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NEUTRAL

[Unchanged]

ตัวเลขรถยนต์ เดือน มิ.ย. ยังไม่ ฟื้นตัว
ปรับลดยอดผลิตลงเหลือ 1.9 ล้ านคัน
ประเด็นการลงทุน
ตัวเลขอุตสาหกรรมรถยนต์เดือน มิ.ย. แบ่งเป็ น ยอดผลิตรถยนต์ ติดลบเล็กน้ อย
175,443 คัน (+4%MoM, -2%YoY) ยอดส่งออก ติดลบต่อเดือนที่ 12 เหลือ 93,086
คัน (+3%MoM, -13%YoY) แต่ ตลาดรถยนต์ในประเทศฟื น้ ตัวต่อ 69,794 คัน (+
5%MoM, +6%YoY) สาหรับตัวเลข 6 เดือนแรก ปี 2560 ยอดผลิตรถยนต์ 950,966
คัน ติดลบ -4%YoY ยอดขายในประเทศ 409,976 คัน ฟื น้ ตัว +11%YoY และ ยอด
ส่งออก 536,406 คัน ติดลบ -10%YoY จากตัวเลขอุตสาหกรรมรถยนต์ยงั ไม่ฟืน้ ตัว
และ ถูกแรงฉุดจากส่งออก ทาให้ สภาอุตสาหกรรมปรับลดประมาณการยอดผลิต
รถยนต์ในปี นี ้ลงเหลือ 1.9 ล้ านคัน ติดลบ -2% ลดลงจากประมาณการเดิม 2 ล้ านคัน
โดยปรับลดในส่วนยอดส่งออกลงเหลือ 1.1 ล้ านคัน ติดลบ -7%YoY จากประมาณการ
เดิม 1.2 ล้ านคัน และ คงประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ 8 แสนคัน เติบโต
+4%YoY เราคงน ้าหนักการลงทุน Neutral
ยอดผลิตรถยนต์ มิ.ย. ติดลบเล็กน้ อยเหลือ 175,443 คัน (-2%YoY)
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยตัวเลข
ยอดผลิตรถยนต์ประจาเดือน มิ.ย. เท่ากับ 175,443 คัน ฟื น้ ตัวจากเดือนก่อน
+4%MoM แต่ตดิ ลบจากปี ก่อนเล็กน้ อย -2%YoY รวม 6 เดือนแรก ยอดผลิตรถยนต์
เท่ากับ 950,966 คัน ติดลบ -4%YoY
ตลาดรถยนต์ ในประเทศ มิ.ย. ฟื ้ นตัวต่ อ 69,794 คัน (+6%YoY)
ยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือน มิ.ย. เท่ากับ 69,794 คัน ดีขึ ้นจากเดือนก่อน
+5%MoM และปี ก่อน +6%YoY รวม 6 เดือนแรก ปี 2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศ
เท่ากับ 409,976 คัน เพิ่มขึ ้น +11%YoY ตลาดรถยนต์ในประเทศมีสญ
ั ญาณการฟื น้
ตัวดีขึ ้น
จากการทยอยแนะนารถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่ น
ตังแต่
้ ต้นปี เป็ นต้ นมา
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง และการลงทุนของภาครัฐยังเป็ นปั จจัยที่ช่วยให้ ตลาดดีขึ ้น
การส่ งออกรถยนต์ มิ.ย. ติดลบต่ อเดือนที่ 12 เหลือ 93,086 คัน (-13%YoY)
ยอดส่งออกรถยนต์เดือน มิ.ย. ลดลงต่อเหลือ 93,086 คัน ติดลบจากปี ก่อน -13%YoY
เป็ นการติดลบติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 12 แต่ดีขึ ้นจากเดือนก่อน +3%MoM รวม 6
เดือนแรก ปี 2560 ตัวเลขส่งออก 536,406 คัน ติดลบ -10%YoY โดยการส่งออกลดลง
เกือบทุกตลาด ยกเว้ นตลาดออสเตรเลียและตลาดอเมริ กาเหนือ
คงนา้ หนักการลงทุน Neutral
สภาอุตสาหกรรมได้ ปรับลดประมาณการ ยอดผลิตรถยนต์ ปี 2560 ลดลงเหลือ 1.9
ล้ านคัน ติดลบเล็กน้ อย -2%YoY จากประมาณการเดิม 2 ล้ านคัน โดยเป็ นการปรับ
ประมาณการลดลงในส่วนยอดส่งออกรถยนต์เหลือ 1.1 ล้ านคัน ติดลบ -7%YoY จาก
ประมาณการเดิม 1.2 ล้ านคัน แต่ยงั คงประมาณการ ยอดขายในประเทศ 8 แสนคัน
เติบโต +4%YoY ตัวเลขอุตสาหกรรมยานยนต์ยงั ไม่มีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวที่เด่นชัด
แต่คาดบริ เวณปั จจุบนั จะเป็ นจุดต่าแล้ ว เราให้ น ้าหนักการลงทุนสาหรับกลุ่มยานยนต์
เป็ น Neutral เราแนะนา Trading Buy ใน AH (เป้าหมาย 30 บาท), STANLY
(เป้าหมาย 235 บาท) และ SAT (เป้าหมาย 19.20 บาท) จากการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน คาดจะทาให้ แนวโน้ มกาไรในอนาคตดีขึ ้น
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Figure 1: Automotive industry data
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Figure 2: Thailand vehicle production, domestic sales and exports
Thailand, Vehicle production, Domestic sales, Exports
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Figure 3: Monthly auto production
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APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี ้ ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อเผยแพร่ และเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านัน้ มิใช่การชักจูงให้ ซื ้อหรือขายหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่า
ของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ่มขึ ้นและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรือคาแนะนาต่างๆ จัดทาขึ ้นบนพื ้นฐานของเทคนิค และปั จจัยพื ้นฐาน ซึง่ อาจมีความ
แตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการที่แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน โดยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื ้อ
ขาย ซึง่ แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื ้นฐาน ดังนันผลตอบแทนของนั
้
กลงทุนจึงอาจต่ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถสะท้ อน
ถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพื่อแนะนาการลงทุนเพื่อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการลงทุน ฐานะ
ทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที่ได้ รับหรืออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ เพราะฉะนัน้ นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
การจัดทารายงานฉบับนี ้ ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที่ได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และ
บริษัทย่อยและในเครือ (รวมเรียก “Maybank Kim Eng”) ผลทีต่ ามมาทังในส่
้ วนของความแม่นยา หรือเรียบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทางMaybank
Kim Eng ดังนัน้ Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการ ,บริษัทร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือพนักงาน (รวมเรียกว่า “Representatives”) จะไม่มี
ส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี ้ ข้ อมูล ,ความเห็น และคาแนะนาทีป่ รากฏอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี ้อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี ้อาจมีการคาดการณ์ผลการดาเนินงานล่วงหน้ า ซึง่ ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คาต่างๆ เหล่านี ้ เช่น“คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแนวโน้ มว่า”
“มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรือ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี ้ “อาจ” เกิดขึ ้น หรือ เหตุการณ์นี ้ “เป็ นไปได้ ” ที่จะเกิดขึ ้น เป็ นต้ น การคาดการณ์ลว่ งหน้ า จะอยู่บนพื ้นฐาน
ของสมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นและอ้ างอิงบนข้ อมูลในปั จจุบนั และยังขึ ้นอยูก่ บั ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะทาให้ ผลการดาเนินงานที่แท้ จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์
ได้ อย่างมีนยั ยะสาคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ล่วงหน้ านีเ้ ป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที่บทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ออกไป Maybank Kim Eng
ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ ้น
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที่ ,กรรมการ และพนักงาน ซึง่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทา หรือการเผยแพร่บทวิเคราะห์นี ้ อาจมีส่วนร่วม หรื อมีสิทธิ
ลงทุนในหุ้นตัวนี ้ หรื อ มีส่วนได้ เสียต่างๆ กับผู้ที่ออกหลักทรัพย์นี ้ นอกจากนีร้ าคาหุ้นอาจเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เสนอในบทวิเคราะห์นี M
้ aybank Kim Eng มีสิทธิใช้
ข้ อมูลในรายงานนี ้ ก่อนที่รายงานนี ้จะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ ขอบเขตที่กฎหมายรับรองเท่านัน้ กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรือพนักงานของ Maybank Kim Eng ท่าน
หนึ่งท่านใด หรือมากกว่าหนึ่งท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี ้ได้
บทวิเคราะห์นี ้ถูกทาขึ ้นมาเพื่อลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนาไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนาไปจัดทาใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ Maybank Kim Eng และตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทาของบุคคล
ที่ 3 ที่กระทาสิ่งที่ถกู ห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ ทาขึน้ มาโดยตรง หรื อมีจุดประสงค์เพื่อการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทั่วไป หรื อประชาชนทัง้ หมดที่อาศัยในประเทศท้ องถิ่นที่ออก
