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HOLD

ประเด็นลบต่ อเป้าการผลิต (อีกครัง้ )
Company Update
ประเด็นการลงทุน
การแจ้ งหยุดดาเนินการผลิตปิ โตรเลียมชัว่ คราวในพื ้นที่ ส.ป.ก. ของโครงการ S1 ส่งผล
ให้ ความเสี่ยงต่อเป้าการขายในปี 2560 มีโอกาสถูกกระทบ หลังจากก่อนหน้ านี ้มี
ประเด็นการเรี ยกรับก๊ าซฯ ต่ากว่าสัญญา และเป็ นปั จจัยลบต่อ PTTEP จนกว่าจะมี
ความชัดเจน เนื่องจากหากการหยุดผลิตเกิดขึ ้นต่อเนื่องยาวนาน จะนาไปสู่การปรับลด
ประมาณการของตลาด เชิงปั จจัยพื ้นฐานแนะนา ถือ ราคาเป้าหมาย 101 บาท เชิงกล
ยุทธ์ระยะสันกลุ
้ ่มน ้ามันขันปลายได้
้
แก่ IRPC เป็ นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า
ประเด็นข่ าว
PTTEP แจ้ งตลาดฯเรื่ องการหยุดผลิตชัว่ คราวในพื ้นที่ส.ป.ก. โครงการS1 ตังแต่
้ วนั ที่ 3
มิ.ย. 2560 หลังกรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติแจ้ งให้ ผ้ รู ับสัมปทานบนบกทุกรายหยุดผลิต
ปิ โตรเลียมที่มีการดาเนินการอยู่ในพื ้นที่ส.ป.ก. ชัว่ คราว ตามคาสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่
ได้ มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ให้ เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดนิ ไปใช้ ประโยชน์ตามกฏหมายอื่น
ผลกระทบจากการหยุดดาเนินการ
ในปี 2559 โครงการS1 มีการปริ มาณขายน ้ามันดิบ 27.35 พันบาร์ เรลต่อวัน (KBD)
LPG 264 ตันต่อวันและก๊ าซธรรมชาติ 21 ล้ านล.บ.ฟุตต่อวัน (mmscfd) การหยุดผลิต
ในพื ้นที่ส.ป.ก.ส่งผลกระทบต่อปริ มาณขายน ้ามันดิบ 15 KBD, LPG 130 ตันต่อวัน
และก๊ าซฯ 10 mmscfd หากหยุดผลิตต่อเนื่องไปถึงสิ ้นปี จะส่งผลกระทบประมาณ 4%
ของเป้าการขายในปี นี ้ที่ 310KBOED และกระทบกาไรสุทธิ 1,100 ล้ านบาท (4% ของ
ประมาณการปี 2560 ของเรา) บนสมมติฐานราคาน ้ามันดิบดูไบ 55 เหรี ยญต่อบาร์ เรล
และหากหยุดต่อเนื่องไปถึงสิ ้นปี 2561 จะส่งผลกระทบ 8% ของคาดการณ์ปี 2561
ปั จจัยที่ต้องติดตาม
กรมเชื ้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างรวบรวมผลกระทบ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขต่อไป ลาดับ
ถัดไปคาดจะเป็ นการหารื อร่ วมกันระหว่าง กระทรวงพลังงานที่เป็ นผู้ให้ สมั ปทานและ
กระทรวงเกษตรที่เป็ นผู้ให้ สิทธิ ส.ป.ก. ระยะเวลาที่จะได้ มาซึง่ ข้ อสรุ ปและบทสรุ ป ยัง
เป็ นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อว่ารัฐบาลจะมีแนวทางทีได้ รับ
การรองรับตามกฏหมายในที่สดุ เนื่องจากการให้ สมั ปทานที่ผ่านมาเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
อีกทังความล่
้
าช้ าจะส่งผลให้ ภาครัฐสูญเสียรายได้ ในรู ปของภาษีและค่าภาคหลวง
ความเสี่ยง
ความผันผวนของราคาน ้ามันที่มากกว่าคาด การผลิตต่ากว่าคาด ความล่าช้ าเปิ ด
ประมูลสัมปทานปิ โตรเลียม รายการพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
FYE Dec (THB m)

Revenue
EBITDA
Core net profit
Net profit
Core EPS (THB)
Core EPS growth (%)
Net DPS (THB)
Core P/E (x)
P/BV (x)
Net dividend yield (%)
ROAE (%)
ROAA (%)
EV/EBITDA (x)
Net gearing (%) (incl perps)
Consensus net profit
MKE vs. Consensus (%)
Source: Company; Maybank

FY15A

FY16A

FY17E

FY18E

FY19E

184,411
130,705
15,593
(31,590)
3.93
(68.5)
3.00
22.1
0.8
3.5
(7.7)
2.1
1.7
net cash
-

150,217
106,726
17,873
12,860
4.50
14.6
3.25
19.3
0.8
3.7
3.1
2.6
3.2
net cash
-

164,099
114,679
26,808
26,808
6.75
50.0
2.70
12.8
0.8
3.1
6.4
3.8
2.6
net cash
27,028
(0.8)

174,741
122,390
30,776
30,776
7.75
14.8
2.71
11.2
0.8
3.1
7.0
4.3
2.2
net cash
29,158
5.5

169,075
118,411
29,958
29,958
7.55
(2.7)
2.64
11.5
0.7
3.0
6.5
4.2
2.0
net cash
28,451
5.3

Sutthichai Kumworachai
sutthichai.k@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1400

SEE PAGE 5 FOR IMPORTANT DISCLOSURES AND ANALYST CERTIFICATIONS

Share Price

THB 86.75

12m Price Target

THB 101.00 (+16%)

Previous Price Target

THB 101.00

Company description
Founded on June 20, 1985, PTTEP engages in the
exploration and production of petroleum, and foreign gas
pipeline transportation.
Statistics
Bloomberg code
Corporate Governance Rating
Anti Corruption
52w high/low (THB)
3m avg turnover (USDm)
Free float (%)
Issued shares (m)
Market capitalisation

PTTEP TB
Certified
102.00/75.25
18.5
34.1
3,970
THB344.4B
USD10.1B

Major shareholders:

PTT Public Co., Ltd.
NVDR
CHASE NOMINEES LIMITED

65.3%
6.8%
3.7%
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FYE 31 Dec
Key Metrics
P/E (reported) (x)
Core P/E (x)
P/BV (x)
P/NTA (x)
Net dividend yield (%)
FCF yield (%)
EV/EBITDA (x)
EV/EBIT (x)

