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NEUTRAL
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เต็มใจทีจะปล่ อยกู้มากขึน
ดังนันสินเชือคาดจะเริมขยายตัวแรง
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นโยบายทีรั ดกุมส่ งผลกระทบต่ อการเติบโตของสินเชือ
สินเชือทีเติบโตชะลอตัวถูกกดดันหลักจากคววามอ่ อนแอของภาคธุรกิจ แต่ ทีน่ าสนใจ
คือเราพบว่ าความต้องการสินเชือของกลุ่มนียังคงสูง เพียงแต่ ธนาคารต้ องใช้ นโยบาย
การปล่ อยสินเชือทีรั ดกุมมากขึน ดังนันอัตราการอนุมัตสิ นิ เชือจึงลดตําลง สอง
เหตุผลเบืองหลังสภาวการณืเช่ นนีคือเศรษฐกิจทีเติบโตช้ าลงส่ งผลให้ธนาคารไม่ กล้ า
รั บความเสียง นอกไปจากนันธนาคารไม่ สามารถเพิมอัตราดอกเบียเพือทดแทนความ
เสียงทีเพิมขึน ซึงเหตุผลทีสองไม่ ได้มีการพูดถึงมากนักในตลาด
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แต่ ธนาคารน่ าจะทําการผ่ อนปรนเงือนไขการปล่ อยสินเชือ
อย่ างไรก็ตาม เศรษฐกิจได้ ฟืนตัวอย่ างมีนัยสําคัญ ดังนันเราคาดว่ าธนาคารน่ าจะ
สามารถปรั บเปลียนอัตราดอกเบียสําหรั บสินเชือทีมีความเสียงสูงกว่ าได้ ใน 3Q จาก
ผลการสํารวจ นอกไปจากนันสินเชือเพือสนับสนุนการควบรวมกิจการ อย่ างเช่ น การ
ที SCB ปล่ อยสินเชือให้ JAS ในการซือหุ้น จะช่ วยผลักดันการเติบโตของสินเชือใน
กลุ่มนีได้ อีกทาง ขณะที NPL ก็เริมปรั บตัวดีขึนและ Coverage ratio ของธนาคารส่ วน
ใหญ่ ปรั บตัวเข้ าสู่ระดับปกติ ดังนันเราคาดว่ าสินเชือเพือภาคธุรกิจจะเติบโตในอัตรา
เร่ งในระยะถัดไป สนับสนุนกิจกรรมการปล่ อยสินเชือโดยรวม

เมือสินเชือเติบโตผลประกอบการจะปรับตัวดีขนึ
เราเชือว่ าตลาดคงหมดความกังวลลเกียวกับเรื องของ NPLs ไปแล้ ว และคาดว่ าการ
กันสํารองจะลดลงอย่ างมีนัยสําคัญใน 2H16 ตลาดน่ าจะหันกลับมามองการเติบโต
ของกําไรอีกครัง ภายใต้ ส่วนต่างอัตราดอกเบียทีแข็งแกร่ ง สินเชือทีเติบโตดีขึนจะ
ช่ วยผลักดันการเติบโตของกําไรสุทธิ จากผลประกอบการทีคาดว่ าจะปรั บตัวดีขึน เรา
แนะนําให้ นักลงทุนสะสมหุ้นในกลุ่มธนาคารในช่ วงระหว่ างทีตลาดผันผวน หุ้นแนะนํา
ของกลุ่มคือ KTB และ TCAP ซึงทังสองธนาคารจะได้ รับประโยชน์ จากการเติบโตของ
สินเชือ
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อุปทานของสินเชือคือสาเหตุทสิี นเชือตํา
การปล่ อยสินเชือเพือภาคธุรกิจทีหดตัวกดดันการเติบโตของ
สินเชือโดยรวม
หลังจากวิกฤติการเงินในปี 2008 การเติบโตของสินเชือของกลุ่มธนาคารเติบโตช้ าลง
สินเชือทีหดตัวกว่ า 17% ในปี 2011 ลดลงมาเหลือ 3% ในปั จจุบัน สินเชือทีเติบโตช้ าลง
ถูกกดดันส่ วนหนึงมาจากเศรษฐกิจทีอ่ อนแอ อย่ างไรก็ตามแม้ เศรษฐกิจจะขยายตัวใน
ปี ทีผ่ านมา สินเชือยังคงหดตัวลงต่ อ
เมือมองไปทีข้ อมูลเชิงลึกขึน สินเชือเพือภาค SME และภาคการบริโภคสามารถ
ขยายตัวได้ในระดับปานกลาง มีเพียงแต่ สนิ เชือเพือภาคธุรกิจทีหดตัวลง ซึงกดดันทัง
กลุ่ม ซึงขัดแย้ งกับสิงทีตลาดคิดกันว่ าเมือ NPLs ปรั บตัวเพิมขึนธนาคารน่ าจะลดการ
ปล่ อยสินเชือเพือภาค SMEs หรื อเพือภาคการบริโภคซึงมีความเสียงสูงกว่ า และ
ธนาคารน่ าจะเน้ นการปล่ อยกู้สนิ เชือเพือภาคธุรกิจมากกว่ า
Fig1: Loans softening, despite rising economy

