0.13%
0.04%

REAL ESTATE
TRANS

-0.11%

COAL
BUILDING MTRLS

-0.72%

BANK
ENERGY

0.90%

0.38%
0.32%

CONSTRUCTION

0.97%
0.76%

SโดยกลุHANGHAI
ปรับตัวขึน้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน: นา
่ ม อุต สาหกรรมจากแรงเก็ง ก าไรต่อ การเร่ ง ใช้ จ่ า ยจาก

ภาครัฐฯสาหรับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ Shanghai Electric
Group ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้ ในโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ ปรับตัว
ขึ ้น 10.0%, Dongfang Electric Corp. ปรับตัวขึ ้นมากสุดในปี นี ้
รวมถึง China First Heavy Industries ปรับตัวขึ ้นสู่ระดับสูงสุด
นับตังแต่
้ เดือน พ.ค. 2555

0.54%

-0.17%
-0.01%
0.18%

-1.08%
Thailand

1.38%

Asia Pac

Time Update: Sep 25 @ 13.00 Source: Bloomberg
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Disclaimer
บทความการวิเคราะห์ ฉบับนี ้ จัดทาขึน้ โดย ทีมกลยุทธ์ การลงทุน ภายใต้ ฝ่ายวิจยั สาหรั บนักลงทุน
ในประเทศ (KELIVE RESEARCH) ทัง้ นีก้ ารวิเคราะห์ งานในฉบับนีเ้ ป็ นความเห็นของนักกลยุทธ์ ท่ ีได้
ประเมินตามหลักวิชาการ อันประกอบด้ วย ปั จจัยพืน้ ฐาน – เครื่ องมือด้ านเทคนิค - ปั จจัยแวดล้ อมที่
เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ ซึ่งอาจมีความเห็นที่ขัดแย้ งกับบทวิเคราะห์ ด้านปั จจัยพืน้ ฐาน แต่ ด้วยเงื่อนไขด้ าน
ระยะเวลาการให้ ความเห็นต่ อการลงทุนของบทความฉบับนีเ้ ป็ นเพียงระยะสัน้ 1-2 เดือน ซึ่งอาจมี
ความเห็นที่ขัดแย้ งกับบทวิเคราะห์ ด้านปั จจัยพืน้ ฐานที่ประเมินการลงทุนในภาพระยะยาว 12
เดือนข้ างหน้ า ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่นักลงทุน ต้ องอ่ าน และทาความเข้ าใจถึงประเด็นการนาเสนอ
บทวิเคราะห์ ในเชิงกลยุทธ์ ฉบับนี ้
เอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึน้ จากแหล่ งข้ อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่ า
น่ าเชื่อถือ ประกอบกับทัศนะส่ วนตัวของผู้จดั ทา ซึ่งมิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ ของข้ อมูล
ดังกล่ าว แต่ อย่ างใด และเอกสารนีไ้ ด้ จดั ทาขึน้ เพื่อประโยชน์ ในการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการลงทุนเท่ านัน้
มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะชักชวนหรือชีน้ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ใดโดยเฉพาะ
หรื อเป็ นการทั่วไปแต่ อย่ างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ ประกอบข้ อมูลและความเห็น
อื่นๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมในแต่ ละกรณี ทัง้ นีค้ วามเห็นที่แสดง
อยู่ในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นความเห็นส่ วนตัวของผู้จดั ทา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย)
ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่ จาเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับความเห็นที่แสดงอยู่ใน
เอกสารฉบับนีด้ ้ วยแต่ อย่ างใด
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คาชีแ้ จง
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ
IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็มเอไอ
ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมอง
ของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทย
เท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจ จึงอาจเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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สาขากรุ งเทพฯ
สานักงานใหญ่
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั ้น 20-21 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

สาขาอโศก
159 อาคารเสริมมิตร ชั ้น 25
ซอยสุขมุ วิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2665-7000 โทรสาร 0-2665-7050

สาขาญาดา
56 อาคารญาดา ชั ้น 5
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2632-8341 โทรสาร 0-2632-8395

สาขาซีคอนสแควร์
55 อาคารซีคอนสแควร์ ชั ้น G ห้ อง 1005
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2320-3600 โทรสาร 0-2320-3610

สาขาพาหุรัด
125 อาคารดิโอลด์ สยามพลาซ่า
ชั ้น 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

สาขาศรี นคริ นทร์
ห้ างสรรพสินค้ า Big C ชั ้น 1 เลขที่ 425 หมู่ 5
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาคารสานักงานเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชั ้น 14 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรสาร 0-2550-0566

สาขาลาดพร้ าว
1693 อาคารสานักงานศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว
ชั ้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้ าว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

สาขาเอ็มโพเรี่ ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรี่ยม ชั ้น 14
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

สาขาท่ าพระ
99 อาคารสานักงานเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั ้น 12
ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2876-6500 โทรสาร 0-2876-6531

สาขาบางแค
275 หมู่ที่ 1 เดอะมอลล์บางแค ชั ้น 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2804-4235 โทรสาร 0-2804-4251

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั ้น 5
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทร 0-2622-9412 โทรสาร 0-2622-9383

สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิต
94 หมู่.2 ศูนย์การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิต ห้ อง 091-92
ชั ้น G F ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ทีม 1 โทร. 0-2958-0592 โทรสาร. 0-2958-0420
ทีม 2 โทร.02-958-0992 โทรสาร 02-958-0590 ต่อ 400
สาขาธนิยะ
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั ้น 20
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2130

