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(ไม่ เปลียนแปลง)

มูลค่ าซ่ อนในสินทรั พย์ ยังมีอีกมาก
CGR Scoring Rating

-

ราคาปิ ด (บาท):
ราคาเป้าหมาย (บาท):

1.84
2.70 (จาก 2.80 บาท)

เติมพร ตันติวิวฒ
ั น์
http://www.maybank-ke.co.th
(02) 658-6300
ข้ อมูลบริ ษัท (ณ วันที) **กุมภาพันธ์ 0112)
Description : ธุร กิ จหลักของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อ ย ได้ แ ก่
ธุรกิจด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื)อขาย ธุรกิ จอื)นของ
กลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วยธุรกิจค้ าปลีก การให้ บริ การดูแลและ
บริ หารอาคาร ให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละให้ บ ริ ก ารและ
บริ หารศูนย์นิทรรศการเอนกประสงค์
Ticker :
หุ้นที)ออกและชําระแล้ ว (ล้ านหุ้น)
มูลค่าตลาด (ล้ านบาท)
มูลค่าตลาด (US$ m)
3-mth Avg Daily Turnover (ล้ านบาท)
SET INDEX
Free float (%)

BLAND
20,644
38,019
1,100
202.28
1,643.40
75.42

Major Shareholders :
นายอนันต์ กาญจนพาสน์
บริ ษัท บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน)

%
20.34
4.81
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Performance
52-week High/Low

Absolute (%)
Relative (%)

1-mth
12.2
7.0

THB 2.32/THB 1.44
3-mth
-7.5
-10.0

6-mth
-14.0
-17.4

1-yrs
21.1
-2.2

YTD
16.5
8.7

เรายังคงชอบ BLAND และคงคําแนะนํา ซือ โดยประเมินว่าผลประกอบการของ 3Q58 ซึง)
จะรายงานในวันที) 16 ก.พ. จะมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที) 700-900 ล้ านบาท โดยได้
แรงหนุ น จากการเริ) ม ดึง สิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นมาตี มู ล ค่ า เพิ) ม ซึ) ง คาดว่ า ปั จจั ย นี จk ะหนุ น ผล
ประกอบการไปถึงปี 2559 นอกจากนี kเราประเมินว่าที)ดินศรี นคริ นทร์ จะเริ) มเป็ นกุญแจหนุนการ
เติบโตในอนาคตของบริ ษัทมากขึ kนในช่วง 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า ดังนันจากการประเมิ
k
นมูลค่าด้ วย
BV ที) 1.2 เท่าเพื)อสะท้ อนมูลค่าสินทรัพย์ที)ซอ่ นอยู่ เราได้ ราคาเป้าหมายที) 2.70 บาท/หุ้น
คาดผลประกอบการ 3Q58 ไม่ มีรายการพิเศษเชิงลบ : หลังจากที) BLAND รายงานผล
ประกอบการขาดทุนใน 2Q58 กว่า 564 ล้ านบาทเนื) องจากมี ค่าใช้ จ่ายพิเศษในการขาย
สินทรั พย์ และค่าที)ปรึ กษาการเงิน เราประเมินว่าใน 3Q58 นี k BLAND จะมีไม่มีการบันทึก
ค่าใช้ จ่ายพิเศษ และจะมีปัจจัยบวกจากตีมลู ค่าสินทรัยพ์บางส่วนในเมืองทองธานีรวมทังการ
k
ขายที)ดินจํานวน 10 ไร่ ในเมืองทองธานีให้ กบั มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเบื kองต้ นเราประเมิน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติที)ประมาณ 700 – 900 ล้ านบาท
ประเด็นบวกทีQซ่อนอยู่คือการตีมูลค่ าสินทรั พย์ : ตังแต่
k ปลายเดือน มี.ค. นีเk ป็ นต้ นไป
BLAND มีแผนที)จะเริ) มตีมลู ค่าสินทรัพย์คือที)ดินในมือตามรอบบัญชี โดยคาดว่าจะเห็นการตี
มูลค่าที)ดินบางส่วนในเมืองธานีประมาณ +/- 100 ไร่ ที)ดิน 7 ไร่ บริ เวณมักกะสัน และที)ดิน
บางส่วนของศรี นคริ นทร์ ซึง) เราประเมินว่าในปี งบการเงินของ BLAND ปี 2559 (เม.ย. 2558 –
มี.ค. 2559) จะเห็นการบันทึกส่วนต่างซึง) เราคาดจะเพิ)มจากทุนในมือไม่ตํ)ากว่า 20% โดยเรายัง
ไม่รวมอยู่ในประมาณการ และหากประเมินที)ดนิ ใหม่ทงหมดเราคาดจะได้
ัk
ส่วนเพิ)มกว่า 10,000
ล้ านบาท
พืนทีQศรีนครินทร์ จะเป็ นกุญแจหลักในอนาคต : การขยายสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตัด
ถนนจตุรทิศ คาดจะเพิ)มมูลค่าให้ กบั สินทรัพย์ของ BLAND และคาดว่า 1) บริ ษัทจะมีการตัด
ที)ดินบางส่วนมาทําการตีมลู ค่าในปี นี k 2)ขายที)ดินประมาณ +/- 60 ไร่ 3) พัฒนาโครงการที)อยู่
อาศัยเป็ นทาวน์เฮาส์ ซึง) ล่าช้ ามาจากปี 2558 และคาดเฟสที) 1 จะเปิ ดในสิ kนปี นี kมูลค่าประมาณ
500 ล้ านบาท 4) พัฒนาเป็ นพื kนที)ศนุ ย์ประชุม แสดงสินค้ า ขนาดพื kนที)เช่า 120,000 ตร.ม. โดย
คาดจะแล้ วเสร็ จปลายปี 2560
คงคําแนะนํา ซือ ราคาเป้าหมาย 2.70 บาท/หุ้นคาดเริQ มปั นผลเด่ น : เรายังคงชอบ
BLAND และคงคําแนะนํา ซื kอ จากสมมติฐานการประเมินมูลค่าที)เหมาะสมด้ วยวิธี P/BV ที)
1.2 เท่า ได้ ราคาเป้าหมายเท่ากับ 2.70 บาท/หุ้น ลดลงจากเดิมเล็กน้ อยที) 2.80 บาท/หุ้น จาก
ระดับของ BV ที)ตดั IMPACT ออกไป อย่างไรก็ตาม Premium ที) 1.2 เท่าหรื อ 20% ช่วย
สะท้ อ นมูล ค่า ที) ซ่อ นอยู่ข องต้ น ทุน ที)ดิน เก่า ได้ นอกจากนี เk ราคาดว่า ตังk ปี 2557/2558 ไป
BLAND จะเริ) มจ่ายเงินปั นผลโดดเด่นมากขึ kน โดยให้ ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี
BLAND – Summary Earnings Table
FYE: March 31 (THB m)
Revenue
EBITDA
Recurring Net Profit
Net profit
EPS (Bt)
EPS growth (%)
DPS (Bt)
PER
EV/EBITDA (x)
Div Yield (%)
P/BV(x)
Net Gearing (%)
ROE (%)
ROA (%)
Cons. Net Profit (THB m)