FY15A

FY16A

FY17E

FY18E

FY19E

(11.8)
22.1
0.8
1.0
3.5
9.0
1.7
5.7

23.5
19.3
0.8
1.1
3.7
15.7
3.2
10.2

12.8
12.8
0.8
1.1
3.1
5.5
2.6
7.6

11.2
11.2
0.8
1.1
3.1
12.8
2.2
6.1

11.5
11.5
0.7
1.2
3.0
0.0
2.0
5.9

INCOME STATEMENT (THB m)
Revenue
Gross profit
EBITDA
Depreciation
Amortisation
EBIT
Net interest income /(exp)
Associates & JV
Exceptionals
Other pretax income
Pretax profit
Income tax
Minorities
Perpetual securities
Reported net profit
Core net profit
Preferred Dividends

184,410.7
62,213.2
130,705.2
(92,396.3)
0.0
38,308.9
(8,582.0)
310.9
(47,183.7)
2,640.7
(14,505.2)
(17,085.3)
0.0
0.0
(31,590.5)
15,593.2
0.0

150,217.1
53,717.1
106,726.0
(73,368.0)
0.0
33,357.9
(8,274.2)
301.4
(5,013.7)
2,528.2
22,899.6
(10,039.9)
0.0
0.0
12,859.7
17,873.4
0.0

164,099.5
60,335.4
114,678.7
(76,308.9)
1.0
38,369.8
(6,036.5)
0.0
0.0
4,899.8
37,233.1
(10,425.3)
0.0
0.0
26,807.9
26,807.9
0.0

174,741.2
66,615.6
122,390.1
(78,964.0)
2.0
43,426.0
(5,697.6)
0.0
0.0
5,016.4
42,744.8
(11,968.5)
0.0
0.0
30,776.2
30,776.2
0.0

169,075.3
63,631.8
118,410.7
(77,312.7)
2.0
41,098.0
(3,948.4)
0.0
0.0
4,458.2
41,607.8
(11,650.2)
0.0
0.0
29,957.6
29,957.6
0.0

BALANCE SHEET (THB m)
Cash & Short Term Investments
Accounts receivable
Inventory
Reinsurance assets
Property, Plant & Equip (net)
Intangible assets
Investment in Associates & JVs
Other assets
Total assets
ST interest bearing debt
Accounts payable
Insurance contract liabilities
LT interest bearing debt
Other liabilities
Total Liabilities
Shareholders Equity
Minority Interest
Total shareholder equity
Perpetual securities
Total liabilities and equity

117,633.0
20,212.4
16,293.4
0.0
348,341.6
0.0
2,926.9
203,456.3
708,863.6
0.0
4,878.9
0.0
108,454.9
186,719.0
300,052.5
408,811.0
0.0
408,811.0
0.0
708,863.6

144,095.6
16,437.5
13,738.1
0.0
305,782.0
0.0
2,996.1
193,840.3
676,889.5
0.0
3,555.1
0.0
101,458.8
163,892.0
268,905.6
407,983.9
0.0
407,983.9
0.0
676,889.5

172,084.1
17,983.5
14,214.2
0.0
314,473.7
0.0
2,488.6
198,735.8
719,979.9
13,312.5
4,272.6
0.0
107,312.5
165,137.0
290,034.6
429,945.3
0.0
429,945.3
0.0
719,979.9

173,049.7
19,149.7
14,811.7
0.0
301,296.0
0.0
2,563.2
203,805.4
714,675.8
2,500.0
4,456.8
0.0
91,500.0
166,434.0
264,890.4
449,785.4
0.0
449,785.4
0.0
714,675.8

179,477.2
18,528.8
14,444.3
0.0
294,415.3
0.0
2,640.1
209,047.5
718,553.2
16,750.0
4,391.5
0.0
60,550.0
167,784.0
249,475.4
469,077.8
0.0
469,077.8
0.0
718,553.2

CASH FLOW (THB m)
Pretax profit
Depreciation & amortisation
Adj net interest (income)/exp
Change in working capital
Cash taxes paid
Other operating cash flow
Cash flow from operations
Capex
Free cash flow
Dividends paid
Equity raised / (purchased)
Perpetual securities
Change in Debt
Perpetual securities distribution
Other invest/financing cash flow
Effect of exch rate changes
Net cash flow

(14,505.2)
92,396.3
(8,582.0)
(16,946.2)
(17,085.3)
(1.0)
93,462.7
(62,378.6)
31,084.1
(17,864.9)
0.0
0.0
(30,936.5)
0.0
55,685.4
0.0
37,968.1

22,899.6
73,368.0
(8,274.2)
(1,229.9)
(10,039.9)
0.0
85,119.9
(30,877.6)
54,242.4
(11,910.0)
0.0
0.0
(6,996.1)
0.0
(8,873.7)
0.0
26,462.6

37,233.1
76,308.9
(6,036.5)
297.6
(10,425.3)
1.0
103,415.4
(84,493.1)
18,922.2
(5,272.5)
0.0
0.0
19,166.2
0.0
(4,826.4)
1.0
27,990.6

42,744.8
78,964.0
(5,697.6)
57.4
(11,968.5)
2.0
109,799.7
(65,861.0)
43,938.7
(10,723.1)
0.0
0.0
(26,625.0)
0.0
(5,623.0)
2.0
969.6

41,607.8
77,312.7
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
4.0
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FYE 31 Dec
Key Ratios
Growth ratios (%)
Revenue growth
EBITDA growth
EBIT growth
Pretax growth
Reported net profit growth
Core net profit growth

FY15A

FY16A

FY17E

FY18E

FY19E

(23.8)
(23.8)
(56.6)
nm
nm
(68.5)

(18.5)
(18.3)
(12.9)
nm
nm
14.6

9.2
7.5
15.0
62.6
108.5
50.0

6.5
6.7
13.2
14.8
14.8
14.8

(3.2)
(3.3)
(5.4)
(2.7)
(2.7)
(2.7)

Profitability ratios (%)
EBITDA margin
EBIT margin
Pretax profit margin
Payout ratio

