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Share Price: THB214.00

MCap (USD): 15.6B

Thailand

Target Price: THB260.00 (+21%)

ADTV (USD): 39M

Banks

แนวโน้ มสินเชือและ non-nii เป็ นบวก
แนวโน้ มการเติบโตของสินเชือและรายได้ ทีมิใช่ ดอกเบีย) (non-nii) เป็ นบวก
โดยยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชือปี 2557-2558 เอาไว้ ที 6% และ 8%
มีมุมมองทีระมัดระวังต่ อคุณภาพสินทรั พย์ โดยได้ ปรับเพิม credit cost อีก34bp เป็ น 0.94% และ 0.98% สําหรับปี 2557-2558
แนะนําให้ ซือ) โดยปรับลดราคาเป้าหมายเป็ น 260 บาท ซึงคิดเป็ น 2.1x P/BV
ปี 2558 และ 19% ROE
What’s New
เราได้ เข้ าร่วมประชุมกับผู้บริหารของ KBANK เมือวานนี ! และผู้บริ หารได้ ให้ ข้อมูลว่า

สินเชือในช่วง 11 เดือนแรกของปี ทีแล้ วโต 6.7% โดยเป็ นการเติบโตจากสินเชือ SME
(+11.2%) สินเชือธุรกิจ (+5.8%) และสินเชือรายย่อย (+4.4%) เรายังคงเป้าการเติบโต
ของสินเชือในปี 2557 เอาไว้ ที 6% เนืองจากมีการชําระคืนเงินกู้ก้อนใหญ่ในเดือน
ธันวาคม 2557
NIM น่าจะลดลงเล็กน้ อยในไตรมาสที 4/57 แต่ NIM สําหรับปี 2557 ก็น่าจะยังเป็ นไป
ตามเป้าหมายที 3.7% โดยธนาคารคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี !ยลงในปี 2558
Non-NII น่าจะโตได้ 15% ซึงสูงกว่าทีเราคาดเอาไว้ ที 14% และสูงกว่าเป้าของธนาคาร
เองทีตังไว้
! ทีระดับเกิน 10% เล็กน้ อย ซึงเป็ นผลมาจากค่าธรรมเนียมจากธุรกรรม
bancassurance และธุรกิจบัตรของธนาคาร
สัดส่ วนต้ นทุนต่ อรายได้ (CIR) น่าจะสูงสุดในไตรมาสที 4/57 และดึงให้ CIR ปี 2557
มาอยู่ที 44-45%
ผู้บริ หารของธนาคารคาดว่า credit cost ในปี 2557 จะอยู่ที 95bp ซึงสูงกว่าทีเรา
ประเมินเอาไว้ ที 90bp เราคาดว่ากําไรสุทธิไตรมาสที 4/57 จะเพิมขึ !น 17%YoY เป็ น
1.09 หมืนล้ านบาท และกําไรสุทธิปี 2557 น่าจะโต 13% YoY
สําหรับเกณฑ์ใหม่ในเรื องของผู้คํ !าประกันนัน! ผู้บริ หารเชือว่าธนาคารจะระมัดระวังมาก
ขึ !นในการอนุมตั สิ ินเชือ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าสินเชือของธนาคารในปี นี !
What’s Our View
เรามีมมุ มองทีเป็ นบวกต่อแนวโน้ มการเติบโตของสินเชือและ non-nii แต่ยงั มีความเป็ นห่วง

เกียวกับการเกิด NPL ใหม่ในปี 2558 เรายังคงสมมติฐานอัตราการเติบโตของสินเชือ
เอาไว้ ที 8% แต่ปรับเพิม credit cost อีก 3bp เป็ น 98bp ในขณะทีธนาคารคาดว่าจะ
เพิมอีก 8-9% เป็ น 95bp ในปี นี ! เราได้ ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี 2558 ลง 1%
เป็ น 5.07 หมืนล้ านบาท โดยยังคงคําแนะนําให้ ซื !อ และปรับลดราคาเป้าหมายเป็ น 260
บาท (จากเดิม 265 บาท)