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15F*

2015/16F

3,354
894
1,102
621
0.06
(21.8)
0.02

3,727
1,099
2,533
2,533
0.14
307.7
0.03

4,341
1,004
2,096
2,096
0.10
(28.6)
0.04

4,030
1,521
1,764
1,764
0.08
(22.5)
0.09

5,033
1,655
2,143
2,143
0.09
12.73
0.09

52.99
36.63
0.85
1.23

13.00
30.61
1.54
0.81

18.19
38.29
2.20
0.80

23.47
24.56
5.11
0.82

20.82
26.29
4.80
0.85

-0.6
2.3
0.5
-

1.8
6.3
0.0
-

0.7
4.4
0.3
-

cash
3.5
1.1
3,024

cash
4.1
1.0
1,306

Source: Company reports and MBKET.

SEE APPENDIX I FOR IMPORTANT DISCLOSURES AND ANALYST CERTIFICATIONS

BLAND

APPENDIX I:TERMS FOR PROVISION OF REPORT, DISCLOSURES AND DISCLAIMERS

รายงานนี k ถูกจัดทําขึ kนเพื)อเผยแพร่ และเพื)อเป็ นการให้ ข้อมูลเท่านันk มิใช่การชักจูงให้ ซื kอหรื อขายหุ้นที)กล่าวถึงในรายงานนี k นักลงทุนควรพึงตระหนักไว้ เสมอว่า มูลค่า
ของหุ้นอาจมีความผันผวน มีการเพิ)มขึ kนและลดลงได้ ตลอดเวลา ความเห็น หรื อคําแนะนําต่างๆ จัดทําขึ kนบนพื kนฐานของเทคนิค และปั จจัยพื kนฐาน ซึง) อาจมีความ
แตกต่างกัน การประเมินมูลค่าที)เหมาะสมทางเทคนิค อาจใช้ วิธีการที)แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื kนฐาน โดยขึ kนอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านราคา และมูลค่าการซื kอ
ขาย ซึง) แตกต่างไปจากการวิเคราะห์เชิงปั จจัยพื kนฐาน ดังนันผลตอบแทนของนั
k
กลงทุนจึงอาจตํ)ากว่าต้ นทุนได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่สามารถ
สะท้ อนถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ บทวิเคราะห์นี kไม่ได้ มีจดุ ประสงค์เพื)อแนะนําการลงทุนเพื)อบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ และเพื)อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงต่อการ
ลงทุน ฐานะทางการเงิน และความต้ องการส่วนบุคคลของนักลงทุนที)ได้ รับหรื ออ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี k เพราะฉะนันk นักลงทุนจึงควรใช้ วิจารณญาณ ในการอ่านบท
วิเคราะห์ฉบับนี k
การจัดทํารายงานฉบับนี k ได้ อ้างอิงมาจากแหล่งข้ อมูลที)ได้ รับการยอมรับว่ามีความน่าเชื)อถือ แต่ไมได้ เป็ นการรับรองจาก Maybank Investment Bank Berhad และ
บริ ษัทย่อยและในเครื อ) รวมเรี ยก “Maybank Kim Eng”) ผลที)ตามมาทังในส่
k วนของความแม่นยํา หรื อเรี ยบร้ อยสมบูรณ์จงึ ไม่ได้ เป็ นความรับผิดชอบจากทาง
Maybank Kim Eng ดังนันk Maybank Kim Eng และ เจ้ าหน้ าที) ,กรรมการ ,บริ ษัทร่วม และหน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง และ/หรื อพนักงาน) รวมเรี ยกว่า
“Representatives”) จะไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อการสูญเสียต่างๆ ที)เกิดขึ kนทังทางตรงหรื
k
อทางอ้ อมจากการใช้ รายงานฉบับนี k ข้ อมูล ,ความเห็น และคําแนะนําที)ปรากฏ
อยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับนี kอาจมีการเปลีย) นแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บทวิเคราะห์นี kอาจมีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานล่วงหน้ า ซึง) ส่วนใหญ่จะเห็นได้ จากการใช้ คําต่างๆ เหล่านี k เช่น“คาดว่า” “เชื)อว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแนวโน้ มว่า”
“มีแผนว่า” “ประมาณการ” หรื อ การอธิบายว่า เหตุการณ์นี k “อาจ” เกิดขึ kน หรื อ เหตุการณ์นี k “เป็ นไปได้ ” ที)จะเกิดขึ kน เป็ นต้ น การคาดการณ์ ล่วงหน้ า จะอยู่บนพื kนฐาน
ของสมมติฐานที) ตังk ขึ นk และอ้ างอิ งบนข้ อมูลในปั จจุบัน และยังขึ นk อยู่กับความเสี) ยงและความไม่แน่ นอนที)จะทํา ให้ ผ ลการดํ าเนิ นงานที) แท้ จริ งแตกต่างไปจากที)
คาดการณ์ได้ อย่างมีนยั ยะสําคัญ นักลงทุนจึงไม่ควรใช้ การคาดการณ์ลว่ งหน้ านี kเป็ นหลักในการตัดสินใจลงทุนหลังจากวันที)บทวิเคราะห์ถกู เผยแพร่ ออกไป Maybank
Kim Eng ไม่ถือเป็ นภาระผูกพันในการปรับประมาณการ หากมีข้อมูลใหม่หรื อเหตุการณ์ที)ไม่คาดคิดขึ kน
Maybank Kim Eng รวมถึงเจ้ าหน้ าที) ,กรรมการ และพนักงาน ซึง) รวมถึงหน่วยงานที)เกี)ยวข้ องกับการจัดทํา หรื อการเผยแพร่ บทวิเคราะห์นี k อาจมีส่วนร่ วม หรื อมีสิทธิ
ลงทุนในหุ้นตัวนี k หรื อ มีสว่ นได้ เสียต่างๆ กับผู้ที)ออกหลักทรัพย์นี k นอกจากนีรk าคาหุ้นอาจเคลื)อนไหวไปตามสิ)งที)เสนอในบทวิเคราะห์นีMk aybank Kim Eng มีสิทธิ ใช้
ข้ อมูลในรายงานนี k ก่อนที)รายงานนี kจะถูกเผยแพร่ออกไปภายใต้ ขอบเขตที)กฎหมายรับรองเท่านันk กรรมการ ,เจ้ าหน้ า และ/หรื อพนักงานของ Maybank Kim Eng ท่าน
หนึ)งท่านใด หรื อมากกว่าหนึ)งท่าน สามารถเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนี kได้
บทวิเคราะห์นี kถูกทําขึ kนมาเพื)อลูกค้ าของ Maybank Kim Eng และห้ ามนําไปแก้ ไข ดัดแปลง แจกจ่าย และนําไปจัดทําใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน หรื อเต็มฉบับ หาก
ไม่ได้ รับอนุญาตจาก Maybank Kim Eng เป็ นการล่วงหน้ า ทังนี
k k Maybank Kim Eng และตัวแทนที)เกี)ยวข้ อง จะไม่รับผิดชอบต่อผลที)ตามมาจากการกระทําของ
บุคคลที) 3 ที)กระทําสิ)งที)ถกู ห้ ามดังกล่าว
