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Trading Breakdown: Daily
(Bt,m)
Institution
Proprietary
Foreign
Local

Buy
6,221.89
4,894.74

Sell
6,727.09
5,006.85

Net
-505.20
-112.11

28,188.68

27,287.24

901.44

19,532.89

19,817.01

-284.13

Trading Breakdown: Month to Date
(Bt,m)
Institution
Proprietary
Foreign
Local

Dow Jones
NASDAQ
FTSE 100
Nikkei
Hang Seng

Baht (Onshore)
Yen
Euro

Oil: Brent
Oil: Dubai
Oil: Nymex
Gold
Zinc
BDIY Index

Buy
30,384.86
27,994.10
152,663.24
109,503.21

Sell
34,097.14
26,517.65
148,538.47
111,392.14

Net
-3,712.29
1,476.45
4,124.76
-1,888.92

World Markets Index
Closed
Chg.
32,803.47
76.65
12,657.55
-63.03
7,439.74
-8.32
28,175.87
243.67
20,201.94
27.90

(%)
0.23
-0.50
-0.11
0.87
0.14

Foreign Exchange Rates
Closed
Chg.
35.76
-0.04
135.35
0.34
1.02
0.00

(%)
0.11
-0.25
-0.20

Commodities
Closed
97.70
95.95
89.01
1,772.74
3,550.00
1,560.00

Chg.
-0.09
-2.20
0.47
-2.76
119.00
-43.00

(%)
-0.09
-2.24
0.53
-0.16
3.47
-2.68

Source: Bloomberg

ตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปิ ดบวก แรงหนุนจากหุน้ กลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึน้ ขานรับแนวโน้ม
ดอกเบีย้ ขาขึน้ หลังมีการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐฯ ทําให้
DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิ ด 0.23%, -0.50, -0.16%
ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดลบ หลังข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกิดคาดของสหรัฐฯ ทําให้เกิด
ความวิตกว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อี ก 0.75% ในเดือนหน้า รวมถึงความกัง วล
แนวโน้มเศรษฐกิจยุโรปที่ซบเซา ทําให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิ ด -0.65%, -0.11%,
-0.63%, -0.26%
สัญญานํา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 0.47 ดอลลาร์ปิดที่ 89.01 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่วนสัญญานํา้ มันดิบ Brent ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 0.80 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 94.92
ดอลลาร์/บาร์เรล แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
เกิดคาด
ตลาดหุน้ ไทยวานนีป้ รับขึน้ ในทิศทางเดียวกับตลาดหุน้ ในภูมิภาค ตลาดหุน้ ไต้หวันปิ ด
บวกกว่า 2.2% มีแรงซือ้ หุน้ Techs ในขณะที่ตลาดหุน้ ในภูมิภาคปรับตัวลงเล็กน้อยตาม
แรงถ่วงลงของหุน้ กลุ่มพลังงาน และโรงกลั่นจากราคานํา้ มันดิบอ่อนตัวลงจากความกังวล
ความต้องการใช้นาํ้ มันจะลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มถดถอย หุน้ ไทยมีแรงซือ้ ใน
กลุ่มธนาคาร แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline) อยู่ท่ีระดับ 7.61% ชะลอลงจาก
เดือนก่อนหน้านีท้ ่ีระดับ 7.66% และตํ่ากว่าตลาดคาดการณ์ท่ีระดับ 8.00% ส่วนเงินเฟ้อ
ฟื ้ นฐาน (Core CPI) อยู่ท่ีระดับ 2.9% สูงขึน้ จากเดือนก่อนหน้านีท้ ่ีระดับ 2.51% และสูง
กว่า ตลาดคาดการณ์ท่ี ร ะดับ 2.63% เรามองสัญ ญาณเงิน เฟ้อ พื น้ ฐาน (ไม่ ร วมราคา
พลังงานและอาหาร) ยังคงเร่งตัวขึน้ ทําให้มีแรงกดดันให้กนง. ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 3
ครัง้ ในปี นี ้ สัปดาห์นี ้ (10) จะมี การประชุมกนง. คาดว่าจะมี การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
0.25% สิน้ ปี คาดว่าดอกเบีย้ นโยบายของไทยจะปรับขึน้ ไปแตะระดับ 1.25% เรามองเป็ น
บวกต่อกลุ่มธนาคาร แนะนําซือ้ KBANK, BBL, SCB, KTB
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิ ดเผย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้ 528,000
ตําแหน่งในเดือ นก.ค. พุ่งขึน้ มากกว่า 2 เท่าจากที่ตลาดคาดการณ์ ตัวเลขค่าจ้างงราย
ชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน ดีดตัวขึน้ 0.50% MoM และพุ่งขึน้ 5.2% YoY ทําให้นกั ลงทุน
กังวลเฟดอาจจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีก 0.75% ในการประชุมเดือนก.ย. นี ้ นักลงทุนให้
นํา้ หนัก 68.5% ที่เฟดจะปรับขึน้ 0.75% เทียบกับก่อนหน้าที่ให้นาํ้ หนัก 68.5% ที่เฟดจะ
ปรับขึน้ 0.50% ส่งผลให้มีแรงขายหุน้ เติบโตในตลาดหุน้ สหรัฐฯ แต่มีแรงซือ้ กลุ่มธนาคารที่
จะได้ประโยชน์จากการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ สัปดาห์นี ้ (10) ติดตามตัวเลขดัชนี ร าคา
ผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ เดือนก.ค. ตลาดคาดว่าจะปรับขึน้ 8.7% ชะลอตัวลงจาก 9.1% ในเดือน
มิ.ย. เรามองแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ น่าจะผ่านจุด peak ในเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา แต่ดว้ ย
ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ในเดือนก.ค. ทําให้ตลาดยังมีความกังวลเฟดจะ
เร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ อีก เพราะฉะนัน้ ถ้าตัวเลขเงินเฟ้อปรับตัวลงเร็ว ก็คาดว่าจะเป็ นปั จจัย
หนุนให้นกั ลงทุนคลายกังวลในประเด็นเฟดจะเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนีค้ าดว่า ผันผวน จากแรงขายทํากําไรในกลุ่มโรงไฟฟ้า หลัง
ภาครัฐเลื่อนการแถลงข่าวการปรับขึน้ ค่า Ft งวดไตรมาส 4/65 แต่การประชุมกนง. ในวัน
พุธนีค้ าดว่าจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% หนุนให้มีแรงซือ้ ธนาคาร ส่วนค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าได้แรงหนุนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีพุ่งขึน้ 1 ล้านคนในเดือนก.ค. หนุน
บัญชีเดินสะพัด