FYE Dec (THB m)
FY12A
FY13A
FY14E
FY15E
FY16E
Operating income
104,285.0 120,756.4 137,116.1 150,812.2 168,470.6
Pre-provision profit
57,351.0
67,853.6
77,600.4
84,749.8
95,141.3
Core net profit
35,260.0
41,324.8
46,626.1
50,688.5
58,016.7
Core EPS (THB)
14.7
17.3
19.5
21.2
24.2
Core EPS growth (%)
45.5
17.2
12.8
8.7
14.5
Net DPS (THB)
3.0
3.5
3.9
4.3
4.9
Core P/E (x)
14.5
12.4
11.0
10.1
8.8
P/BV (x)
2.8
2.3
2.0
1.7
1.5
Net dividend yield (%)
1.4
1.6
1.8
2.0
2.3
Book value (THB)
77.28
91.60
107.19
124.07
143.41
ROAE (%)
20.8
20.4
19.6
18.3
18.1
ROAA (%)
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
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(Unchanged)

Key Data
52w high/low (THB)

250.00/160.00

3m avg turnover (USDm)

38.5

Free float (%)

99.8

Issued shares (m)

2,393

Market capitalization

THB512.2B

Major shareholders:
-GIC Pte Ltd. (Investment Management)

2.2%

-APG Asset Management NV

1.3%

-Social Security Office of Thailand

1.0%
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Kasikornbank - (LHS, THB)
Kasikornbank / Stock Exchange of Thai Index - (RHS, %)

1 Mth 3 Mth 12 Mth
Absolute(%)

(11.6)

(2.7)

36.3

(4.4)

1.6

13.5

Relative to index (%)

Maybank vs Market
Positive
Market Recs

20

Neutral Negative
3

2

Maybank Consensus

% +/-

Target Price (THB)

260.00

264.08

(1.5)

'14 PATMI (THBm)

46,626

46,739

(0.2)

'15 PATMI (THBm)

50,689

51,189

(1.0)

Source: FactSet; Maybank

Jesada Techahusdin, CFA
(66) 2658 6300 ext 1394
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Snapshot of KBANK
Chart 1: Loan growth

Chart 2: Loan breakdown

Source: Company, MKE-ISR

Source: Company, MKE-ISR

Chart 3: NIM and earnings growth

Chart 4: NPL gross and NPL ratio

Source: Company, MKE-ISR

Source: Company, MKE-ISR

Chart 5: PER band

Chart 6: P/BV band

Source: Bloomberg, MKE-ISR

Source: Bloomberg, MKE-ISR
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FYE 31 Dec
Key Metrics
Core P/E (x)
Core FD P/E (x)
P/BV (x)
P/NTA (x)
Net dividend yield (%)
INCOME STATEMENT (THB m)
Interest income
Interest expense
Net interest income
Net insurance income
Net fees and commission
Other income
Total non-interest income
Operating income
Staff costs
Other operating expenses
Operating expenses
Pre-provision profit
Loan impairment allowances
Other allowances
Associates & JV income
Pretax profit
Income tax
Minorities
Discontinued operations
Reported net profit
Core net profit

BALANCE SHEET (THB m)
Cash & deposits with banks
Sec. under resale agreements
Derivatives financial assets
Dealing securities
Available-for-sale securities
Investment securities
Loans & advances
Central bank deposits
Investment in associates/JVs
Insurance assets
Fixed assets
Intangible assets
Other assets
Total assets
Deposits from customers
Deposits from banks & FIs
Derivatives financial instruments
Subordinated debt
Other securities in issue
Other borrowings
Insurance liabilities
Other liabilities
Total liabilities
Share capital
Reserves
Shareholders' funds
Preference shares
Minority interest
Total equity
Total liabilities & equity