บทวิเคราะห์นีไk ม่ได้ ทําขึนk มาโดยตรง หรื อมีจุดประสงค์เพื)อการแจกจ่าย หรื อถูกใช้ โดยสาธารณะชนทัว) ไป หรื อประชาชนทังk หมดที)อาศัยในประเทศท้ องถิ)นที)ออก
หลักทรั พย์นี k หรื อในท้ องถิ)น เมือง หรื อ ประเทศอื)นๆ ที)กฎหมายในประเทศนันk ไม่อนุญาต บทวิเคราะห์นีทk ําขึนk มาเพื)อการใช้ ในประเทศที)กฎหมายอนุญาตเท่านันk
หลักทรัพย์นี kอาจจะไม่ได้ ถกู รับรองการซื kอขายโดยกฎหมายทุกกฎหมาย หรื อทําการซื kอขายได้ สําหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณอย่างยิ)งในการ
นําคําแนะนํา หรื อคําเตือนต่างๆ ที)ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นมาใช้ เนื)องจากความแตกต่างทางด้ านภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล และระยะเวลาในการได้ รับบทวิเคราะห์นี k
มาเลเซีย
ความเห็นหรื อคําแนะนําที)ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนีเk ป็ นการประเมินจากด้ านเทคนิก และปั จจัยพื kนฐาน โดยความเห็นทางด้ านเทคนิกอาจมีความแตกต่างจาก
ปั จจัยพื นk ฐาน เนื) องจากการประเมิ นด้ า นเทคนิ กได้ ใช้ วิธี ที)แ ตกต่างกัน โดยมุ่งเน้ นข้ อมูล ด้ านราคา และปริ มาณการซื อk ขายของหลัก ทรั พย์ ที) Bursa Malaysia
Securities Berhad วิเคราะห์หลักทรัพย์
สิงคโปร์
รายงานฉบับนีจk ะทําขึนk บนวันและข้ อมูลที)เกิดขึนk ซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลงได้ บริ ษัท Maybank Kim Eng Research จํากัด (“Maybank KERPL”) ในสิงคโปร์ ไม่มี
เงื)อนไขที)จะต้ องปรับปรุงข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลนี k การเผยแพร่ในสิงคโปร์ ผู้รับรายงานฉบับนี kจะติดต่อกับ Maybank KERPL ในสิงคโปร์ ทังในแง่
k
ของการแนะนํา
หรื อเกี)ยวข้ องกับรายงานฉบับนี k หากผู้รับรายงานฉบับนี kไม่ได้ เป็ นนักลงทุน, ผู้เชี)ยวชาญทางการลงทุน หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน (จํากัดความใน Section 4A ตาม
กฎหมาย Singapore Securities and Futures) ทังนี
k k Maybank KERPL จะรับผิดชอบบนเนือk หาที)ปรากฏในรายงานฉบับนี k แต่เป็ นการรับผิดชอบที)จํากัดความเขต
ตามกฎหมายที)กําหนด
ไทย
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื) องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี k เป็ นการดําเนินการตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ ที)มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที)ผ้ ูลงทุนทั)วไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนันk ผลสํารวจ
ดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายใน ในการประเมิน
อนึ)ง ผลการสํา รวจดังกล่า ว เป็ นผลการสํ ารวจ ณ วัน ที)ปรากกฎในรายงานการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการ บริ ษัท จดทะเบียนไทยเท่านันk ดังนันk ผลการสํา รวจ จึงอาจ
เปลี)ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
k k บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของ ผลการสํารวจ
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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สหรัฐอเมริ กา
บทวิเคราะห์ฉบับนีจk ัดทําขึนk โดย MKE เพื)อเผยแพร่ ในสหรัฐฯ (“US”) สําหรั บลูกค้ าสถาบันในสหรัฐฯ เป็ นสําคัญ (ตามคํานิ ยามใน Rule 15a-6 ภายใต้ กฎหมาย
Securities Exchange Act of 1934) โดย Maybank Kim Eng Securities USA Inc (“Maybank KESUSA”) เท่านันk ซึ)งถือเป็ น Broker-Dealer ที)ได้ จดทะเบียนใน
สหรัฐฯ (ตามกฎหมาย Section 15 ของ Securities Exchange Act of 1934) ทังนี
k คk วามรับผิดชอบในการเผยแพร่ รายงานฉบับนี k อยู่ภายใต้ Maybank KESUSA ใน
สหรัฐฯ เท่านันk รายงานฉบับนี kไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ หาก MKE ไม่อนุญาต หรื อภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที)ไม่สามารถจัดส่งถึงท่านได้ ทังนี
k ผk ้ ู
ได้ รับรายงานฉบับนี จk ะต้ องทําความเข้ าใจด้ วยว่า Maybank KESUSA ได้ นําเสนอบทวิเคราะห์นีภk ายใต้ หลักเกณฑ์ของการลงทุนที)เกี)ยวเนื) องกับกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์การกํากับ
อังกฤษ
เอกสารฉบับนี kได้ ถกู เผยแพร่โดย บริ ษัท Maybank Kim Eng Securities (London) จํากัด (“Maybank KESL”) ซึง) ได้ รับอนุญาตและอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The
Financial Services Authority และ Informational Purposes เท่านันk เอกสารฉบับนีไk ม่ได้ มีเจตนาที)จะเผยแพร่ แก่บุคคลที)ถกู จํากัดความเป็ นนักลงทุนรายย่อย
(Retail Client) ตามความหมายของ The Financial Services and Markets Act 2000 ภายในประเทศอังกฤษ ข้ อสรุปใดๆ ที)เกิดจากบุคคลที) ‡ เพื)อเป็ นความสะดวก
แก่ผ้ ไู ด้ รับเอกสารฉบับนี kเท่านันk ทังนี
k kบริ ษัทฯ ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเห็น หรื อความถูกต้ องดังกล่าว และการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความเสี)ยงของผู้รับเอกสาร
เท่านันk นอกจากนี kผู้รับเอกสารฉบับนี kควรปรึ กษาที)ปรึกษาทางภาษี ของตนเองเพื)อให้ เกิดความถูกต้ องในการแนวทางดังกล่าว เพราะเอกสารฉบับนีไk ม่ได้ ประเมินถึง
กฎหมายเฉพาะทาง, บัญชี หรื อที)ปรึกษาทางด้ านภาษี
DISCLOSURES
Legal Entities Disclosures