Fig2: The weakness lies in the large corp segment
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ซึงเราคิดว่ าสาเหตุหลักนันน่ าจะมาจากการตัดสินใจของธนาคารเอง จากรายงานการ
สํารวจสินเชือของธนาคารแห่ งประเทศไทย ธุรกิจขนาดใหญ่ ยังคงต้ องการสินเชือใน
ระดับสูง
แต่ เป็ นธนาคารเองทีเลือกใช้ มาตรการการปล่ อนสินเชือทีรั ดกุมมากขึน
สําหรั บลูกค้ ากลุ่มนี ซึงส่ งผลให้ อัตราการอนุมัตสิ นิ เชือลดตําลงในสองสามปี ทีผ่ านมา
ส่ งผลให้ สนิ เชือของกลุ่มนีหดตัวลง
Fig3: Despite strong demand, banks tighten supply…

Fig4: Resulting in lower approval ratios
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มีหลากหลายเหตุผลภายใต้ การใช้ นโยบายทีเข้ มงวดของธนาคาร และหนึงในนันคือ
การเติบโตของเศรษฐกิจทีชะลอตัว อีกปั จจัยหนึงทีไม่ ค่อยมีผ้ ูคนกล่ าวถึงก็คือธนาคาร
กล่ าวว่ าธนาคารไม่ สามารถปรั บอัตราดอกเบียเพือทีจะชดเชยความเสียงทีสูงขึน หรื อ
กล่ าวอีกนัยหนึงก็คือความเสียงและผลตอบแทนสําหรั บกลุ่มนีไม่ ค้ ุมค่ ากัน เนืองจาก
บริษัทมีทางเลือกอีกหลายทางในการเพิมเงินทุน อย่ างเช่ นการออกหนีและตราสารทุน
ทุกวันนีบริษัทต้ องการดอกเบียทีตํามากๆจากธนาคาร
อย่ างไรก็ตามเราเชือว่ าสถานการณ์ นีกําลังดีขึน จากเศรษฐกิจทีเริมมีการฟื นตัว และ
เราคาดว่ าเศรษฐกิจจะเริมขยายตัวปานกลางในไตรมาสทีสามในปี นี ขณะทีธนาคาร
เองคาดว่ าจะมีโอกาสในการปรั บดอกเบียสําหรั บสินเชือทีมีความเสียงสูงกว่ าใน 3Q
จากการสํารวจ ซึงน่ าจะมาจากสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจทีดีขึน นอกไปจากนันในเรื อง
ของการควบรวม อย่ างเช่ นการที SCB ปล่ อยกู้ให้ JAS ในการซือหุ้นจะช่ วยผลักดันการ
เติบโตของสินเชือในกลุ่มนีเช่ นกัน
Fig5: Factors hindering loan supply begins to subside
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นอกไปจากนัน เราเชือว่ าสถานการณ์ NPL เริมปรั บตัวดีขึนและคาดว่ าจะแตะระดับ
สูงสุดในปี นีในไตรมาสสองหรื อสาม การก่ อตัวของ NPL ใหม่ ลดลงเป็ นครั งแรกในรอบ
ห้ าปี ใน 2Q16 Coverage ratios สําหรั บธนาคารส่ วนใหญ่ ปรั บตัวดีขึนเท่ ากับระดับ
ก่ อนที NPLs จะปรั บตัวเพิมขึนใน 3Q15 สถานการณ์ ทีดีขึนช่ วยเพิมความยืดหยุ่นให้
ธนาคารในการปล่ อยสินเชือ
ดังนันเราจึงคาดว่ าการปล่ อยสินเชือเพือภาคธุรกิจจะ
เพิมขึนในอัตราเร่ ง ผลักดันการเติบโตของสินเชือทังกลุ่ม แม้ ว่าการเติบโตของสินเชือ
เพือภาค SME และการบริโภคคาดจะเติบโตเพียงปานกลาง
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Fig7: Coverage ratio has been ramped up
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Fig6: New NPL formation fell for the first time in 5yrs
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี + ถูกจัดทําขึ +นเพื7อเผยแพร่ และเพื7อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน+ มิใช่การชักจูงให้ ซื +อหรื อขายหุ้นที7กล่าวถึงในรายงานนี + นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า
มูลค่าของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิม7 ขึ +นและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึ +นบนพื +นฐานของเทคนิค และปั จจัยพื +นฐาน ซึง7 อาจมี
ความแตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที7เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วธิ ีการที7แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื +นฐาน โดยขึ +นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านราคา และ
มูลค่าการซื +อขาย ซึง7 แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื +นฐาน ดังนันผลตอบแทนของนั
+
กลงทุนจึงอาจตํ7ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีต
ไม่สามารถสะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้
บทวิเคราะห์นี +ไม่ได้ มีจุดประสงค์เพื7อแนะนําการลงทุนเพื7อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
และเพื7อวัตถุประสงค์
เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที7ได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี + เพราะฉะนัน+ นักลงทุนจึงควรใช้
วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี +
การจัดทํารายงานฉบับนี + ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที7ได้ รับการยอมรับว่ามี ความน่าเชื7อถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad
และบริษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลที7ตามมาทังในส่
+ วนของความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จึงไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทาง
Maybank Kim Eng ดังนัน+ Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที7 ,กรรมการ ,บริษัทร่ วม และหน่วยงานที7เกี7ยวข้ อง และ/หรื อพนักงาน) รวมเรี ยกว่า
“Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที7เกิดขึ +นทังทางตรงหรื
+
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี + ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําที7
ปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ฉบับนี +อาจมีการเปลี7ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี +อาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานล่วงหน้ า ซึง7 ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี + เช่น“คาดว่า” “เชื7 อว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มี แนวโน้ ม
ว่า” “มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี + “อาจ” เกิดขึ +น หรื อ เหตุการณ์นี + “เป็ นไปได้ ” ที7จะเกิดขึน+ เป็ นต้ น การคาดการณ์ ล่วงหน้ า จะอยู่บน