70.9
20.8
nm
nm

71.0
22.2
15.2
100.3

69.9
23.4
22.7
40.0

70.0
24.9
24.5
35.0

70.0
24.3
24.6
35.0

DuPont analysis
Net profit margin (%)
Revenue/Assets (x)
Assets/Equity (x)
ROAE (%)
ROAA (%)

nm
0.3
1.7
(7.7)
2.1

8.6
0.2
1.7
3.1
2.6

16.3
0.2
1.7
6.4
3.8

17.6
0.2
1.6
7.0
4.3

17.7
0.2
1.5
6.5
4.2

Liquidity & Efficiency
Cash conversion cycle
Days receivable outstanding
Days inventory outstanding
Days payables outstanding
Dividend cover (x)
Current ratio (x)

74.1
44.9
43.2
14.0
(2.7)
3.3

84.2
43.9
56.0
15.7
1.0
4.7

72.7
37.8
48.5
13.6
2.5
3.9

72.0
38.3
48.3
14.5
2.9
4.8

75.0
40.1
49.9
15.1
2.9
3.7

2.4
net cash
net cash
4.5
0.8
33.8
(9,178.1)

2.5
net cash
net cash
4.0
1.0
20.6
(42,636.8)

2.5
net cash
net cash
6.4
1.1
51.5
(51,459.1)

2.7
net cash
net cash
7.6
0.8
37.7
(79,049.7)

2.9
net cash
net cash
10.4
0.7
0.0
(102,177.2)

Leverage & Expense Analysis
Asset/Liability (x)
Net gearing (%) (incl perps)
Net gearing (%) (excl. perps)
Net interest cover (x)
Debt/EBITDA (x)
Capex/revenue (%)
Net debt/ (net cash)
Source: Company; Maybank

Tuesday, June 6, 2017

3

PTT Exploration & Production

Historical recommendations and target price: PTT E&P (PTTEP)

6 Dec
Hold : 80.0

25 Apr
Hold : 101.0

120 .0
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Definition of Ratings (For MayBank Kim Eng Thailand)
Maybank Kim Eng Research uses the following rating system:
BUY

Return is expected to be above 10% in the next 12 months (excluding dividends)

TRADING BUY/TAKE PROFIT

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.

Some common terms abbreviated in this report (where they appear):
Adex = Advertising Expenditure
BV = Book Value
CAGR = Compounded Annual Growth Rate
Capex = Capital Expenditure
CY = Calendar Year
DCF = Discounted Cashflow
DPS = Dividend Per Share
EBIT = Earnings Before Interest And Tax
EBITDA = EBIT, Depreciation And Amortisation
EPS = Earnings Per Share
EV = Enterprise Value

Tuesday, June 6, 2017

FCF = Free Cashflow
FV = Fair Value
FY = Financial Year
FYE = Financial Year End
MoM = Month-On-Month
NAV = Net Asset Value
NTA = Net Tangible Asset
P = Price
P.A. = Per Annum
PAT = Profit After Tax
PTHB = Profit Before Tax