มาเลเซีย: เอกสารฉบับนี kได้ จดั ทําและเผยแพร่ในประเทศมาเลเซีย โดย Maybank Investment Bank Berhad (15938-H) ซึง) เป็ นในกลุม่ เดียวกับ Bursa Malaysia
Berhad และเป็ นผู้ถือใบอนุญาต Capital Market and Services ที)ออกโดย The Securities Commission ในประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์ : เอกสารฉบับนี kจัดทําขึ kนและเผยแพร่ในประเทศสิงคโปร์ โดย Maybank KERPL (จดทะเบียนเลขที) *‰Š0‹*01ŒN) ภายใต้ การกํากับดูแล Monetary
Authority of Singapore
อินโดนีเซีย: PT Kim Eng Securities (“PTKES”) (จดทะเบียนเลขที) KEP-251/PM/1992) เป็ นสมาชิกของ Indonesia Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับ
ของ BAPEPAM LK
ไทย: MBKET (จดทะเบียนเลขที) ‹*‹Š1•1‹‹‹‡*•) เป็ นสมาชิกของ The Stock Exchange of Thailand และอยูภ่ ายใต้ การกํากับของกระทรวงการคลัง และกลต.
ฟิ ลิปปิ นส์ : MATRKES (จดทะเบียนเลขที) ‹*-0‹‹•-‹‹‹*‰) เป็ นสมาชิกของ The Philippines Stock Exchange และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Securities
and Exchange Commission
เวียดนาม: บริ ษัท Kim Eng Vietnam Securities จํากัด (“KEVS”) (ใบอนุญาตเลขที) Š*/UBCK-GP) ซึง) ใบอนุญาตอยูภ่ ายใต้ The State Securities Commission of
Vietnam
ฮ่ องกง: KESHK (Central Entity No: AAD284) ภายใต้ กํากับโดย The Securities and Futures Commission
อินเดีย: บริ ษัท Kim Eng Securities India Private จํากัด (“KESI”) เป็ นส่วนหนึ)งของ The National Stock Exchange of India Limited (จดทะเบียนเลขที:) INF/INB
231 452435) และ Bombay Stock Exchange (จดทะเบียนเลขที) INF/INB 011452431) ซึง) อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Exchange Board of
India ทังนี
k k KESI ได้ จดทะเบียนกับ SEBI ประเภท * Merchant Broker (จดทะเบียนเลขที) INM 000011708)
สหรัฐฯ: Maybank KESUSA เป็ นสมาชิกที)ได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ FINRA – Broker ID 27861
อังกฤษ: Maybank KESL (จดทะเบียนเลขที) 0‡ŠŠ1‡2)เป็ นสมาชิกที)ได้ รับอนุญาต และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ The Financial Services Authority
Disclosure of Interest