พื +นฐานของสมมติฐานที7ตงขึ
ั + +นและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึ +นอยู่กบั ความเสี7ยงและความไม่แน่นอนที7จะทําให้ ผลการดําเนินงานที7แท้ จริงแตกต่างไปจากที7
คาดการณ์ ได้ อ ย่างมี น ัยยะสํา คัญ นัก ลงทุนจึ งไม่ควรใช้ ก ารคาดการณ์ ล่วงหน้ า นี +เป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที7บทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่ อ อกไป
Maybank Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ที7ไม่คาดคิดขึ +น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที7 ,กรรมการ และพนักงาน ซึง7 รวมถึงหน่วยงานที7เกี7 ยวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นี + อาจมี ส่วนร่ วม หรื อมี
สิทธิลงทุนในหุ้นตัวนี + หรื อ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ที7ออกหลักทรัพย์ นี + นอกจากนี +ราคาหุ้นอาจเคลื7อนไหวไปตามสิ7งที7เสนอในบทวิเคราะห์นี +Maybank Kim Eng มี
สิทธิใช้ ข้อมูลในรายงานนี + ก่อนที7รายงานนี +จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ ขอบเขตที7กฎหมายรับรองเท่านัน+ กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ /หรื อพนักงานของ Maybank Kim
Eng ท่านหนึง7 ท่านใด หรื อมากกว่าหนึง7 ท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี +ได้
บทวิเคราะห์นี +ถูกทําขึ +นมาเพื7อลูกค้ 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 และตัวแทนที7เกี7 ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที7ตามมาจากการกระทําของ
บุคคลที7 3 ที7กระทําสิง7 ที7ถูกห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นี +ไม่ได้ ทําขึ +นมาโดยตรง หรื อมีจุดประสงค์เพื7อการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัว7 ไป หรื อประชาชนทังหมดที
+
7อาศัยในประเทศท้ องถิ7นที7ออก
หลักทรัพย์นี + หรื อในท้ องถิ7น เมือง หรื อ ประเทศอื7นๆ ที7กฎหมายในประเทศนันไม่
+ อนุญาต บทวิเคราะห์นี +ทําขึน+ มาเพื7อการใช้ ในประเทศที7กฎหมายอนุญาตเท่านัน+
หลักทรัพย์นี +อาจจะไม่ได้ ถูกรับรองการซื +อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซื +อขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ7งใน
การนําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ที7ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนื7องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี +
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคําแนะนําที7ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี +เป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพื +นฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมี ความแตกต่างจาก
ปั จจัยพื +นฐาน เนื7 องจากการประเมินด้ านเทคนิก ได้ ใช้ วิธี ที7แตกต่า งกัน โดยมุ่งเน้ นข้ อมูล ด้ านราคา และปริ มาณการซื +อขายของหลักทรัพย์ ที7 Bursa Malaysia
Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี +จะทําขึ +นบนวันและข้ อมูลที7เกิดขึ +น ซึง7 อาจมีการเปลี7ยนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จํ ากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มี
เงื7อนไขที7จะต้ องปรับปรุ งข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูรับข้ อมูลนี + การเผยแพร่ ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนี +จะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
+
ของการ
แนะนํา หรื อเกี7 ย วข้ องกับ รายงานฉบับนี + หากผู้รับ รายงานฉบับนี +ไม่ ได้ เป็ นนักลงทุน , ผู้เชี7 ย วชาญทางการลงทุน หรื อ นักลงทุนประเภทสถาบัน (จํ ากัด ความใน
Section 4A ตามกฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
+ + Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื +อหาที7ปรากฏในรายงานฉบับนี + แต่เป็ นการรับผิดชอบ
ที7จํากัดความเขตตามกฎหมายที7กําหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื7 องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี + เป็ นการดํ าเนินการตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที7มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที7ผ้ ูลงทุนทัว7 ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน+ ผลสํารวจ
ดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ7ง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํ ารวจ ณ วัน ที7ปรากกฎในรายงานการกํ ากับดูแลกิ จการ บริ ษั ทจดทะเบียนไทยเท่านัน+ ดังนัน+ ผลการสํา รวจ จึงอาจ
เปลี7ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
+ + บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการ
สํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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สหรั ฐอเมริกา
บทวิเคราะห์ฉบับนี +จัดทําขึ +นโดย MKE เพื7อเผยแพร่ ในสหรัฐฯ (“US”) สําหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ (ตามคํ านิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย
Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน+ ซึ7งถื อเป็ น Broker-Dealer ที7ได้ จดทะเบียนใน
สหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
+ +ความรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี + อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA
ในสหรัฐฯ เท่านัน+ รายงานฉบับนี +ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจํ ากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ที7ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้
ทังนี