PE = Price Earnings
PEG = PE Ratio To Growth
PER = PE Ratio
QoQ = Quarter-On-Quarter
ROA = Return On Asset
ROE = Return On Equity
ROSF = Return On Shareholders’ Funds
WACC = Weighted Average Cost Of Capital
YoY = Year-On-Year
YTD = Year-To-Date
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ้ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่และเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านันมิ
้ ใช่การชักจูงให้ ซื ้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี ้นักลงทุนววรพึงรระหนักวว้ เมมอว่ามูลว่าของ
หุ้นอาจมีววามผันผวนมีการเพิ่มขึ ้นและลดลงวด้ รลอดเวลาววามเห็นหรือวาแนะนาร่างๆจัดทาขึ ้นบนพื ้นฐานของเทวนิวและปั จจัยพื ้นฐานซึง่ อาจมีววามแรกร่างกัน
การประเมินมูลว่าที่เหมาะมมทางเทวนิวอาจใช้ วิธีการที่แรกร่างจากการวิเวราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐานโดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราวาและมูลว่าการซื ้อขายซึง่ แรกร่าง
วปจากการวิเวราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐานดังนันผลรอบแทนของนั
้
กลงทุนจึงอาจร่ากว่าร้ นทุนวด้ และผลรอบแทนจากการลงทุนในอดีรวม่มามารถมะท้ อนถึงผลรอบแทนใน
อนาวรวด้ บทวิเวราะห์นี ้วม่วด้ มีจดุ ประมงว์เพื่อแนะนาการลงทุนเพื่อบุววลใดเป็ นการเฉพาะและเพื่อวัรถุประมงว์เฉพาะเจาะจงร่อการลงทุนฐานะทางการเงินและ
ววามร้ องการม่วนบุววลของนักลงทุนที่วด้ รับหรืออ่านบทวิเวราะห์ฉบับนี ้เพราะฉะนันนั
้ กลงทุนจึงววรใช้ วิจารณญาณในการอ่านบทวิเวราะห์ฉบับนี ้
การจัดทารายงานฉบับนี ้วด้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที่วด้ รับการยอมรับว่ามีววามน่าเชื่อถือแร่วมวด้ เป็ นการรับรองจากMaybank Investment Bank Berhadและบริษัท
ย่อยและในเวรือ (รวมเรียก“Maybank Kim Eng”) ผลที่รามมาทังในม่
้ วนของววามแม่นยาหรือเรียบร้ อยมมบูรณ์จงึ วม่วด้ เป็ นววามรับผิดชอบจากทางMaybank Kim
EngดังนันMaybank
้
Kim Engและเจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการ ,บริษัทร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ/หรือพนักงาน (รวมเรียกว่า“Representatives”)จะวม่มีมว่ นรับผิดชอบ
ร่อการมูญเมียร่างๆที่เกิดขึ ้นทังทางรรงหรื
้
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ข้ อมูล ,ววามเห็นและวาแนะนาที่ปรากฏอยูใ่ นบทวิเวราะห์ฉบับนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วด้ รลอดเวลาโดยวม่ร้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเวราะห์นี ้อาจมีการวาดการณ์ผลการดาเนินงานล่วงหน้ าซึง่ ม่วนใหญ่จะเห็นวด้ จากการใช้ วาร่างๆเหล่านีเ้ ช่น “วาดว่า”“เชื่อว่า” “วาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้ มว่า” “มี
แผนว่า” “ประมาณการ”หรื อการอธิ บายว่าเหรุการณ์นี ้ “อาจ” เกิดขึน้ หรื อเหรุการณ์ นี“้ เป็ นวปวด้ ”ที่จะเกิดขึน้ เป็ นร้ นการวาดการณ์ ล่วงหน้ าจะอยู่บนพื ้นฐานของ
มมมริฐานที่รงขึ
ั ้ ้นและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึน้ อยู่กับววามเมี่ยงและววามวม่แน่นอนที่จะทาให้ ผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งแรกร่างวปจากที่วาดการณ์ วด้
อย่างมีนยั ยะมาวัญนักลงทุนจึงวม่ววรใช้ การวาดการณ์ล่วงหน้ านี ้เป็ นหลักในการรัดมินใจลงทุนหลังจากวันที่บทวิเวราะห์ถกู เผยแพร่ออกวปMaybank Kim Engวม่ถือ
เป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการหากมีข้อมูลใหม่หรือเหรุการณ์ที่วม่วาดวิดขึ ้น
Maybank Kim Engรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการและพนักงานซึง่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาหรือการเผยแพร่บทวิเวราะห์นีอ้ าจมีม่วนร่วมหรื อมีมิทธิลงทุน
ในหุ้นรัวนี ้หรื อมีม่วนวด้ เมียร่างๆกับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นีน้ อกจากนีร้ าวาหุ้นอาจเวลื่อนวหววปรามมิ่งที่เมนอในบทวิเวราะห์นี M
้ aybank Kim Engมีมิทธิใช้ ข้อมูลใน
รายงานนี ้ก่อนที่รายงานนี ้จะถูกเผยแพร่ออกวปภายใร้ ขอบเขรที่กฎหมายรับรองเท่านัน้ กรรมการ ,เจ้ าหน้ าและ/หรื อพนักงานของMaybank Kim Engท่านหนึ่งท่านใด
หรือมากกว่าหนึ่งท่านมามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี ้วด้
บทวิเวราะห์นี ้ถูกทาขึ ้นมาเพื่อลูกว้ าของMaybank Kim Engและห้ ามนาวปแก้ วขดัดแปลงแจกจ่ายและนาวปจัดทาใหม่วม่ว่าจะเป็ นบางม่วนหรื อเร็มฉบับหากวม่วด้ รับ
อนุญารจากMaybank Kim Engเป็ นการล่วงหน้ าทังนี
้ ้Maybank Kim Engและรัวแทนที่เกี่ยวข้ องจะวม่รับผิดชอบร่อผลที่รามมาจากการกระทาของบุววลที่ 3 ที่กระทา
มิ่งที่ถกู ห้ ามดังกล่าว
บทวิเวราะห์นีว้ ม่วด้ ทาขึน้ มาโดยรรงหรื อมีจุด ประมงว์เพื่อการแจกจ่า ยหรื อถูกใช้ โดยมาธารณะชนทั่ว วปหรื อประชาชนทัง้ หมดที่อาศัยในประเ ทศท้ องถิ่น ที่ออก
หลักทรัพย์นี ้หรือในท้ องถิ่นเมืองหรือประเทศอื่นๆที่กฎหมายในประเทศนันวม่
้ อนุญารบทวิเวราะห์นี ้ทาขึ ้นมาเพื่อการใช้ ในประเทศที่กฎหมายอนุญารเท่านันหลั
้ กทรัพย์
นี ้อาจจะวม่วด้ ถกู รับรองการซื ้อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมายหรือทาการซื ้อขายวด้ มาหรับนักลงทุนทุกประเภทนักลงทุนววรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ่ง ในการนาวาแนะนา
หรือวาเรือนร่างๆที่วด้ กล่าววว้ ข้างร้ นมาใช้ เนื่องจากววามแรกร่างทางด้ านภูมิศามรร์ ของแร่ละบุววลและระยะเวลาในการวด้ รับบทวิเวราะห์นี ้
มาเลเซีย
ววามเห็นหรื อวาแนะนาที่ปรากฏในบทวิเวราะห์ฉบับนีเ้ ป็ นการประเมินจากด้ านเทวนิก และปั จจัยพืน้ ฐาน โดยววามเห็นทางด้ านเทวนิกอาจมีววาม แรกร่างจาก
ปั จจัยพื ้นฐาน เนื่องจากการประเมินด้ านเทวนิกวด้ ใช้ วิธีที่แรกร่างกัน โดยมุง่ เน้ นข้ อมูลด้ านราวา และปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรั พย์ที่ Bursa Malaysia Securities
Berhadวิเวราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี ้จะทาขึ ้นบนวันและข้ อมูลที่เกิดขึน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงวด้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จากัด (“Maybank KERPL”) ในมิงวโปร์ วม่มี
เงื่อนวขที่จะร้ องปรับปรุงข้ อมูลร่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี ้ การเผยแพร่ในมิงวโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนีจ้ ะริดร่อกับ Maybank KERPL ในมิงวโปร์ ทังในแง่
้
ของการแนะนา
หรือเกี่ยวข้ องกับรายงานฉบับนี ้ หากผู้รับรายงานฉบับนี ้วม่วด้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทมถาบัน (จากัดววามใน Section 4A ราม
กฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
้ ้ Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื ้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ แร่เป็ นการรับผิดชอบที่จากัดววามเขรราม
กฎหมายที่กาหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการมารวจของมมาวมม่งเมริ มมถาบันกรรมการบริ ษัทวทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการราม
นโยบายของมานักงานวณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และรลาดหลักทรัพย์ โดยการมารวจของ IOD เป็ นการมารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศวทย และรลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอวอ ที่มีการเปิ ดเผยร่อมาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูลงทุนทั่ววปมามารถเข้ าถึงวด้ ดังนัน้ ผลมารวจ
ดังกล่าวจึงเป็ นการนาเมนอในมุมมองของบุววลภายนอก โดยวม่วด้ เป็ นการประเมินการปฏิบรั ิ และมิวด้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ่ง ผลการมารวจดังกล่าว เป็ นผลการมารวจ ณวันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนวทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการมารวจ จึงอาจเปลี่ยนแปลง
วด้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศวทย) จากัด (มหาชน) มิวด้ ยืนยันหรื อรับรองถึงววามถูกร้ องของ ผลการมารวจดังกล่าวแร่
อย่างใด
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สหรัฐอเมริกา
บทวิเวราะห์ฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ โดย MKE เพื่อเผยแพร่ ในมหรัฐฯ (“US”) มาหรับลูกว้ ามถาบันในมหรัฐฯ เป็ นมาวัญ (รามวานิยามใน Rule 15a-6 ภายใร้ กฎหมาย
Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน้ ซึ่งถือเป็ น Broker-Dealer ที่วด้ จดทะเบียนใน
มหรัฐฯ (รามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
้ ว้ วามรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานฉบับนี ้ อยู่ภายใร้ Maybank KESUSA ใน
มหรัฐฯ เท่านัน้ รายงานฉบับนี ้วม่มามารถจัดม่งถึงท่านวด้ หาก MKE วม่อนุญาร หรื อภายใร้ ข้อจากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่วม่มามารถจัดม่งถึงท่านวด้ ทังนี
้ ้ผู้
วด้ รับรายงานฉบับนี ้จะร้ องทาววามเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA วด้ นาเมนอบทวิเวราะห์นีภ้ ายใร้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์การกากับ
อังกฤษ
เอกมารฉบับนี ้วด้ ถกู เผยแพร่โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จากัด (“Maybank KESL”) ซึ่งวด้ รับอนุญารและอยู่ภายใร้ การกากับดูแลของ The
Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน้ เอกมารฉบับนี ้วม่วด้ มีเจรนาที่จะเผยแพร่แก่บุววลที่ถกู จากัดววามเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail
Client) รามววามหมายของ The Financial Services and MarketsAct 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อมรุปใดๆ ที่เกิดจากบุววลที่ 3 เพื่อเป็ นววามมะดวกแก่ผ้ วู ด้ รับ
เอกมารฉบับนีเ้ ท่านัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ วม่มีม่วนรับผิดชอบร่อววามเห็น หรื อววามถูกร้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นววามเมี่ยงของผู้รับเอกมารเท่านัน้
นอกจากนี ้ผู้รับเอกมารฉบับนี ้ววรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษี ของรนเองเพื่อให้ เกิดววามถูกร้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกมารฉบับนีว้ ม่ วด้ ประเมินถึงกฎหมาย
เฉพาะทาง, บัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย:เอกมารฉบับนี ้วด้ จดั ทาและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึง่ เป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia
Berhadและเป็ นผู้ถือใบอนุญาร Capital Market and Services ที่ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ :เอกมารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นและเผยแพร่ในประเทศมิงวโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที่ 197201256N) ภายใร้ การกากับดูแล Monetary Authority
of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที่ KEP-251/PM/1992) เป็ นมมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยูภ่ ายใร้ การกากับของ
BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที่ 0107545000314) เป็ นมมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยูภ่ ายใร้ การกากับของกระทรวงการวลัง และกลร.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที่ 01-2004-00019) เป็ นมมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยูภ่ ายใร้ การกากับดูแลของ The Securities
and Exchange Commission
เวียดนาม:บริษัท Kim Eng Vietnam Securities จากัด (“KEVS”) (ใบอนุญารเลขที่ 71/UBCK-GP) ซึง่ ใบอนุญารอยูภ่ ายใร้ The State Securities Commission of
Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใร้ กากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย:บริษัท Kim Eng Securities India Private จากัด (“KESI”) เป็ นม่วนหนึ่งของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที:่ INF/INB
231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที่ INF/INB 011452431) ซึง่ อยูภ่ ายใร้ การกากับดูแลของ Securities and Exchange Board of India
ทังนี
้ ้ KESI วด้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท 1 Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที่ INM 000011708)
สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นมมาชิกที่วด้ รับอนุญาร และอยูภ่ ายใร้ การกากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ:Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที่ 2377538)เป็ นมมาชิกที่วด้ รับอนุญาร และอยูภ่ ายใร้ การกากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และรัวแทนที่เกี่ยวข้ อง อาจมีมถานะหรือมีววามเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ ้นในฐานะ market maker หรือ
อาจเป็ นผู้รับประกันการจาหน่าย หรือเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ และอาจเป็ นผู้ให้ บริการด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ วาปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้
สิงคโปร์ :ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2560, Maybank KERPL และนักวิเวราะห์ทวี่ ิเวราะห์หลักทรัพย์นี ้วม่มีมว่ นวด้ เมียกับการให้ วาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบทวิเวราะห์
ฉบับนี ้
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ มีววามเป็ นวปวด้ ที่จะเป็ นผู้ออกรรามารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยูใ่ นบทวิเวราะห์ฉบับนี ้
ดังนันนั
้ กลงทุนววรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ้ ก่อนรัดมินใจลงทุนทังนี
้ ้ MBKET หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีมว่ นเกี่ยวข้ อง
และ/หรือ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจาหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีววามมนใจด้ านการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ หรือเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ที่อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of
Conduct for Persons Licenses โดยการกากับของ The Securities and Futures Commission
ณ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2560, KESHK และนักวิเวราะห์ที่วด้ รับอนุญาร วม่มีมว่ นวด้ เมีย ในการให้ วาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเวราะห์ฉบับนี ้
ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริการแก่ผ้ จู ดั การ หรือ ผู้ร่วมจัดการในการเมนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริการแก่หลักทรัพย์ในรลาดแรก
หรือหน่วยงานที่วด้ มีการอ้ างถึงในบทวิเวราะห์ฉบับนี ้ หรืออาจให้ บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการให้ วาปรึกษา หรือ บริการด้ านการลงทุนที่มีนยั ยะ
มาวัญ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนทางรรงหรือทางอ้ อมวด้
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OTHERS
Analyst Certification of Independence