มาเลเซีย: MKE และตัวแทนที)เกี)ยวข้ อง อาจมีสถานะหรื อมีความเกี)ยวข้ องกับหลักทรัพย์ในเวลาใดเวลาหนึ)ง และอาจมีกิจกรรมที)มากขึ kนในฐานะ market maker
หรื อ อาจเป็ นผู้รับประกันการจําหน่าย หรื อเกี)ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี k และอาจเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวาณิชธนกิจ, ให้ คาํ ปรึกษา หรื อบริ การอื)นๆ ที)เกี)ยวข้ องกับหลักทรัพย์
นี k
สิงคโปร์ : ณ วันที) *0 กุมภาพันธ์ 0112, Maybank KERPL และนักวิเคราะห์ที)วิเคราะห์หลักทรัพย์นี kไม่มีสว่ นได้ เสียกับการให้ คําแนะนําหลักทรัพย์ที)ปรากฎในบท
วิเคราะห์ฉบับนี k
ไทย: MBKET อาจมีธุรกิจที)เกี)ยวเนื)องกับ หรื อ มีความเป็ นไปได้ ที)จะเป็ นผู้ออกตราสารอนุพนั ธ์ Derivatives Warrants บนหลักทรัพย์ที)ปรากฎอยูใ่ นบทวิเคราะห์ฉบับ
นี k ดังนันนั
k กลงทุนควรใช้ วิจารณญาณพิจารณาถึงประเด็นนี k ก่อนตัดสินใจลงทุน ทังนี
k k MBKET หน่วยงานที)เกี)ยวข้ อง กรรมการ และ/หรื อ พนักงาน อาจมีสว่ นเกี)ยวข้ อง
และ/หรื อ การเป็ นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายในหลักทรัพย์ที)ปรากฏในรายงานฉบับนี k
ฮ่ องกง: KESHK อาจมีความสนใจด้ านการลงทุนที)เกี)ยวข้ องกับหลักทรัพย์นี k หรื อเป็ นหลักทรัพย์ใหม่ที)อ้างอิงบน Paragraph 16.5 (a) ของ Hong Kong Code of
Conduct for Persons Licenses โดยการกํากับของ The Securities and Futures Commission
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ณ วันที) *0 กุมภาพันธ์ 0112, KESHK และนักวิเคราะห์ที)ได้ รับอนุญาต ไม่มีสว่ นได้ เสีย ในการให้ คาํ แนะนําหลักทรัพย์ที)ปรากฏในบทวิเคราะห์ฉบับนี k
ช่วง ‡ ปี ที)ผ่านมา MKE อาจมี หรื อให้ บริ การแก่ผ้ จู ดั การ หรื อ ผู้ร่วมจัดการในการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือ ณ ปั จจุบนั อาจให้ บริ การแก่หลักทรัพย์ในตลาด
แรก หรื อหน่วยงานที)ได้ มีการอ้ างถึงในบทวิเคราะห์ฉบับนี k หรืออาจให้ บริ การดังกล่าวภายใน *0 เดือนข้ างหน้ า ซึง) เป็ นการให้ คาํ ปรึกษา หรื อบริ การด้ านการลงทุนที)มี
นัยยะสําคัญ ที)อาจเกี)ยวเนื)องกับการลงทุนทางตรงหรื อทางอ้ อมได้
OTHERS
Analyst Certification of Independence