+ +ผู้ได้ รับรายงานฉบับนี +จะต้ องทําความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้ นําเสนอบทวิเคราะห์นี +ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของการลงทุนที7เกี7 ยวเนื7องกับกฎหมาย
และหลักเกณฑ์การกํากับ
อังกฤษ
เอกสารฉบับนี +ได้ ถูกเผยแพร่ โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จํ ากัด (“Maybank KESL”) ซึ7งได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกํ ากับดูแลของ
The Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน+ เอกสารฉบับนี +ไม่ได้ มีเจตนาที7จะเผยแพร่แก่บคุ คลที7ถูกจํ ากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย
(Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุ ปใดๆ ที7เกิดจากบุคคลที7 z เพื7อเป็ นความ
สะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี +เท่านัน+ ทังนี
+ +บริษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสี7ยงของ
ผู้รับเอกสารเท่านัน+ นอกจากนี +ผู้รับเอกสารฉบับนี +ควรปรึกษาที7ปรึกษาทางภาษี ของตนเองเพื7อให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนี +ไม่ได้
ประเมินถึงกฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อที7ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี +ได้ จดั ทําและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึง7 เป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia
Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที7ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี +จัดทําขึน+ และเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที7 {|}~•{~€•N) ภายใต้ การกํากับดูแล Monetary
Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที7 KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกํากับ
ของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที7 •{•}€‚€•••z{‚) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยู่ภายใต้ การกํากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที7 •{-~••‚-•••{|) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ The
Securities and Exchange Commission
เวียดนาม: บริษัท Kim Eng Vietnam Securities จํากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที7 }{/UBCK-GP) ซึง7 ใบอนุญาตอยู่ภายใต้ The State Securities Commission
of Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กํากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริษัท Kim Eng Securities India Private จํากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึง7 ของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที7:
INF/INB 231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที7 INF/INB 011452431) ซึง7 อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Exchange
Board of India ทังนี
+ + KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท { Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที7 INM 000011708)
สหรั ฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกที7ได้ รับอนุญาต และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที7 ~z}}€z‡)เป็ นสมาชิกที7ได้ รับอนุญาต และอยู่ภายใต้ การกํ ากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที7เกี7ยวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกี7ยวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึง7 และอาจมีกิจกรรมที7มากขึ +นในฐานะ market maker
หรื อ อาจเป็ นผู้รับประกันการจําหน่าย หรื อเกี7ยวข้ องกับหลักทรัพย์ นี + และอาจเป็ นผู้ให้ บริการด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คําปรึกษา หรื อบริการอื7นๆ ที7เกี7ยวข้ องกับ
หลักทรัพย์ นี +
สิงคโปร์ : ณ วันที7 23 กันยายน 2559, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที7วิเคราะห์หลักทรัพย์นี +ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ที7ปรากฎในบท
วิเคราะห์ฉบับนี +
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที7เกี7ยวเนื7องกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ที7จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที7ปรากฎอยู่ในบทวิเคราะห์
ฉบับนี + ดังนันนั
+ กลงทุนควรใช้ วจิ ารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี + ก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
+ + MBKET หน่วยงานที7เกี7ยวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ น
เกี7ยวข้ อง และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในหลักทรัพย์ ที7ปรากฏในรายงานฉบับนี +
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนที7เกี7ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี + หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ที7อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of
Conduct for Persons Licenses โดยการกํากับของ The Securities and Futures Commission
23 กันยายน 2559
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ณ วันที7 23 กันยายน 2559, KESHK และนักวิเคราะห์ที7ได้ รับอนุญาต ไม่มีส่วนได้ เสีย ในการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ที7ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี +
ช่วง z ปี ที7ผา่ นมา MKE อาจมี หรื อให้ บริการแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริการแก่หลักทรัพย์ ในตลาด