ววามถูกร้ องของมุมมองที่ผ่านบทวิเวราะห์ฉบับนี ้ เป็ นการมะท้ อนถึงแนวววามวิด และมุมมองของนักวิเวราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้อ อกหลักทรัพย์เท่านัน้
ผลรอบแทนของนักวิเวราะห์ทงทางรรงหรื
ั้
อทางอ้ อมของนักวิเวราะห์ วมวด้ ขึ ้นอยูก่ บั การให้ วาแนะนา หรือมุมมองผ่านบทวิเวราะห์ฉบับนี ้
คาเตือน
Structure Securities ซึง่ เป็ นรรามารที่มีววามซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในม่วนของววามเมี่ยงที่มงู ขึ ้นนัน้ มีวรั ถุประมงว์ที่จะเมนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที่ มีววามรู้ววาม
เข้ าใจ รวมถึงมามารถรับววามเมี่ยงวด้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้มูลว่ารลาดของรรามารประเภทนี ้ อาจเปลี่ยนแปลงวปรามมภาพเศรษฐกิจ รลาดเงินรลาดทุน การเมือง (รวมถึง
อัรราดอกเบี ้ย Spot / ล่วงหน้ า และอัรราแลกเปลี่ยน), Time to Maturity, ภาวะรลาด และววามผันผวน รวมถึงวุณภาพ/ ววามน่าเชื่อถือของผู้ออก หรือหลักทรัพย์
อ้ างอิงนันๆ
้ นักลงทุนที่ให้ ววามมนใจในการลงทุนรรามารประเภทนี ้ จะร้ องเข้ าใจและวิเวราะห์ถึงรรามารประเภทนี ้ด้ วยรนเอง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของรนใน
ม่วนของววามเมี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในรรามารประเภทนี ้
ทัง้ นีไ้ ม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งของรายงานฉบับนี ้ ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทาสาเนา, ลอกเลียน หรือในความหมายที่ใกล้ เคียง หรือการเผยแพร่ ด้วย
ตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MKE