ความถูกต้ องของมุมมองที)ผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี k เป็ นการสะท้ อนถึงแนวความคิด และมุมมองของนักวิเคราะห์ และรวมถึงหลักทรัพย์หรื อผู้ออกหลักทรัพย์เท่านันk
ผลตอบแทนของนักวิเคราะห์ทงทางตรงหรื
ัk
อทางอ้ อมของนักวิเคราะห์ ไมได้ ขึ kนอยูก่ บั การให้ คําแนะนํา หรื อมุมมองผ่านบทวิเคราะห์ฉบับนี k
คําเตือน
Structure Securities ซึง) เป็ นตราสารที)มีความซับซ้ อน โดยเฉพาะอย่างยิ)งในส่วนของความเสี)ยงทีส) งู ขึ kนนันk มีวตั ถุประสงค์ที)จะเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนที)มีความรู้
ความเข้ าใจ รวมถึงสามารถรับความเสี)ยงได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
k kมูลค่าตลาดของตราสารประเภทนี k อาจเปลี)ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน การเมือง
(รวมถึงอัตราดอกเบี kย Spot / ล่วงหน้ า และอัตราแลกเปลี)ยน), Time to Maturity, ภาวะตลาด และความผันผวน รวมถึงคุณภาพ/ ความน่าเชื)อถือของผู้ออก หรื อ
หลักทรัพย์อ้างอิงนันๆ
k นักลงทุนที)ให้ ความสนใจในการลงทุนตราสารประเภทนี k จะต้ องเข้ าใจและวิเคราะห์ถึงตราสารประเภทนี kด้ วยตนเอง และปรึกษากับผู้เชี)ยวชาญ
ของตนในส่วนของความเสี)ยงที)อาจเกิดขึ kนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี k
ทังนีไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึQงของรายงานฉบับนี ไม่ อนุญาตให้ มีการคัดลอก, จัดทําสําเนา, ลอกเลียน หรื อในความหมายทีQใกล้ เคียง หรื อการเผยแพร่ 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
PBT = 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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THAI INSTITUTE OF DIRECTORS ASSOCIATION (IOD) CORPORATE GOVERNANCE REPORT RATING 2014
BAFS
BCP
BTS
CPN
EGCO
GRAMMY
HANA
INTUCH