มกราคม

FY12A

FY13A

FY14E

FY15E

FY16E

14.5
14.5
2.8
3.1
1.4

12.4
12.4
2.3
2.6
1.6

11.0
11.0
2.0
2.2
1.8

10.1
10.1
1.7
1.9
2.0

8.8
8.8
1.5
1.6
2.3

96,174.0
(32,593.0)
63,581.0
7,327.0
24,467.0
8,910.0
40,704.0
104,285.0
(21,642.0)
(25,292.0)
(46,934.0)
57,351.0
(8,390.0)
0.0
20.0
48,981.0
(11,136.0)
(2,585.0)
0.0
35,260.0
35,260.0

106,225.5
(33,428.4)
72,797.1
9,729.4
29,443.0
8,786.8
47,959.2
120,756.4
(23,339.0)
(29,563.9)
(52,902.8)
67,853.6
(11,743.4)
0.0
193.3
56,303.5
(11,456.9)
(3,521.8)
0.0
41,324.8
41,324.8

113,262.4
(30,895.7)
82,366.7
11,286.1
33,270.6
10,192.7
54,749.4
137,116.1
(27,443.6)
(32,072.1)
(59,515.7)
77,600.4
(13,920.5)
0.0
224.2
63,904.2
(12,780.8)
(4,497.2)
0.0
46,626.1
46,626.1

122,165.7
(33,767.8)
88,397.9
12,866.2
37,928.5
11,619.7
62,414.4
150,812.2
(30,462.4)
(35,600.0)
(66,062.4)
84,749.8
(15,533.5)
0.0
255.6
69,471.9
(13,894.4)
(4,889.0)
0.0
50,688.5
50,688.5

133,163.3
(36,469.2)
96,694.1
14,796.1
43,617.8
13,362.6
71,776.5
168,470.6
(33,813.3)
(39,516.0)
(73,329.3)
95,141.3
(15,919.6)
0.0
294.0
79,515.7
(15,903.1)
(5,595.8)
0.0
58,016.7
58,016.7

285,106.0
0.0
0.0
382,163.0
0.0
0.0
1,285,310.0
0.0
167.0
0.0
51,569.0
21,962.0
336,271.0
2,077,442.0
1,391,380.0
174,004.0
0.0
0.0
87,394.0
17,040.0
0.0
206,803.0
1,876,621.0
23,933.0
161,012.0
184,945.0
0.0
15,876.0
200,821.0
2,077,442.0

243,892.2
0.0
0.0
496,567.4
0.0
0.0
1,396,806.6
0.0
364.4
0.0
51,693.3
23,211.6
321,402.0
2,290,045.3
1,529,835.1
167,402.9
0.0
0.0
71,517.6
24,994.0
0.0
259,288.4
2,053,037.9
23,932.6
195,299.7
219,232.3
0.0
17,775.1
237,007.4
2,290,045.3

268,776.6
0.0
0.0
536,292.8
0.0
0.0
1,477,752.8
0.0
386.3
0.0
54,794.9
24,604.3
350,936.9
2,444,768.0
1,613,976.0
176,610.0
0.0
0.0
75,451.0
26,384.6
0.0
273,549.3
2,165,970.9
23,932.6
232,592.1
256,524.7
0.0
22,272.3
278,797.0
2,444,768.0

299,332.7
0.0
0.0
595,285.0
0.0
0.0
1,593,813.0
0.0
417.2
0.0
59,178.5
26,572.7
388,065.9
2,663,332.2
1,743,094.1
190,738.8
0.0
0.0
81,487.1
28,495.4
0.0
295,433.2
2,339,248.6
23,932.6
272,989.6
296,922.2
0.0
27,161.3
324,083.6
2,663,332.2

333,197.1
0.0
0.0
660,766.4
0.0
0.0
1,719,500.7
0.0
450.5
0.0
63,912.7
28,698.5
429,028.9
2,902,357.6
1,882,541.6
205,997.9
0.0
0.0
88,006.1
30,775.0
0.0
319,067.8
2,526,388.5
23,932.6
319,279.4
343,212.0
0.0
32,757.1
375,969.1
2,902,357.6
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FYE 31 Dec
Key Ratios
Growth (%)
Net interest income
Non-interest income
Operating expenses
Pre-provision profit
Core net profit
Gross loans
Customer deposits
Total assets