Tuesday, June 6, 2017

7

PTT Exploration & Production

สาขากรุ งเทพฯ
สานักงานใหญ่
อาวารมานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศม แอทเซ็นทรัลเวิลด์
ชั ้น 20-21, 24 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวันเขรปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรมาร 0-2658-6301

สาขาอโศก
159 อาวารเมริมมิรร ชั ้น 25
ซอยมุขมุ วิท 21 ถนนอโศก แขวงวลองเรยเหนือ
เขรวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2665-7000 โทรมาร 0-2665-7050

สาขาญาดา
56 อาวารญาดา ชั ้น 5
ถนนมีลม แขวงมุริยวงศ์ เขรบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2632-8341 โทรมาร 0-2632-8395

สาขาซีคอนสแควร์
55 อาวารซีวอนมแววร์ ชั ้น G ห้ อง 1005
ถนนศรีนวรินทร์ แขวงหนองบอน
เขรประเวศกรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2320-3600 โทรมาร 0-2320-3610

สาขาพาหุรัด
125 อาวารดิโอลด์ มยามพลาซ่า
ชั ้น 3 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขรพระนวร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2225-0242 โทรมาร 0-2225-0523

สาขาศรี นคริ นทร์
ห้ างมรรพมินว้ า Big C ชั ้น 1 เลขที่ 425 หมู่ 5
ถนนศรีนวรินทร์ ราบลมาโรงเหนืออาเภอเมือง
จังหวัดมมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7556 โทรมาร 0-2758-7551

สาขางามวงศ์ วาน
30/39-50 อาวารมานักงานเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชั ้น 14 ถนนงามวงศ์วาน ราบลบางเขน
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2550-0577 โทรมาร 0-2550-0566

สาขาลาดพร้ าว
1693 อาวารมานักงานศูนย์การว้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้ าว
ชั ้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้ าว
เขรจรุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2541-1411 โทรมาร 0-2541-1108

สาขาเอ็มโพเรี่ ยม
622 อาวารดิเอ็มโพเรี่ยม ชั ้น 14
ถนนมุขมุ วิท แขวงวลองรัน
เขรวลองเรยกรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรมาร 0-2664-9811

สาขาท่ าพระ
99 อาวารมานักงานเดอะมอลล์ ท่าพระ ชั ้น 12
ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุววโล
เขรธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร 0-2876-6500 โทรมาร 0-2876-6531

สาขาบางแค
275 หมู่ที่ 1 เดอะมอลล์บางแว ชั ้น 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแวเหนือ เขรบางแว
กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2804-4235 โทรมาร 0-2804-4251

สาขาเยาวราช
215 อาวารแกรนด์วชน่า ชั ้น 5
ถนนเยาวราช แขวงมัมพันธวงศ์
เขรมัมพันธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
โทร 0-2622-9412 โทรมาร 0-2622-9383

สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิต
94 หมู่.2 ศูนย์การว้ า ฟิ วเจอร์ พาร์ ว รังมิร ห้ อง 091-92
ชั ้น G F ถ.พหลโยธิน ร.ประชาธิปัรย์
อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี 12130
ทีม 1 โทร. 0-2958-0592 โทรมาร. 0-2958-0420
ทีม 2 โทร.02-958-0992 โทรมาร 02-958-0590 ร่อ 400
สาขาธนิยะ
52 อาวารธนิยะพลาซ่า ชั ้น 20
ถนนมีลม แขวงมุริยวงศ์ เขรบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรมาร 0-2231-2130

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

สาขาสาทร
92/10 อาวารมาธรธานี 2 ชั ้น 7 ถนนมาทรเหนือ
แขวงมีลมเขรบางรัก
กรุงเทพมหานวร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรมาร .0-2636-7565

สาขาบางกะปิ
3105 อาวารเอ็นมาร์ ว พลาซ่า
ชั ้น3 ถนนลาดพร้ าว แขวงวลองจัน่
เขรบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร.0-2378-1144 โทรมาร. 0-2378-1323

สาขาแฟชั่นไอส์ แลนด์
เลขที่587, 589 ศูนย์การว้ าแฟชัน่ วอม์แลนด์ห้องB001 A
ชั ้นบีเอฟถนนรามอินทราแขวงวันนายาว
เขรวันนายาวกรุ งเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรมาร .0-2519-5040

สาขาสีลม
62 อาวารธนิยะ ชั ้น 4
ถนนมีลม แขวงมุริยวงศ์
เขรบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรมาร 0-2231-2418

สาขาเดอะไนน์
เลขที่999 / 3 โวรงการเดอะวนน์ชั ้น3
ถนนพระราม9 แขวงมวนหลวงเขรมวนหลวง
กรุงเทพ10250
โทร .02-716-7816 โทรมาร02-716-7815

สาขาประตูนา้
553 อาวารเดอะพาลาเดียม อาวารเอ ชั ้น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะมัน
เขรราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรมาร 0-2250-6199

สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาวารอัมรินทร์ พลาซ่าชั ้น8
ห้ องที่6 ถนนเพลินจิรแขวงลุมพินี
เขรปทุมวันกรุงเทพฯ10330
โทร .0-2256-9373 โทรมาร .0-2256-9374

สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาวารฟอร์ จนู ทาวน์ ชั ้นใร้ ดิน
ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง
เขรดินแดงกรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรมาร 0-2641-0966

สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์
323 อาวารยูวนเร็ดเซ็นเรอร์ ชั ้น 17
ถนนมีลมเขรบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรมาร 0-2680-4355

สาขาวัชรพล
78/13 ซอยวัชรพล2
แขวงท่าแร้ ง
เขรบางเขนกรุงเทพ 10220
โทร 0-2363-6736 โทรมาร 0-2363-6735

สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 อาวาร 10 ชั ้น 1 เลขที่ 110/1-4
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งมองห้ อง
เขรหลักมี่ กรุงเทพมหานวร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรมาร 0-2580- 3643

สาขาแจ้ งวัฒนะ
99/9 หมู่ที่ 2 อาวารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้ งวัฒนะ
ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั ้น 14 ห้ อง 1401
ถนนแจ้ งวัฒนะ ราบลบางรลาด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-835- 3283 โทร 02-835- 3280

สาขาธัญญะ พาร์ ค
735/5 ธัญญะ ช็อปปิ ง้ พาร์ ว อาวาร E ชั ้น 2
ถนนศรีนวรินทร์ แขวงมวนหลวง (วลองประเวศฝั่ งเหนือ)
เขรพระโขนง กรุ งเทพ 10260
โทร. 0-2108-6300 ,โทรมาร 0-2108-6301

สาขาทองหล่ อ
อาวารอเนกวณิช เลขที่ 154ชั ้น 3 ห้ อง C
ถนนมุขมุ วิท ) 55ซอยทองหล่อ (แขวงวลองรันเหนือ
เขรวัฒนา กรุงเทพมหานวร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรมาร0-2726- 3901

สาขาออลซีซ่ นั ส์
อาวารAll Seasons Place Retail Center
ชั ้น3 ห้ อง311 เลขที่87/2 ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขรปทุมวัน
กรุงเทพ10330
โทร. 0-2654-0084 โทรมาร .0-2654-0094

สาขาพญาไท
อาวารโกลเด้ นทาวน์ ชั ้น 4
ถนนพญาวทเขรราชเทวี
กรุงเทพ10400
โทร. 0-2251-4099 โทรมาร .0-2251-4098

สาขาเซ็นเวิลด์
อาวารเซ็นเวิลด์ ชั ้น 15 ห้ อง 1501
เลขที่ 4,4/5 ถนนราชดาริแขวงปทุมวัน
เขรปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาอารี
อาวารมานักงานพหลโยธิน เพลมชั ้น 14
เลขที่ 408/58 ถนนพหลโยธิน แขวงมามเมนใน
เขรพญาวท กรุ งเทพมหานวร 10400
โทร 0-2619- 0178โทรมาร0-2619- 0179

สาขา รามคาแหง
เดอะ พาซิโอ ทาวน์
เลขที่ 7/2-7 ศูนย์การว้ า เดอะ พาซิโอ ทาวน์ ชั ้น 1
ถนนรามวาแหง แขวงมะพานมูง เขรมะพานมูง
กรุงเทพมหานวร 10240
โทร 02-111-3185 โทรมาร 02-111-3184

สาขาต่ างจังหวัด
สาขาเชียงใหม่ 1
244 อาวารมานักงาน ชั ้น 2-3
ถนนวัวลาย ราบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร (053) 284-000 โทรมาร (053) 284-019

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

สาขานครราชสีมา
1242/2 อาวารศูนย์การว้ าเดอะมอลล์ห้องเอ3
ชั ้น7 ถนนมิรรภาพราบลในเมือง
อาเภอเมืองนวรราชมีมา30000
โทร. (044) 288-455 โทรมาร) .044) 288-466

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที่1 ซอยลุงมอง
หลังศูนย์การว้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ราบลเมม็ดอาเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรมาร (038) 053-966

สาขาลาปาง
319 ศูนย์การว้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชั ้น3
ถนนวฮเวย์-งาว ราบลมวนดอก
อาเภอเมืองจังหวัดลาปาง 52100
โทร (054) 817 - 811 โทรมาร (054) 816 - 811

สาขาสุรินทร์
137/5-6 ถนนศิริรัฐ
ราบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดมุรินทร์ 32000
โทร (044) 531-600-3 โทรมาร (044) 519-378

สาขาอุบลราชธานี
อาวารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั ้น G
เลขที่ 311 หมู่ 7 ราบลแจระแม
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรมาร (045) 265-639

สาขาสมุทรสาคร
322/91 ถนนเอกชัย
ราบลมหาชัย อาเภอเมืองมมุทรมาวร
จังหวัดมมุทรมาวร 74000
โทร (034) 837-190 โทรมาร (034) 837-610

สาขาระยอง
180/1-2 อาวารมมาพันธ์ ชั ้น 2
ถนนมุขมุ วิท ราบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 862-022-9 โทรมาร (038) 862-043

สาขาระยอง2
โวรงการ TSK PARK ชั ้น1 เลขที่ 351-351/1
ถนนมุขมุ วิท ราบลเนินพระ อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรมาร (038) 807-841

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

สาขาภูเก็ต
เลขที่ 1, 1/1 ถนนทุ่งวา ราบลรลาดใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ร 83000
โทร (076) 355-730 โทรมาร (076) 355-730 ร่อ 119

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

สาขาหาดใหญ่
1,3,5 ซอยจุริอทุ ิศ 3 ถนนจุริอนุมรณ์
ราบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดมงขลา 90110
โทร (074) 346-400-5 โทรมาร (074) 239-509

สาขาสุราษฏร์ ธานี
216/3 หมู่ที่ 4 ถนนชนเกษม
ราบลมะขามเรี ้ย อาเภอเมืองมุราษฎร์ ธานี
จังหวัดมุราษฎร์ ธานี 84000
โทร (077) 205-460 โทรมาร(077) 205-475

สาขาอรั ญประเทศ
ห้ างเทมโก้ โลรัมมาขาอรัญชั ้น2
เลขที่ 559 หมู่ 1 ราบลบ้ านใหม่หนองวทร
อาเภออรัญประเทศจังหวัดมระแก้ ว
โทร(037) 226-347-8 โทรมาร (037) 226-346