กลยุทธ์การลงทุน
Trading: ไม่ปิดตํ่ากว่า 1,550 จุด แนะนํา “เก็งกําไรได้”
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SET Index

วอลุ่มยังไม่พอที่จะ breakout
Figure 1 : SET Index daily chart
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SET Index ปิ ดที่ 1,601.09 จุด 2.34 จุด มูลค่าการซือ้ ขาย 58,786 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการซือ้ ขายวันก่อนหน้า
ต่างประเทศซือ้ สุทธิ 901 ล้านบาท และซือ้ สุทธิ 121,476 ล้านบาท YTD

โดยนักลงทุน

ระยะกลาง : SET Index อยู่ในช่วงปรับฐาน เดือนนี้ไม่ปิดตํ่ากว่าระดับ 1,487 จุด ยังคงแนวโน้มฟื้ นตัวต่อไป สําหรับทิศทางในไตรมาส 4/2565 คาด
ว่ากรอบของ SET จะอยู่ระหว่าง 1,520-1,687 จุด แนะนํา ซือ้ เมื่ออ่อนตัว เพื่อหวังผลขายทํากําไรเมื่อดัชนีฟ้ื นตัว สัปดาห์น้คี าดว่าจะแกว่งในกรอบ
ระหว่าง 1,580-1,620 จุด แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ระยะสัน้ : SET Index ปิ ดบวก ระหว่างวันปรับขึน้ ไปแถว ๆ 1,603 จุด ก่อนทีจ่ ะย่อตัวกลับลงมาในระหว่างวัน เรามองสัน้ ๆ SET น่าจะติดต้าน
แถว ๆ 1,603-1,610 จุดก่อน คาดว่า SET จะมีย่อตัวในช่วงสัน้ ๆ หรือแกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 1,582-1,605 จุด ปิ ดเหนือ 1,605 จุดได้ จึงจะ
มีลนุ้ ไปต่อแถว ๆ 1,627 จุดได้ต่อไป
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Resistance : 16.50