แรก หรื อหน่วยงานที7ได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี + หรื ออาจให้ บริการดังกล่าวภายใน {~ เดือนข้ างหน้ า ซึง7 เป็ นการให้ คําปรึกษา หรื อบริการด้ านการลงทุนที7
มีนยั ยะสําคัญ ที7อาจเกี7ยวเนื7องกับการลงทุนทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองที7ผา่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี + เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน+
ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั+
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ +นอยู่กบั การให้ คําแนะนํา หรื อมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี +
คําเตือน
Structure Securities ซึง7 เป็ นตราสารที7มีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ7งในส่วนของความเสี7ยงที7สงู ขึ +นนัน+ มีวตั ถุประสงค์ที7จะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที7มีความรู้
ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี7ยงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
+ +มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี + อาจเปลี7ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน
การเมือง (รวมถึงอัตราดอกเบี +ย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลี7ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื7 อถือของผู้
ออก หรื อหลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ
+ นักลงทุนที7ให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี + จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี +ด้ วยตนเอง และปรึกษากับ
ผู้เชี7ยวชาญของตนในส่วนของความเสี7ยงที7อาจเกิดขึน+ จากการลงทุนในตราสารประเภทนี +
No part of this material may be copied, photocopied or duplicated in any form by any means or redistributed without the prior consent of MKE.
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คําชีแจง
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื7 องการกํ ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี + เป็ น
การดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจาก
ข้ อมูล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที7มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที7ผ้ ูลงทุนทัว7 ไป
สามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน+ ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูล
ภายใน ในการประเมิน
อนึง7 ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันที7ปรากกฎในรายงานการกํ ากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน+ ดังนั +น ผลการ
สํารวจ จึงอาจเปลี7ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
+ + บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความ
ถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ .หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) ประเทศไทย (มี 2 ทีม คือ ฝ่ ายวิจัย สําหรับนักลงทุนในประเทศ ) Maybank Kim Eng
Thailand) และ ฝ่ ายวิจยั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ) Maybank Kim Eng Institutional Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะที7แตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้
ลงทุน วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ ทําให้ คําแนะนํา และ/หรื อ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มี วตั ถุประสงค์ ที7จะทํา
บทวิเ คราะห์เ พื7 อสนับ สนุน ข้ อมู ล การลงทุน แก่น ัก ลงทุน ในประเทศ ) ท่านสามารถดูร ายละเอี ย ดได้ จ าก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที7
Maybank Kim Eng Institutional Research สําหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่านัน.+
23 กันยายน 2559
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คําชีแจง
ข้ อมูลบริษัทที7เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้ อมูล ณ วันที7)8 กรกฎาคม 2559) มี 2 กลุม่ คือ
- ได้ ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่วม CAC
- ได้ รับการรับรอง CAC
การเปิ ดเผยการประเมินดัชนีชีว+ ดั ความคืบหน้ าการป้องกันการมีสว่ นเกี7ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที7จดั ทําโดยสถาบันที7เกี7 ยวข้ องซึง7 มีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นี + เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยัง7 ยืนสําหรับบริษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที7เกี7ยวข้ องอาศัย
ข้ อมูลที7ได้ รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที7บริษัทจดทะเบียนได้ ระบุในแบบแสดงข้ อมูลเพื7อการประเมิน Anti-Corruption ซึง7 อ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจําปี (แบบ€•-{) รายงานประจํ าปี (แบบ €•-~) หรื อในเอกสารหรื อรายงานอื7นที7เกี7ยวข้ องของบริษัทจดทะเบียนนัน+ แล้ วแต่กรณี ดังนั +น ผล
การประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันที7เกี7ยวข้ องซึง7 เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื7อการประเมิน
เนื7องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที7ปรากฏในผลการประเมินเท่านั +น ดังนั +น ผลการประเมินจึงอาจเปลี7ยนแปลงได้ ภายหลังวัน
ดังกล่าว หรื อรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
23 กันยายน 2559
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สาขากรุ งเทพฯ
สํานั กงานใหญ่
อาคารสํ านักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรั ลเวิลด์
ชั +น 20-21, 24 เลขที7 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