หลักทรัพย์นี ้ หรื อในท้ องถิ่น เมือง หรื อ ประเทศอื่นๆ ที่กฎหมายในประเทศนัน้ ไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นีท้ าขึน้ มาเพื่อการใช้ ในประเทศที่กฎหมายอนุญาตเท่านัน้
หลักทรัพย์นี ้อาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื ้อขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรือทาการซื ้อขายได้ สาหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ่งในการ
นาคาแนะนา หรือคาเตือนต่างๆ ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี ้
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคาแนะนาที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนีเ้ ป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพืน้ ฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความ แตกต่างจาก
ปั จจัยพื ้นฐาน เนื่องจากการประเมินด้ านเทคนิกได้ ใช้ วิธีที่แตกต่างกัน โดยมุง่ เน้ นข้ อมูลด้ านราคา และปริ มาณการซื ้อขายของหลักทรัพย์ที่ Bursa Malaysia Securities
Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนี ้จะทาขึ ้นบนวันและข้ อมูลที่เกิดขึน้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มี
เงื่อนไขที่จะต้ องปรับปรุงข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี ้ การเผยแพร่ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนีจ้ ะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
้
ของการแนะนา
หรือเกี่ยวข้ องกับรายงานฉบับนี ้ หากผู้รับรายงานฉบับนี ้ไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน (จากัดความใน Section 4A ตาม
กฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
้ ้ Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนื ้อหาที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ แต่เป็ นการรับผิดชอบที่จากัดความเขตตาม
กฎหมายที่กาหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าว
จึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ วันที่ปรากกฎในรายงานการกากับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจ จึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษั ทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสารวจดังกล่าวแต่
อย่างใด
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สหรัฐอเมริกา
บทวิเคราะห์ฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ โดย MKE เพื่อเผยแพร่ ในสหรัฐฯ (“US”) สาหรับลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสาคัญ (ตามคานิยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย
Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านัน้ ซึ่งถือเป็ น Broker-Dealer ที่ได้ จดทะเบียนใน
สหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
้ ค้ วามรับผิดชอบในการเผยแพร่รายงานฉบับนี ้ อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ใน
สหรัฐฯ เท่านัน้ รายงานฉบับนี ้ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจากัดของกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนี
้ ้ผู้
ได้ รับรายงานฉบับนีจ้ ะต้ องทาความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้ นาเสนอบทวิเคราะห์นีภ้ ายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์การกากับ
อังกฤษ
เอกสารฉบับนี ้ได้ ถกู เผยแพร่โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จากัด (“Maybank KESL”) ซึ่งได้ รับอนุญาตและอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ The
Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านัน้ เอกสารฉบับนี ้ไม่ได้ มีเจตนาที่จะเผยแพร่แก่บุคคลที่ถกู จากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย (Retail
Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุปใดๆ ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 เพื่อเป็ นความสะดวกแก่ผ้ ไู ด้ รับ
เอกสารฉบับนีเ้ ท่านัน้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นควา มเสี่ยงของผู้รับเอกสารเท่านัน้
นอกจากนี ้ผู้รับเอกสารฉบับนีค้ วรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษี ของตนเองเพื่อให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนีไ้ ม่ได้ ปร ะเมินถึงกฎหมาย
เฉพาะทาง, บัญชี หรือที่ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