FY12A

FY13A

FY14E

FY15E

FY16E

12.6
19.7
9.1
20.8
45.5
9.6
12.0
20.6

14.5
17.8
12.7
18.3
17.2
8.5
10.0
10.2

13.1
14.2
12.5
14.4
12.8
6.0
5.5
6.8

7.3
14.0
11.0
9.2
8.7
8.0
8.0
8.9

9.4
15.0
11.0
12.3
14.5
8.0
8.0
9.0

Profitability (%)
Non-int. income/Total income
Average lending yields
Average cost of funds
Net interest margin
Cost/income

39.0
5.42
2.16
3.58
45.0

39.7
5.18
1.95
3.55
43.8

39.9
5.12
1.70
3.72
43.4

41.4
5.12
1.74
3.70
43.8

42.6
5.12
1.74
3.72
43.5

Liquidity (%)
Loans/customer deposits

92.4

91.3

91.6

91.4

91.3

0.0
2.5
0.0
131.8

0.0
2.3
0.0
134.5

0.0
2.3
0.0
142.6

0.0
2.3
0.0
150.1

0.0
2.3
0.0
154.6

0.0
10.4
0.0

0.0
12.6
0.0

0.0
12.9
0.0

0.0
13.9
0.0

0.0
15.0
0.0

20.8
1.9
8.9

20.4
1.9
9.6

19.6
2.0
10.5

18.3
2.0
11.1

18.1
2.1
11.8

Asset quality (%)
Net NPL
Gross NPL
(SP+GP)/average gross loans
Loan loss coverage
Capital adequacy (%)
CET1
Tier 1 capital
Risk-weighted capital
Returns (%)
ROAE
ROAA
Shareholders equity/assets
Source: Company; Maybank
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ! ถูกจัดทําขึ !นเพือเผยแพร่ และเพือเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน! มิใช่การชักจูงให้ ซื !อหรื อขายหุ้นทีกล่าวถึงในรายงานนี ! นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่า
ของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิมขึ !นและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึ !นบนพื !นฐานของเทคนิค และปั จจัยพื !นฐาน ซึงอาจมีความ
แตกต่างกัน การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการทีแตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื !นฐาน โดยขึ !นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื !อ
ขาย ซึงแตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื !นฐาน ดังนันผลตอบแทนของนั
!
กลงทุนจึงอาจตํากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถ
สะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี !ไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพือแนะนําการลงทุนเพือบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพือวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการ
ลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนทีได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ! เพราะฉะนัน! นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบท
วิเคราะห์ฉบับนี !
การจัดทํารายงานฉบับนี ! ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลทีได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชือถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และ
บริ ษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลทีตามมาทังในส่
! วนของความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทาง
Maybank Kim Eng ดังนัน! Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที ,กรรมการ ,บริ ษัทร่วม และหน่วยงานทีเกียวข้ อง และ/หรื อพนักงาน) รวมเรี ยกว่า
“Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ทีเกิดขึ !นทังทางตรงหรื
!
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ! ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําทีปรากฏ
อยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี !อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี !อาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานล่วงหน้ า ซึงส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี ! เช่น“คาดว่า” “เชือว่า” “คาดการณ์วา่ ” “มีแนวโน้ มว่า”
“มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี ! “อาจ” เกิดขึ !น หรื อ เหตุการณ์นี ! “เป็ นไปได้ ” ทีจะเกิดขึ !น เป็ นต้ น การคาดการณ์ลว่ งหน้ า จะอยูบ่ นพื !นฐาน
ของสมมติฐานทีตัง! ขึ น! และอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบัน และยังขึน! อยู่กับความเสียงและความไม่แ น่นอนทีจะทํา ให้ ผลการดํา เนิ นงานทีแท้ จริ งแตกต่างไปจากที
คาดการณ์ได้ อย่างมีนยั ยะสําคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านี !เป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันทีบทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ออกไป Maybank
Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดขึ !น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที ,กรรมการ และพนักงาน ซึงรวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี ! อาจมีส่วนร่ วม หรื อมีสิทธิ
ลงทุนในหุ้นตัวนี ! หรื อ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ทีออกหลักทรัพย์นี ! นอกจากนีร! าคาหุ้นอาจเคลือนไหวไปตามสิงทีเสนอในบทวิเคราะห์นีM! aybank Kim Eng มีสิทธิ ใช้
ข้ อมูลในรายงานนี ! ก่อนทีรายงานนีจ! ะถูกเผยแพร่ ออกไปภายใต้ ขอบเขตทีกฎหมายรับรองเท่านัน! กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรื อพนักงานของ Maybank Kim Eng
ท่านหนึงท่านใด หรื อมากกว่าหนึงท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนนี !ได้
บทวิเคราะห์นี !ถูกทําขึ !นมาเพือลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนําไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนําไปจัดทําใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