สาขาอโศก
159 อาคารเสริ มมิ ตร ชั +น 25
ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร 0-2665-7000 โทรสาร 0-2665-7050

สาขาญาดา
56 อาคารญาดา ชั +น 5
ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ 10500
โทร 0-2632-8341 โทรสาร 0-2632-8395

สาขาซี คอนสแควร์
55 อาคารซีคอนสแควร์ ชั +น G ห้ อง 1005
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10260
โทร 0-2320-3600 โทรสาร 0-2320-3610

สาขาพาหุรัด
125 อาคารดิโ อลด์สยามพลาซ่า
ชั +น 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูร พาภิ รมย์
เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทร 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

สาขาศรี นคริ นทร์
ห้ างสรรพสิ นค้ า Big C ชั +น { เลขที7 ‚~€ หมู่ €
ถนนศรี นคริ นทร์ ตําบลสํ าโรงเหนื อ อําเภอเมื อง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7556 โทรสาร 0-2758-7551

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาคารสํ านักงานเดอะมอลล์ งามวงศ์ว าน
ชั +น 14 ถนนงามวงศ์วาน ตําบลบางเขน
อําเภอเมื องนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรสาร 0-2550-0566

สาขาลาดพร้ าว
1693 อาคารสํ านักงานศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่า ลาดพร้ าว
ชั +น 11 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดพร้ าว
เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทร 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

สาขาเอ็มโพเรี ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรี7 ยม ชั +น 14
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

สาขาท่ าพระ
99 อาคารสํ านักงานเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั น+ 12
ถนนรั ชดาภิ เษก-ท่า พระ แขวงบุค คโล
เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
โทร 0-2876-6500 โทรสาร 0-2876-6531

สาขาบางแค
275 หมู่ที7 1 เดอะมอลล์ บางแค ชั +น 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุ งเทพฯ 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 ศูนย์ การค้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต ห้ อง 091-92
ชั +น G F ถ.พหลโยธิ น ต.ประชาธิ ปั ตย์
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
ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2130

สาขาปิ นเกล้ า
7/129 อาคารเซ็นทรั ลปิ7 นเกล้ า ชั +น 3 ห้ อง 302
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ 10700
โทร 0-2884-9847 โทรสาร 0-2884-6920