สาขาปิ่ นเกล้ า
7/129 อาคารเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า ชั ้น 3 ห้ อง 302
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0-2884-9847 โทรสาร 0-2884-6920

สาขาสาทร
92/10 อาคารสาธรธานี 2 ชั ้น 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรสาร .0-2636-7565

สาขาบางกะปิ
3105 อาคารเอ็นมาร์ ค พลาซ่า
ชั ้น3 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรสาร. 0-2378-1323
สาขาประตูนา้
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชั ้น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199

สาขาแฟชั่นไอส์ แลนด์
เลขที่ 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้ อง B001 A
ชั ้น บีเอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040
สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั ้น 8
ห้ องที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374

สาขาสีลม
62 อาคารธนิยะ ชั ้น 4
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2418
สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ชั ้นใต้ ดิน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรสาร 0-2641-0966

สาขาเดอะ ไนน์
เลขที่ 999 / 3 โครงการ เดอะ ไนน์ ชั ้น 3
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250
โทร .02-716-7816 โทรสาร 02-716-7815
สาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั ้น 17
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
50 ชั ้น 1 อาคารการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพ 10900
โทร 0-2579-9880 โทรสาร 0-2579-9840
สาขาทองหล่ อ
อาคารอเนกวณิช เลขที่ 154ชั ้น 3 ห้ อง C
ถนนสุขมุ วิท ) 55ซอยทองหล่อ (แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรสาร 0-2726- 3901

สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 อาคาร 10 ชั ้น 1 เลขที่ 110/1-4
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาธัญญะ พาร์ ค
735/5 ธัญญะ ช็อปปิ ง้ พาร์ ค อาคาร E ชั ้น 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั่ งเหนือ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ 10260
โทร. 0-2108-6300 ,โทรสาร 0-2108-6301

สาขาออล ซีซ่ นั ส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชั ้น3 ห้ อง311 เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094

สาขาแจ้ งวัฒนะ
99/9 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั ้น 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลบางตลาด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280
สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชั ้น 4
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

สาขาเชียงใหม่ 1
244 อาคารสานักงาน ชั ้น 2-3
ถนนวัวลาย ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-019

สาขาเชียงใหม่ 2
201/3 ถนนมหิดล ตาบลหายยา
อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-138-47 โทรสาร (053) 202-695

สาขานครราชสีมา
1242/2 อาคารศูนย์ การค้ าเดอะ มอลล์ ห้ อง เอ3
ชั ้น 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 288-455 โทรสาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที่1 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลาปาง
319 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั ้น3
ถนนไฮเวย์-งาว ตาบลสวนดอก
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรสาร (054) 816 - 811

สาขาสุรินทร์
137/5-6 ถนนศิริรัฐ
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044) 531-600-3 โทรสาร (044) 519-378

สาขาอุบลราชธานี
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั ้น G
เลขที่ 311 หมู่ 7 ตาบลแจระแม
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639

สาขาสมุทรสาคร
322/91 ถนนเอกชัย
ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (034) 837-190 โทรสาร (034) 837-610

สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสมาพันธ์ ชั ้น 2
ถนนสุขมุ วิท ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรสาร (038) 862-043

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชั ้น1 เลขที่ 351-351/1
ถนนสุขมุ วิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841

สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด
อาเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039) 332-111 โทรสาร (039) 332-444

สาขาภูเก็ต
เลขที่ 1, 1/1 ถนนทุ่งคา ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (076) 355-730 โทรสาร (076) 355-730 ต่อ 119

สาขาสมุทรสงคราม
74/27-28 ซ.บางจะเกร็ง 4
ถนนพระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร (034) 724-062-4 โทรสาร (034)-724-068

สาขาหาดใหญ่
1,3,5 ซอยจุติอทุ ิศ 3 ถนนจุติอนุสรณ์
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร (074) 346-400-5 โทรสาร (074) 239-509

สาขาสุราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม
ตาบลมะขามเตี ้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรสาร (077) 205-475

สาขาอรั ญประเทศ
ห้ าง เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญ ชั ้น2
เลขที่ 559 หมู่ 1 ตาบลบ้ านใหม่หนองไทร
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (037) 226-346

สาขายะลา
18 ถนนสองพี่น้อง ตาบลสะเตง
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรสาร (073) 255-498

สาขาหัวหิน
16/11 ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน
อาเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110
โทร (032) 531-193 โทรสาร (032) 531-221

สาขาขอนแก่ น
163/1-2 ถนนกลางเมือง ตรงข้ ามตลาดสดเทศบาล1
อาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 225-355 โทรสาร) .043) 225-356

สาขานครสวรรค์
เลขที่ 1/15-16 ถนนสุชาดา ตาบลปากน ้าโพ
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร (056) 314-150 โทรสาร (056) 314-151

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชั ้น 15 ห้ อง 1501
เลขที่ 4,4/5 ถนนราชดาริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาต่ างจังหวัด

คาชี ้แจง : เอกสารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทา ซึ่งมิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ ของข้ อมูล ดังกล่าวแต่อย่างใด และเอกสารนี ้ได้ จัดทาขึ ้นเพื่อประโยชน์ ในการใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั ้น มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี ้นาการซื ้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือเป็ นการทั่วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารนี ้ประกอบกับข้ อมู ลและความเห็นอื่น ๆ และวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจการลงทุนให้
เหมาะสมแก่กรณี ทั ้งนี ้ความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารนี ้เป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จาเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับความเห็นที่แสดงอยู่ในเอกสารนี ้ด้ วยแต่อย่างใด
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