! ! Maybank Kim Eng และตัวแทนทีเกียวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลทีตามมาจากการกระทําของ
บุคคลที 3 ทีกระทําสิงทีถูกห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์ นีไ! ม่ได้ ทําขึน! มาโดยตรง หรื อมีจดุ ประสงค์เพือการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัวไป หรื อประชาชนทัง! หมดทีอาศัยในประเทศท้ องถินทีออก
หลักทรัพย์นี ! หรื อในท้ องถิน เมือง หรื อ ประเทศอืนๆ ทีกฎหมายในประเทศนัน! ไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นีท! ําขึน! มาเพือการใช้ ในประเทศทีกฎหมายอนุญาตเท่านัน!
หลักทรัพย์นี !อาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื !อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซื !อขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิงใน
การนําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ทีได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนืองจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี !
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคําแนะนําทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนีเ! ป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพื !นฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจาก
ปั จจัย พืน! ฐาน เนื องจากการประเมินด้ า นเทคนิ กได้ ใช้ วิ ธีทีแตกต่างกัน โดยมุ่งเน้ น ข้ อมูล ด้ านราคา และปริ มาณการซื อ! ขายของหลักทรั พย์ ที Bursa Malaysia
Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนีจ! ะทําขึน! บนวันและข้ อมูลทีเกิดขึน! ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จํากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มี
เงือนไขทีจะต้ องปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูรับข้ อมูลนี ! การเผยแพร่ ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนีจ! ะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
!
ของการ
แนะนํา หรื อเกียวข้ องกับรายงานฉบับนี ! หากผู้รับรายงานฉบับนี !ไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชียวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน (จํากัดความใน Section
4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
! ! Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนือ! หาทีปรากฏในรายงานฉบับนี ! แต่เป็ นการรับผิดชอบทีจํากัด
ความเขตตามกฎหมายทีกําหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ! เป็ นการดําเนินการตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ ทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผู้ลงทุนทัวไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน! ผลสํารวจ
ดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากกฎในรายงานการกํ ากับดูแลกิ จการ บริ ษัท จดทะเบียนไทยเท่านัน! ดังนัน! ผลการสํา รวจ จึงอาจ
เปลียนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
! ! บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสํารวจ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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สหรัฐอเมริ กา
บทวิเคราะห์ฉบับนี จ! ดั ทําขึน! โดย MKE เพือเผยแพร่ ในสหรัฐฯ (“US”) สําหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ (ตามคํานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย
Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน! ซึงถือเป็ น Broker-Dealer ทีได้ จดทะเบียนใน
สหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
! ค! วามรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี ! อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ใน
สหรัฐฯ เท่านัน! รายงานฉบับนี !ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ทีไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนี
! ผ! ้ ู
ได้ รับรายงานฉบับนีจ! ะต้ องทําความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้ นําเสนอบทวิเคราะห์นีภ! ายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนทีเกี ยวเนืองกับกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์การกํากับ
อังกฤษ
เอกสารฉบับนีไ! ด้ ถกู เผยแพร่ โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จํากัด (“Maybank KESL”) ซึงได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน! เอกสารฉบับนีไ! ม่ได้ มีเจตนาทีจะเผยแพร่ แก่บุคคลทีถูกจํากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย
(Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุ ปใดๆ ทีเกิดจากบุคคลที z เพือเป็ นความ
สะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี !เท่านัน! ทังนี
! !บริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสียงของผู้รับ
เอกสารเท่านัน! นอกจากนีผ! ้ ูรับเอกสารฉบับนีค! วรปรึ กษาทีปรึ กษาทางภาษี ของตนเองเพือให้ เกิ ดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนีไ! ม่ได้
ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อทีปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี !ได้ จดั ทําและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึงเป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia
Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ทีออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี !จัดทําขึ !นและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที |}~•€|••‚N) ภายใต้ การกํากับดูแล Monetary
Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที €|€~•ƒ•€€€z|ƒ) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที €|-•€€ƒ-€€€|}) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Securities
and Exchange Commission
เวียดนาม: บริ ษัท Kim Eng Vietnam Securities จํากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที ~|/UBCK-GP) ซึงใบอนุญาตอยูภ่ ายใต้ The State Securities Commission
of Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กํากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริ ษัท Kim Eng Securities India Private จํากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึงของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที:
INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที INF/INB 011452431) ซึงอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Exchange
Board of India ทังนี
! ! KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท | Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที INM 000011708)
สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที •z~~•z‡)เป็ นสมาชิกทีได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนทีเกียวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึง และอาจมีกิจกรรมทีมากขึ !นในฐานะ market maker
หรื อ อาจเป็ นผู้รับประกันการจําหน่าย หรื อเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี ! และอาจเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาํ ปรึกษา หรื อบริ การอืนๆ ทีเกียวข้ องกับ
หลักทรัพย์นี !
สิงคโปร์ : ณ วันที ‡ มกราคม •••‡, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ทวิี เคราะห์หลักทรัพย์นี !ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฎในบท
วิเคราะห์ฉบับนี !
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจทีเกียวเนืองกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ทีจะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ทีปรากฎอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับ
นี ! ดังนันนั
! กลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ! ก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
! ! MBKET หน่วยงานทีเกียวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ น
เกียวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในหลักทรัพย์ทีปรากฏในรายงานฉบับนี !
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์นี ! หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ทีอ้ างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of
Conduct for Persons Licenses โดยการกํากับของ The Securities and Futures Commission
มกราคม
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ณ วันที ‡ มกราคม •••‡, KESHK และนักวิเคราะห์ทีได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาํ แนะนําหลักทรัพย์ทีปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี !
ช่วง z ปี ทีผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริ การแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริ การแก่หลักทรัพย์ในตลาด
แรก หรื อหน่วยงานทีได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี ! หรื ออาจให้ บริ การดังกล่าวภายใน |• เดือนข้ างหน้ า ซึงเป็ นการให้ คาํ ปรึกษา หรื อบริ การด้ านการลงทุนทีมี
นัยยะสําคัญ ทีอาจเกียวเนืองกับการลงทุนทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองทีผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ! เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน!
ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั!
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ !นอยูก่ บั การให้ คําแนะนํา หรื อมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี !
คําเตือน
Structure Securities ซึงเป็ นตราสารทีมีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิงในส่วนของความเสียงทีสูงขึ !นนัน! มีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนทีมีความรู้
ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสียงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
! !มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี ! อาจเปลียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง
(รวมถึงอัตราดอกเบี !ย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลียน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชือถือของผู้ออก หรื อ
หลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ
! นักลงทุนทีให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี ! จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี !ด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชียวชาญ
ของตนในส่วนของความเสียงทีอาจเกิดขึ !นจากการลงทุนในตราสารประเภทนี !
ทัง) นีไ) ม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึงของรายงานฉบับนี ) ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทําสําเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายทีใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่
ด้ วยตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MKE