สาขาสาทร
10/92 อาคารสาธรธานี 2 ชั +น 7 ถนนสาทรเหนื อ
แขวงสี ลม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรสาร .0-2636-7565

สาขาบางกะปิ
3105 อาคารเอ็นมาร์ ค พลาซ่า
ชั +น3 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั7 น
เขตบางกะปิ กรุ งเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรสาร. 0-2378-1323

สาขาแฟชั นไอส์ แลนด์
เลขที7 587, 589 ศูนย์ การค้ าแฟชั7นไอส์ แลนด์ ห้ อง B001 A
ชั +น บี เอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุ งเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040

สาขาสี ลม
62 อาคารธนิยะ ชั น+ 4
ถนนสี ลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2418

สาขาเดอะ ไนน์
เลขที7 999 / 3 โครงการ เดอะ ไนน์ ชั +น 3
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพ 10250
โทร .02-716-7816 โทรสาร 02-716-7815

สาขาประตูนํา
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชั +น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุ งเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199

สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมริ นทร์ พลาซ่า ชั +น 8
ห้ องที7 6 ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพิ นี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374

สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ชั +นใต้ ดิ น
ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรสาร 0-2641-0966

สาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั +น 17
ถนนสี ลม เขตบางรั ก
กรุ งเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355

สาขาวั ชรพล
}‡/{z ซอยวัชรพล~
แขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุ งเทพ 10220
โทร 0-2363-6736 โทรสาร 0-2363-6735

สาขามหาวิทยาลั ยธุ รกิจบัณฑิตย์
{{•/{-‚ อาคาร 10 ชั +น 1 เลขที7 110/1-4
ถนนประชาชื7 น แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี7 กรุ งเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาแจ้ งวั ฒนะ
||/| หมู่ที7 2 อาคารเซ็นทรั ลพลาซ่า แจ้ งวัฒ นะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั น+ 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ตํ าบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280

สาขาธั ญญะ พาร์ ค
}z€/€ ธัญญะ ช็อปปิ +ง พาร์ ค อาคาร E ชั +น ~
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั7 งเหนื อ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ {•~••
โทร. •-~{•‡-•z•• ,โทรสาร •-~{•‡-•z•{

สาขาทองหล่ อ
อาคารอเนกวณิ ช เลขที7 154ชั +น 3 ห้ อง C
ถนนสุขุมวิท ) 55ซอยทองหล่อ (แขวงคลองตันเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรสาร 0-2726- 3901

สาขาออล ซี ซันส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชั +น3 ห้ อง311 เลขที7 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094

สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชั น+ ‚
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุ งเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชั +น 15 ห้ อง {€•{
เลขที7 ‚,4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาอารี
อาคารสํ านักงานพหลโยธิ น เพลส ชั +น 14
เลขที7 ‚•‡/€‡ ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร 0-2619- 0178 โทรสาร 0-2619- 0179

สาขา รามคําแหง
เดอะ พาซิโ อ ทาวน์
เลขที7 }/~-} ศูนย์ การค้ า เดอะ พาซิโอ ทาวน์ ชั +น {
ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุ งเทพมหานคร {•~‚•
โทร •~-{{{-z{‡€ โทรสาร •~-{{{-z{‡‚

สาขาต่ างจังหวั ด
สาขาเชี ยงใหม่ 1
244 อาคารสํ านักงาน ชั น+ 2-3
ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมื องเชี ยงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-019

สาขาเชี ยงใหม่ 2
201/3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา
อําเภอเมื องเชี ยงใหม่
จังหวัดเชี ยงใหม่ 50100
โทร (053) 284-138-47 โทรสาร (053) 202-695

สาขานครราชสี มา
1242/2 อาคารศูนย์ การค้ าเดอะ มอลล์ ห้ อง เอ3
ชั +น 7 ถนนมิ ตรภาพ ตําบลในเมื อง
อําเภอเมื อง นครราชสี มา 30000
โทร. (044) 288-455 โทรสาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที71 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่าชลบุรี
ตําบลเสม็ด อําเภอเมื อง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลําปาง
z{| ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซ่า ชั น+ 3
ถนนไฮเวย์-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมื อง จังหวัดลํ าปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรสาร (054) 816 - 811

สาขาสุ รินทร์
137/5-6 ถนนศิริรัฐ
ตําบลในเมื อง อําเภอเมื อง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044) 531-600-3 โทรสาร (044) 519-378