Support : 15.70

Resistance : 108

Support : 101

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 101-108 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 100 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway up ระหว่าง 15.70-16.50 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 15.60 บาท
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WICE

TFD

SGP

Resistance : 14.50

Resistance : 13.50

Support : 12.40

Support : 13.60

Source: RHB, Bloomberg

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway down ระหว่าง 12.40-13.50 บาท แนะนํา ลงซือ้
ขึน้ ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 12.30 บาท

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway down ระหว่าง 13.60-14.50 บาท แนะนํา ลงซือ้
ขึน้ ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 13.70 บาท
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JWD

LEO

PTG

SUPER

Resistance : 13

Resistance : 16.20

Support : 11.70

Support : 14.80

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 14.80-16.20 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 14.90 บาท

See important disclosure notice at the end of report
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 11.70-13 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 11.60 บาท
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Key Stock News (ทีม่ า: ข่าวหุ้น)
AIS เผยจําเป็ นลดค่าเช่า เสริมเสถียรภาพ JASIF ยันยีลด์เหลือ 7% แต่แลกกับรับ
ปั นผลยาวขึน้
ADVANC แจงการเข้าซือ้ หุน้ ใน TTTBB และ JASIF เพื่อต้องการสร้างการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งระยะยาว ยํา้ ผลตอบแทนจาก 9-10% เหลือ 7% ต่อปี แม้ตวั เลขจะ
ลดลง แต่แลกกับการจ่ายปันผลได้ยาวขึน้ จากการต่อสัญญาออกไป บวกกับ AIS จะเข้ามา
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั JASIF วงในโทรคมนาคม เผยรายได้เฉลี่ยต่อรายของ 3BB เริม่
ถดถอย และยอดลูกค้าเข้าใหม่เริม่ ติดลบ เหตุตน้ ทุนสูงกว่าคู่แข่งขัน เชื่อหาก AIS เข้ามา จะ
ช่วยแก้ปัญหาจุดนีไ้ ด้ พร้อมการขายสินทรัพย์เข้า JASIF เพิ่ม

พาณิชย์อัพคาดการณ์เงินเฟ้ อปี นี้ 5.5-6.5% เหตุราคาพลังงานพุ่ง
ก.พาณิชย์ ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 65 อยูท่ ี่ 5.5-6.5% หลังงวด 7 เดือนแรกเงิน
เฟ้อพุ่งแล้ว 5.89% ขณะล่าสุดเดือนก.ค. เงินเฟ้อสูงจากปี กอ่ น 7.61% เหตุราคาพลังงาน
เพิ่มขึน้ 33.82% ส่งต้นทุนวัตถุดิบ-ค่าขนส่งขยับตาม
FPT ปลืม้ 6 เดือนกําไรพุ่ง 991 ล้าน อานิสงส์เศรษฐกิจในประเทศฟื้ น
FPT ปลืม้ ผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย. 65) มีกาํ ไรสุทธิ 991 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 2.3% หลังปรับกลยุทธ์กลยุ
รุกสร้าทงรายได้
พร้อมรับนอานิสงส์เศรษฐกิจภายในประเทศฟื ้ นตัว
ธ์การลงทุ
หนุนเติบโตทุกมิติ