Definition of Ratings
Maybank Kim Eng Research uses the following rating system
BUY
Return is expected to be above 10% in the next 12 months (excluding dividends)
HOLD
Return is expected to be between - 10% to +10% in the next 12 months (excluding dividends)
SELL
Return is expected to be below -10% in the next 12 months (excluding dividends)

Applicability of Ratings
The respective analyst maintains a coverage universe of stocks, the list of which may be adjusted according to needs. Investment ratings are only
applicable to the stocks which form part of the coverage universe. Reports on companies which are not part of the coverage do not carry investment
ratings as we do not actively follow developments in these companies.

มกราคม
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สาขากรุ งเทพฯ
สํานักงานใหญ่
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั !น 20-21, 24 เลขที 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 ชัน 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 | เลขที ƒ•• หมู่ •
ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7556 โทรสาร 0-2758-7551

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาคารสํานักงานเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชั !น 14 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรสาร 0-2550-0566

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

สาขาเอ็มโพเรี ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรียม ชั !น 14
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

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

สาขาบางแค
275 หมู่ที% 1 เดอะมอลล์บางแค ชัน 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

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

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

สาขาบางกะปิ
3105 อาคารเอ็นมาร์ ค พลาซ่า
ชัน3 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน%
เขตบางกะปิ กรุ งเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรสาร. 0-2378-1323
สาขาประตูนํา)
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชั !น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199

สาขาแฟชันไอส์ แลนด์
เลขที 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชันไอส์แลนด์ 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 องที 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
เลขที 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 ชัน 17
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355

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

สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
||€/|-ƒ อาคาร 10 ชั !น 1 เลขที 110/1-4
ถนนประชาชืน แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาธัญญะ พาร์ ค
~z•/• ธัญญะ ช็อปปิ ง! พาร์ ค อาคาร E ชั !น •
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั งเหนือ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ |€•‚€
โทร. €-•|€‡-‚z€€ ,โทรสาร €-•|€‡-‚z€|

สาขาออล ซีซันส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชั !น3 ห้ อง311 เลขที 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094

สาขาแจ้ งวัฒนะ
}}/} หมู่ที 2 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั !น 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280
สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชั !น ƒ
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

สาขาเชียงใหม่ 1
244 อาคารสํานักงาน ชัน 2-3
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-019

สาขาเชียงใหม่ 2
201/3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่
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 ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 288-455 โทรสาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที1 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลําปาง
z|} ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั !น3
ถนนไฮเวย์-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรสาร (054) 816 - 811

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

สาขาอุบลราชธานี
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั !น G
เลขที z|| หมู่ ~ ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639

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

สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสมาพันธ์ ชัน 2
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเชิงเนิน
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรสาร (038) 862-043

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชั !น1 เลขที 351-351/1
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841

สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (€z}) zz•-||| โทรสาร (€z}) zz•-ƒƒƒ

สาขาภูเก็ต
เลขที |, 1/1 ถนนทุ่งคา ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (076) 355-730 โทรสาร (076) 355-730 ต่อ 334

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
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร (074) 346-400-5 โทรสาร (074) 239-509

สาขาสุราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที 4 ถนนชนเกษม
ตําบลมะขามเตี !ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรสาร (077) 205-475

สาขาอรั ญประเทศ
ห้ าง เทสโก้ โลตัส สาขาอรัญ ชัน2
เลขที% 559 หมู่ 1 ตําบลบ้ านใหม่หนองไทร
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (037) 226-346

สาขายะลา
18 ถนนสองพีน้ อง ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรสาร (073) 255-498

สาขาหัวหิน
|‚/|| ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ ~~||€
โทร (€z•) •z|-|}z โทรสาร (€z•) •z|-••|

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

สาขานครสวรรค์
เลขที 1/15-16 ถนนสุชาดา ตําบลปากนํ !าโพ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ‚€€€0
โทร (056) 314-150 โทรสาร (056) 314-151

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชั !น 15 ห้ อง |•€|
เลขที ƒ,4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาต่ างจังหวัด
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