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

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที่เกี่ยวข้ อง อาจมีสถานะหรือมีความเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ่ง และอาจมีกิจกรรมที่มากขึ ้นในฐานะ market maker หรือ
อาจเป็ นผู้รับประกันการจาหน่าย หรือเกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้ และอาจเป็ นผู้ให้ บริการด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาปรึกษา หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี ้
สิงคโปร์ : ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์หลักทรัพย์นี ้ไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฎในบท
วิเคราะห์ฉบับนี ้
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ มีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ดังนันนั
้ กลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี ้ ก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
้ ้ MBKET หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ และ/หรือ พนักงาน อาจมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
และ/หรือ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจาหน่ายในหลักทรัพย์ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ 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 20 กรกฎาคม 2560, KESHK และนักวิเคราะห์ที่ได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาแนะนาหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริการแก่ผ้ จู ดั การ หรือ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริการแก่หลักทรัพย์ในตลาดแรก
หรือหน่วยงานที่ได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ หรืออาจให้ บริการดังกล่าวภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า ซึง่ เป็ นการให้ คาปรึกษา หรื อบริการด้ านการลงทุนที่มีนยั ยะ
สาคัญ ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนทางตรงหรือทางอ้ อมได้
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ความถูกต้ องของมุมมองที่ผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้ เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์เท่านัน้
ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ั้
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ ้นอยูก่ บั การให้ คาแนะนา หรือมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี ้
คาเตือน
Structure Securities ซึง่ เป็ นตราสารที่มีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นนัน้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที่ มีความรู้ความ
เข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้มูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี ้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง (รวมถึง
อัตราดอกเบี ้ย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลี่ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื่อถือของผู้ออก หรือหลักทรัพย์
อ้ างอิงนันๆ
้ นักลงทุนที่ให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี ้ จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี ้ด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของตนใน
ส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารประเภทนี ้
ทัง้ นีไ้ ม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งของรายงานฉบับนี ้ ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทาสาเนา, ลอกเลียน หรือในความหมายที่ใกล้ เคียง หรือการเผยแพร่ ด้วย
ตนเอง โดยไมได้ รับความเห็นชอบจาก MKE
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
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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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คาชีแ้ จง
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้ เป็ นการดาเนินการตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษั ทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าว
จึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็ นผลการส ารวจ ณ วัน ที่ ป รากกฎในรายงานการกากับ ดูแ ลกิ จการ บริ ษั ท จดทะเบียนไทยเท่า นัน้ ดังนัน้ ผลการส ารว จ จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสารวจ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
ฝ่ ายวิจยั หลักทรัพย์ของ บมจ .หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) มี 2 ทีม คือ ฝ่ ายวิจยั สาหรับนักลงทุนในประเทศ )Maybank Kim Eng Thailand) และ
ฝ่ ายวิจยั นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ( Maybank Kim Eng Institutional Research) อันมีเหตุผลมาจากลักษณะทีแ่ ตกต่างในด้ าน ลักษณะผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ ทาให้ คาแนะนา และ/หรือ ราคาเป้าหมายอาจมีความแตกต่างกัน โดย Maybank Kim Eng Thailand มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาบทวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนข้ อมูล
การลงทุนแก่นกั ลงทุนในประเทศ )ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ จาก http://kelive.maybank-ke.co.th) ในขณะที่ Maybank Kim Eng Institutional Research
สาหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเท่านัน.
้
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คาชีแ้ จง ข้ อมูลบริษัทที่เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้ อมูล ณ วันที่) 29 สิงหาคม 2559) มี 2 กลุม่ คือ
- ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วม CAC
- ได้ รับการรับรอง CAC
การเปิ ดเผยการประเมินดัชนีชี ้วัดความคืบหน้ าการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีการเปิ ดเผยโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นี ้ เป็ นการดาเนินการ
ตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยัง่ ยืนสาหรับบริษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่ เกี่ยวข้ องอาศัยข้ อมูลที่ได้ รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่
บริษัทจดทะเบียนได้ ระบุในแบบแสดงข้ อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึง่ อ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี
(แบบ 56-2) หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้ องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้ วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่
เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว
หรือรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด
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สาขากรุ งเทพฯ
สานักงานใหญ่
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั ้น 20-21, 24 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

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

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

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

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

สาขาศรี นคริ นทร์
ห้ างสรรพสินค้ า Big C ชั ้น 1 เลขที่ 425 หมู่ 5
ถนนศรีนครินทร์ ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7556 โทรสาร 0-2758-7551

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สาขาแฟชั่นไอส์ แลนด์
เลขที่ 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้ อง B001 A
ชั ้น บีเอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040

สาขาสีลม
62 อาคารธนิยะ ชั ้น 4
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2418

สาขาเดอะ ไนน์
เลขที่ 999 / 3 โครงการ เดอะ ไนน์ ชั ้น 3
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ 10250
โทร .02-716-7816 โทรสาร 02-716-7815

สาขาประตูนา้
553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคารเอ ชั ้น 14
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร 0-2250-6192 โทรสาร 0-2250-6199

สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั ้น 8
ห้ องที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374

สาขาฟอร์ จูนทาวน์
5 อาคารฟอร์ จนู ทาวน์ ชั ้นใต้ ดิน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2641-0977 โทรสาร 0-2641-0966

สาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั ้น 17
ถนนสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร 0-2680-4340 โทรสาร 0-2680-4355

สาขาวัชรพล
78/13 ซอยวัชรพล2
แขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
โทร 0-2363-6736 โทรสาร 0-2363-6735

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

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

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

สาขาทองหล่ อ
อาคารอเนกวณิช เลขที่ 154ชั ้น 3 ห้ อง C
ถนนสุขมุ วิท ( 55ซอยทองหล่อ )แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2714- 9222 โทรสาร 0-2726- 3901

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

สาขาพญาไท
อาคารโกลเด้ นทาวน์ ชั ้น 4
ถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400
โทร. 0-2251-4099 โทรสาร .0-2251-4098

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

สาขาอารี
อาคารสานักงานพหลโยธิน เพลส ชั ้น 14
เลขที่ 408/58 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร 0-2619- 0178 โทรสาร 0-2619- 0179

สาขา รามคาแหง
เดอะ พาซิโอ ทาวน์
เลขที่ 7/2-7 ศูนย์การค้ า เดอะ พาซิโอ ทาวน์ ชั ้น 1
ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-111-3185 โทรสาร 02-111-3184

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สาขาเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ ค
114/25 หมู่ 4 ตาบลหนองป่ าครั่ง
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร (053) 248-995 โทรสาร (053) 248-996

สาขาสุรินทร์ 2
12/27 ถนนสุริยกานต์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร (044)531-1819 โทรสาร (044) 513-887

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