IRPC
IVL
KBANK
KKP
KTB
MINT
PSL
PTT

PTTEP
PTTGC
SAMART
SAMTEL
SAT
SC
SCB
SE-ED

SIM
SPALI
TISCO
TMB
TOP

Score Range
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
Lower than 50

AAV
ACAP
ADVANC
ANAN
AOT
ASIMAR
ASK
ASP
BANPU
BAY
BBL
BECL
BIGC
BKI
BLA
BMCL
BROOK

CENTEL
CFRESH
CIMBT
CK
CNT
CPF
CSL
DELTA
DRT
DTAC
DTC
EASTW
EE
ERW
GBX
GC
GFPT

GUNKUL
HEMRAJ
HMPRO
ICC
KCE
KSL
LANNA
LH
LHBANK
LOXLEY
LPN
MACO
MC
MCOT
NBC
NCH
NINE

NKI
NMG
NSI
OCC
OFM
PAP
PE
PG
PHOL
PJW
PM
PPS
PR
PRANDA
PS
PT
QH

RATCH
ROBINS
RS
S&J
SAMCO
SCC
SINGER
SIS
SITHAI
SNC
SNP
SPI
SSF
SSI
SSSC
STA
SVI

TTA

2S
AF
AH
AHC
AIT
AJ
AKP
AKR
AMANAH
AMARIN
AMATA
AP
APCO
APCS
AQUA
ARIP
AS
ASIA
AY UD
BEAUTY

BEC
BFIT
BH
BJC
BJCHI
BOL
BTNC
BWG
CCET
CGD
CGS
CHOW
CI
CKP
CM
CMR
CSC
CSP
CSS
DCC

DEMCO
DNA
EA
ESSO
FE
FORTH
FPI
GENCO
GLAND
GLOBAL
GLOW
GOLD
HOTPOT
HTC
HTECH
HY DRO
IFS
IHL
INET
IRC

IRCP
ITD
KBS
KGI
KKC
KTC
L&E
LRH
LST
MAJOR
MAKRO
MATCH
MBK
MBKET
MEGA
MFC
MBAX
MFEC
MJD
MODERN

MONO
MOONG
MPG
MTI
NC
NTV
NUSA
NWR
NY T
OGC
OISHI
PACE
PATO
PB
PDI
PICO
PPM
PPP
PREB
PRG

PRIN
PTG
QLT
QTC
RCL
SABINA
SALEE
SCBLIF
SCCC
SCG
SEAFCO
SEAOIL
SFP
SIAM
SIRI
SKR
SMG
SMK
SMPC
SMT

TCAP
TF
THAI
THANI
THCOM
TIP
TIPCO
TK
TKT
TNITY
TNL
TOG
TRC
TRUE
TSTE
TSTH

Number of Logo

No logo giv en

Description
Excellent
Very Good
Good
Satisf actory
Pass
N/A

TTW
TVO
UAC
VGI
VNT
WACOAL

SOLAR
SPC
SPCG
SPPT
SST
STANLY
STEC
STPI
SUC
SWC
SY MC
SY NEX
SY NTEC
TASCO
TBSP
TEAM
TFD
TFI
THANA
THIP

THREL
TIC
TICON
TIW
TKS
TLUXE
TMI
TMT
TNDT
TPC
TPCORP
TRT
TRU
TSC
TTCL
TUF
TVD
TWFP
UMI
UP

UPF
UPOIC
UT
UV
UWC
VIH
WAVE
WHA
WIN
WINNER
Y UASA
ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD)

คําชีแจง
การเปิ ดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในเรื) องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี k เป็ น
การดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจาก
ข้ อมูล ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที)มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลที)ผ้ ูลงทุนทัว) ไป
สามารถเข้ าถึงได้ ดังนันk ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูล
ภายใน ในการประเมิน
อนึ)ง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันที)ปรากกฎในรายงานการกํ ากับดูแลกิจการ บริ ษัทจดทะเบียนไทยเท่านันk ดังนันk ผลการ
สํารวจ จึงอาจเปลี)ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
k k บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความ
ถูกต้ องของ ผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
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สาขากรุ งเทพฯ
สํานักงานใหญ่
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั kน 20-21, 24 เลขที) 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

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

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

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

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

สาขาศรี นคริ นทร์
ห้ างสรรพสินค้ า Big C ชั kน * เลขที) •01 หมู่ 1
ถนนศรีนครินทร์ ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2758-7556 โทรสาร 0-2758-7551

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

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

สาขาเอ็มโพเรีQ ยม
622 อาคารดิเอ็มโพเรี)ยม ชั kน 14
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

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

สาขาบางแค
275 หมู่ที% 1 เดอะมอลล์บางแค ชัน 8 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2804-4235 โทรสาร 0-2804-4251

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั kน 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 kน 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 kน 20
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2130