1,580

'ตู่' สั่งเลื่อนแถลงขึน้ Ft ป่ วน BGRIM-GPSC รู ด!
Trading: ไม่ปิดตํ่ากว่าแนวรับแถวๆ
จุด แนะนํา ซือ้ เก็งกําไร
บิก๊ ตู่ ยังไม่ยอม! สั่งกกพ.เลื่อนแถลงขึน้ ค่า Ft อีกรอบ สั่งรือ้ โครงสร้างปรับสูตร WINMED เจ๋ง! ไตรมาส 2 โต 292% ดันครึ่งปี แรกพุ่ง 95% ซดกําไร 28.20 ล้าน
WINMED โชว์ผลงานไตรมาส 2/65 มีกาํ ไรสุทธิ 15.31 ล้านบาท โตสนั่น 291.64%
คํานวณใหม่เพื่อช่วยเหลือปชช. ฟากกกพ.ยันส่งมติบอร์ดไปยัง 3 การไฟฟ้าแล้ว ขณะที่นกั
ลงทุนสับสนแห่เทขาย BGRIM-GPSC กดดันราคารูด! หวั่นหากไม่ขนึ ้ ค่าไฟฟ้ารอบนีต้ อ้ ง หนุนครึง่ ปี แรกกําไรสุทธิพ่งุ 28.20 ล้านบาท พุ่ง 94.89% หลังรายได้ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่เกี่ยวกับโควิด-19 และกลุ่มดูแลสุขภาพสตรีเพิ่มขึน้
แบกรับต้นทุนพุง่ อาจกระทบกําไรปี นี ้
SNC เด่นครึ่งปี กําไรพุ่ง 471 ล้าน ปั นผลครึง่ ปี 0.65 บาท ICC ไม่น้อยหน้าโตกระฉูด
THCOM พลิกกําไร RCL-PSL งบสดใส โตกระฉูดเกิน 100%
THCOM ไตรมาส 2/65 พลิกกําไรสุทธิ 309 ล้านบาท จากปี ก่อนขาดทุนสุทธิ 41 149%
SNC ไตรมาส 2/65 โชว์กาํ ไร 195 ล้านบาท เติบโต 19% ขานรับรายได้งาน OEM
ล้านบาท ดัน 6 เดือนแรกกําไรสุทธิ 360 ล้านบาท โตกระฉูด 413.3% ฟาก RCL เจ๋ง! ไตรมาส
2/65 อวดกําไรสุทธิ 7,358 ล้านบาท เติบโต 131% ปั นผลหุน้ ละ 1.75 บาท PSL ไม่นอ้ ยหน้า เพิ่มขึน้ จ่ายปั นผลงวดครึง่ ปี 0.65 บาท ส่วน ICC โชว์กาํ ไร 217 ล้านบาท เติบโตกว่า 149%
Q2/65 กําไรสุทธิ 1,659 ล้านบาท เติบโต 100%
ปตท.สผ.ผนวกสัญญา MTJDA
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
SNNP แจ้ง Q2 วันนีน้ ิวไฮ ลุ้นกําไร 110 ล้านโต 43%
จับตา SNNP แจ้งงบวันนี ้ (8 ส.ค. 65) ทํานิวไฮต่อเนื่อง 8 ไตรมาส โบรกฯ คาด ปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ PTTEP กล่าวว่า เมือ่ วันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา Malaysia-Thailand
กําไรสุทธิ 110 ล้านบาท โตแรง 43% รับไฮซีซ่ นั ธุรกิจ บวกผลิตภัณฑ์ใหม่ขายดี และยอดขาย Joint Authority ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่จดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและ
เวียดนามขยายตัว หนุนครึง่ แรกปี นีเ้ บ่งกําไรสุทธิ 462 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50% แนะนํา ซือ้ รัฐบาลไทย ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย
ของปตท.สผ. และบริษัท PETRONAS Carigali (JDA) Limited (PC JDA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ราคาเป้าหมาย 18.80 บาท
ของ PETRONAS Carigali Sdn Bhd. ได้เสร็จสิน้ การผนวกรวมสัญญาแบ่งปั นผลผลิตในพืน้ ที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJDA)
โผหุน้ รับราคานํา้ มันขาลง ชูค้าปลีก-ไฟฟ้ า-รับเหมา
เปิ ดกลุ่มหุน้ รับประโยชน์จากราคานํา้ มันขาลง ช่วยหนุนกําไรกลับมาโดดเด่น