สาขายะลา
18 ถนนมองพี่น้อง ราบลมะเรง
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร (073) 255-494-6 โทรมาร (073) 255-498

สาขาหัวหิน
16/11 ถนนเพชรเกษมราบลหัวหิน
อาเภอหัวหิน ประจวบวีรีขนั ธ์ 77110
โทร (032) 531-193 โทรมาร (032) 531-221

สาขาขอนแก่ น
163/1-2 ถนนกลางเมืองรรงข้ ามรลาดมดเทศบาล1
อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. (043) 225-355 โทรมาร) .043) 225-356

สาขานครสวรรค์
เลขที่ 1/15-16 ถนนมุชาดา ราบลปากน ้าโพ
อาเภอเมือง จังหวัดนวรมวรรว์ 60000
โทร (056) 314-150 โทรมาร (056) 314-151

สาขาอุบลราชธานี 2
191,193 ถนนอุปราช ราบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 209339 โทรมาร (045) 209-044

สาขาเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ ค
114/25 หมู่ 4ราบลหนองป่ าวรั่ง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร (053) 248-995 โทรมาร (053) 248-996

สาขาสุรินทร์ 2
12/27 ถนนมุริยกานร์ ราบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดมุรินทร์ 32000
โทร (044)531-1819 โทรมาร (044) 513-887

วาชี ้แจง : เอกมารฉบับนี ้จัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลที่ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศวทย) เห็นว่าน่าเชื่อถือประกอบกับทัศนะม่วนรัวของผู้จัดทา ซึ่งมิวด้ หมายถึงววามถูกร้ องหรื อมมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวแร่อย่างใด และเอกมารนี ้วด้ จัดทาขึ ้นเพื่อประโยชน์ ในการใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการรัดมินใจในการลงทุนเท่านั ้น มิวด้ มีวรั ถุประมงว์เพื่อที่จะชักชวนหรือชี ้นาการซื ้อขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือเป็ นการทั่ววปแร่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกมารนี ้ประกอบกับข้ อมูลและววามเห็นอื่น ๆ และวิจารณญาณของรนในการรัดมินใจการลงทุนให้
เหมาะมมแก่กรณี ทั ้งนี ้ววามเห็นที่แมดงอยู่ในเอกมารนี ้เป็ นววามเห็นม่วนรัวของผู้จัดทา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศวทย) รลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทวม่จาเป็ นร้ องเห็นพ้ องกับววามเห็นที่แมดงอยู่ในเอกมารนี ้ด้ วยแร่อย่างใดๆ
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คาชีแ้ จง
การเปิ ดเผยผลการมารวจของมมาวมม่งเมริ มมถาบันกรรมการบริ ษัทวทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการราม
นโยบายของมานักงานวณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และรลาดหลักทรัพย์ โดยการมารวจของ IOD เป็ นการมารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศวทย และรลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอวอ ที่มีการเปิ ดเผยร่อมาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูลงทุนทั่ววปมามารถเข้ าถึงว ด้ ดังนัน้ ผลมารวจ
ดังกล่าวจึงเป็ นการนาเมนอในมุมมองของบุววลภายนอก โดยวม่วด้ เป็ นการประเมินการปฏิบรั ิ และมิวด้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ่ง ผลการมารวจดังกล่าว เป็ นผลการมารวจ ณวันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนวทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการมารวจ จึงอาจเปลี่ยนแปลง
วด้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศวทย) จากัด (มหาชน) มิวด้ ยืนยันหรื อรับรองถึงววามถูกร้ องของ ผลการมารวจดังกล่าวแร่
อย่างใด
ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของบมจ .หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศวทย)มี 2 ทีมวือฝ่ ายวิจยั มาหรับนักลงทุนในประเทศ (Maybank Kim Eng Thailand) และฝ่ ายวิจยั
นักลงทุนมถาบันร่างประเทศ) Maybank Kim Eng Institutional Research) อันมีเหรุผลมาจากลักษณะที่แรกร่างในด้ านลักษณะผู้ลงทุนวัรถุประมงว์และกลยุทธ์ทา
ให้ วาแนะนาและ/หรือราวาเป้าหมายอาจมีววามแรกร่างกันโดยMaybank Kim Eng Thailand มีวรั ถุประมงว์ทจี่ ะทาบทวิเวราะห์เพื่อมนับมนุนข้ อมูลการลงทุนแก่นกั
ลงทุนในประเทศ(ท่านมามารถดูรายละเอียดวด้ จากhttp://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะทีM
่ aybank Kim Eng Institutional Research มาหรับนักลงทุนมถาบัน
ร่างประเทศเท่านัน.้
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คาชีแ้ จง ข้ อมูลบริษัทที่เข้ าร่วมโวรงการแนวร่วมปฏิบรั ิของภาวเอกชนวทยในการร่อร้ านทุจริร (Thai CAC) ของมมาวมม่งเมริมมถาบันกรรมการบริษัทวทย ข้ อมูล ณ
( วันที่ 29 มิงหาวม 2559) มี 2 กลุม่ วือ
- วด้ ประกาศเจรนารมณ์เข้ าร่วม CAC
- วด้ รับการรับรอง CAC
การเปิ ดเผยการประเมินดัชนีชี ้วัดววามวืบหน้ าการป้องกันการมีมว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริรวอร์ รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators)ของบริษัทจดทะเบียนใน
รลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศวทยที่จดั ทาโดยมถาบันที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีการเปิ ดเผยโดยมานักงานวณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และรลาดหลักทรัพย์นี ้ เป็ นการดาเนินการ
รามนโยบายและรามแผนพัฒนาววามยัง่ ยืนมาหรับบริษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว มถาบันที่เกี่ยวข้ องอาศัยข้ อมูลที่วด้ รับจากบริษั ทจดทะเบียนรามที่
บริษัทจดทะเบียนวด้ ระบุในแบบแมดงข้ อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่ อ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแมดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี
(แบบ 56-2) หรือในเอกมารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้ องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้ วแร่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนาเมนอในมุมมองของมถาบันที่
เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นบุววลภายนอก โดยมิวด้ เป็ นการประเมินการปฏิบรั ิของบริษัทจดทะบียนในรลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศวทย และมิวด้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงวด้ ภายหลังวันดังกล่าว
หรือรับรองววามถูกร้ องวรบถ้ วนของผลประเมินดังกล่าวแร่อย่างใด
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