สาขาปิQ นเกล้ า
7/129 อาคารเซ็นทรัลปิ) นเกล้ า ชั kน 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 kน 7 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร .0-2636-7550-5 โทรสาร .0-2636-7565

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

สาขาแฟชัQนไอส์ แลนด์
เลขที) 587, 589 ศูนย์การค้ าแฟชัน) ไอส์แลนด์ ห้ อง B001 A
ชั kน บีเอฟ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร .0-2947-5800-5 โทรสาร .0-2519-5040
สาขาอัมริ นทร์
496-502 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั kน 8
ห้ องที) 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร .0-2256-9373 โทรสาร .0-2256-9374

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

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

สาขาวัชรพล
Š2/*‡ ซอยวัชรพล0
แขวงท่าแร้ ง
เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
โทร 0-2363-6736 โทรสาร 0-2363-6735

สาขามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**‹/*-• อาคาร 10 ชั kน 1 เลขที) 110/1-4
ถนนประชาชื)น แขวงทุ่งสองห้ อง
เขตหลักสี) กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 0-2831-4600 โทรสาร 0-2580- 3643

สาขาธัญญะ พาร์ ค
Š‡1/1 ธัญญะ ช็อปปิ งk พาร์ ค อาคาร E ชั kน 0
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง (คลองประเวศฝั) งเหนือ)
เขตพระโขนง กรุ งเทพ *‹0Œ‹
โทร. ‹-0*‹2-Œ‡‹‹ ,โทรสาร ‹-0*‹2-Œ‡‹*

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

สาขาออล ซีซQ ันส์
อาคาร All Seasons Place Retail Center
ชั kน3 ห้ อง311 เลขที) 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 0-2654-0084 โทรสาร .0-2654-0094

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

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

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

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

สาขาชลบุรี
55/60 หมู่ที)1 ซอยลุงสอง
หลังศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทร (038) 053-950 โทรสาร (038) 053-966

สาขาลําปาง
‡*‰ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั kน3
ถนนไฮเวย์-งาว ตําบลสวนดอก
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
โทร (054) 811- 817 โทรสาร (054) 811- 816

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

สาขาอุบลราชธานี
อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ห้ อง G3 ชั kน G
เลขที) ‡** หมู่ Š ตําบลแจระแม
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 265-633 โทรสาร (045) 265-639

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

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

สาขาระยอง 2
โครงการ TSK PARK ชั kน1 เลขที) 351-351/1
ถนนสุขมุ วิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 807-459 โทรสาร (038) 807-841

สาขาจันทบุรี
351/8 ถนนท่าแฉลบ ตําบลตลาด
อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (‹‡‰) ‡‡0-*** โทรสาร (‹‡‰) ‡‡0-•••

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

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

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

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

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

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

สาขาหัวหิน
*Œ/** ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน
อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์ ŠŠ**‹
โทร (‹‡0) 1‡*-*‰‡ โทรสาร (‹‡0) 1‡*-00*

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

สาขานครสวรรค์
เลขที) 1/15-16 ถนนสุชาดา ตําบลปากนํ kาโพ
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ Œ‹‹‹0
โทร (056) 314-150 โทรสาร (056) 314-151

สาขาอุบลราชธานี 0
191,193 ถนนอุปราช ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร (045) 209339 โทรสาร (045) 209-044

สาขาเชียงใหม่ บิสสิเนส พาร์ ค
**•/01 หมู่ • ตําบลหนองป่ าครั)ง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1‹‹‹‹
โทร (‹1‡) 0•2-‰‰1 โทรสาร (‹1‡) 0•2-‰‰Œ

สาขาเซ็นเวิลด์
อาคาร เซ็นเวิลด์ ชั kน 15 ห้ อง *1‹*
เลขที) •,4/5 ถนนราชดําริ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-6300

สาขาต่ างจังหวัด

คําชี kแจง : เอกสารฉบับนี kจัดทําขึ kนจากแหล่งข้ อมูลที) บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เห็นว่าน่าเชื)อถือประกอบกับทัศนะส่วนตัวของผู้จัดทํา ซึ)งมิได้ หมายถึงความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด และเอกสารนี kได้ จัดทําขึ kนเพื)อประโยชน์ ในการใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั kน มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื)อที)จะชักชวนหรือชี kนําการซื kอขายหลักทรัพย์ใดโดยเฉพาะหรือเป็ นการทั)วไปแต่อย่างใด นักลงทุนพึงใช้ ข้อมูลในเอกสารนี kประกอบกับข้ อมูลและความเห็นอื)น ๆ และวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจการลงทุนให้
เหมาะสมแก่กรณี ทั kงนี kความเห็นที)แสดงอยู่ในเอกสารนี kเป็ นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทํา บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไม่จําเป็ นต้ องเห็นพ้ องกับความเห็นที)แสดงอยู่ในเอกสารนี kด้ วยแต่อย่างใด
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