สาขาอุบลราชธานี
อาคารเซ็นทรั ลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั +น G
เลขที7 z{{ หมู่ } ตําบลแจระแม
อําเภอเมื อง จั งหวัด อุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639

สาขาสมุ ทรสาคร
322/91 ถนนเอกชัย
ตําบลมหาชัย อําเภอเมื องสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (034) 837-190 โทรสาร (034) 837-610

สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสมาพันธ์ ชั น+ 2
ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิ งเนิน
อําเภอเมื องระยอง จัง หวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรสาร (038) 862-043

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชั +น1 เลขที7 351-351/1
ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมื อง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841

สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมื อง
จังหวัดจั นทบุรี 22000
โทร (•z|) zz~-{{{ โทรสาร (•z|) zz~-‚‚‚

สาขาภูเก็ต
เลขที7 {, 1/1 ถนนทุง่ คา ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมื อง จั งหวัดภูเก็ต 83000
โทร (076) 355-730 โทรสาร (076) 355-730 ต่อ {{|

สาขาสมุ ทรสงคราม
74/27-28 ซ.บางจะเกร็ ง 4
ถนนพระราม 2 ต.แม่กลอง อ.เมื อง
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

สาขาสุ ราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที7 4 ถนนชนเกษม
ตําบลมะขามเตี +ย อําเภอเมื องสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรสาร (077) 205-475

สาขาอรั ญประเทศ
ห้ าง เทสโก้ โลตัส สาขาอรั ญ ชั +น2
เลขที7 559 หมู่ 1 ตําบลบ้ านใหม่ หนองไทร
อําเภออรั ญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว
โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (037) 226-346

สาขายะลา
18 ถนนสองพี7 น้อง ตําบลสะเตง
อําเภอเมื อง จั งหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรสาร (073) 255-498

สาขาหัวหิน
{•/{{ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัว หิน ประจวบคีรีขั นธ์ }}{{•
โทร (•z~) €z{-{|z โทรสาร (•z~) €z{-~~{

สาขาขอนแก่ น
163/1-2 ถนนกลางเมื อง ตรงข้ ามตลาดสดเทศบาล1
อําเภอเมื อง จั งหวัด ขอนแก่น 40000
โทร. (043) 225-355 โทรสาร) .043) 225-356

สาขานครสวรรค์
เลขที7 1/15-16 ถนนสุชาดา ตํ าบลปากนํ +าโพ
อําเภอเมื อง จั งหวัด นครสวรรค์ ••••0
โทร (056) 314-150 โทรสาร (056) 314-151

สาขาอุบลราชธานี ~
191,193 ถนนอุปราช ตําบลในเมื อง
อําเภอเมื อง จั งหวัด อุบลราชธานี 34000
โทร (045) 209339 โทรสาร (045) 209-044

สาขาเชี ยงใหม่ บสิ สิเนส พาร์ ค
{{‚/~€ หมู่ ‚ ตําบลหนองป่ าครั7 ง
อําเภอเมื อง จั งหวัดเชี ยงใหม่ €••••
โทร (•€z) ~‚‡-||€ โทรสาร (•€z) ~‚‡-||•

สาขาสุ รินทร์ 2
12/27 ถนนสุริยกานต์ ตําบลในเมื อง
อําเภอเมื อง จั งหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044)531-1819 โทรสาร (044) 513-887

คําชี +แจง : เอกสารฉบับนี +จัดทําขึ +นจากแหล่งข้ อมูลที7 บมจ. หลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื7 อถื อประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทํา ซึง7 มิ ได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่า วแต่อย่ า งใด และเอกสารนี +ได้ จั ด ทํ า ขึ น+ เพื7 อประโยชน์ ใ นการใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนเท่านั +น มิ ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื7อที7จะชักชวนหรื อชี +นําการซื +อขายหลักทรั พย์ ใดโดยเฉพาะหรื อเป็ นการทัว7 ไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารนี +ประกอบกั บ ข้ อมู ล และความเห็นอื7 น ๆ และวิ จ ารณญาณของตนในการตัด สิ นใจการ
ลงทุนให้ เหมาะสมแก่กรณี ทั +งนี +ความเห็นที7แสดงอยู่ในเอกสารนี +เป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้จัด ทํา บมจ. หลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับความเห็นที7แสดงอยู่ในเอกสารนี +ด้ วยแต่อย่างใดๆ
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