กลุ่มค้าปลีกนําโดย CPALL CRC HMPRO โรงไฟฟ้า BGRIM GPSC GULF สายการบิน BA ยุโรปพอมีหวังรอดหน้าหนาว! อากาศเอเชียร้อนกว่าปกติ ช่วยให้ผ่านพ้นหนาวนีไ้ ด้
ถึงแม้ยโุ รปกําลังพยายามอย่างหนักในการลดการพึง่ พาเชือ้ เพลิงจากรัสเซีย
AAV กลุ่มรับเหมา วัสดุกอ่ สร้าง แนะนํา CK และ TASCO
เพื่อให้ภมู ภิ าคมีก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพียงพอตลอดหน้าหนาวที่จะมาถึง แต่ในความเป็ น
จริงแล้วมีอีกประเด็นสําคัญที่ยโุ รปต้องจับตามอง คือ การใช้พลังงานของ 3 ประเทศที่อยูอ่ ีก
BBL ปั นผลระหว่างกาล 2 บ. กําไรเด่นราคาแลกการ์ด
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เข้าตากรรมการ หลังโบรกฯ พบผูบ้ ริหาร มองกําไรครึง่ ฟากหนึง่ ของโลกอย่าง ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และจีน เนื่องจากทัง้ 3 ประเทศจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วง
ปี หลังเด่นสุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่ ทัง้ ปี โต 27.7% ไตรมาส 4 พีกสุด พร้อมปันผลปี 65 เพิม่ เป็ น เดียวกับยุโรป
6.50 บาทต่อหุน้ จากปี ก่อน 3.50 บาท และจะจ่ายระหว่างกาล 2 บาท เดือน ก.ย.นี ้ ยีลด์
4.5% สํารองแกร่งสุด 232.5% ขณะที่ราคาแลกการ์ดสุดในกลุ่มแบงก์ เป้าหมาย 167 บาท 'อีลอนมัสก์' มองศก.ถดถอยอีก 18 เดือน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เทสลาเมือ่ อาทิตย์ที่ผา่ นมา นักลงทุนได้ถาม ซีอีโอ ของเท
SENA จ่อผุด 12 โครงการ 7,181 ล้าน จับมือ BAM-SAM ตัง้ AMC คาดสรุปใน 2 สลา นายอีลอน มัสก์ ถึงแผนการการใช้เงินของบริษัทในอนาคต และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกใน
มุมมองของเขา
เดือน
SENA กางแผนครึง่ ปี หลังลุยเปิ ด 12 โครงการ มูลค่ารวม 7,181 ล้านบาท โชว์
แบ็กล็อก 1-1.5 หมืน่ ล้านบาท หนุนยอดขายปี นีเ้ ข้าเป้า 13,900 ล้านบาท แต่กงั วลยอด จับตาธุรกิจรับเหมาฯปี 66-67 กลับมารุ่งรับมูลค่าลงทุนฯ โต 4.5-5.5% ต่อปี
วิจยั กรุงศรี แบงก์กรุงศรีฯ (BAY) แนะจับตา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปี 66-67 จ่อ
ปฏิเสธสินเชื่อกดยอดโอนปี นพี ้ ลาดเป้าที่ตงั้ ไว้ 12,000 ล้านบาท เล็งจับมือ BAM-SAM ตัง้
สดใส มีแนวโน้มเติบโตตามมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมเฉลี่ย 4.5-5.5% ต่อปี รับปั จจัย
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) เพื่อซือ้ NPA-NPL มาบริหาร คาดได้ขอ้ สรุปใน 2 เดือน
ขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีแนวโน้มจะเร่งตัวเพื่อให้
UAC ปั กธงรายได้ปีนี้ 2 พันล้าน บุก๊ 3 แปลงปิ โตรเลียม 250 ล้าน ในครึ่งปี หลัง
ยูเอซี ปั กเป้ารายได้ปีนี ้ 2 พันล้านบาท หลังครึง่ ปี แรกทําได้แล้ว 864 ล้านบาท บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งในพืน้ ที่ EEC ระยะที่
เร่งเครือ่ งครึง่ ปี หลังขยายลงทุนพลังงานทดแทนเต็มกําลัง ควบคู่ขยายการตลาดธุรกิจเทรด 2 (ปี 2565-2569)
ดิง้ จ่อบุ๊กรายได้ 3 แหล่งปิ โตรเลียม L10/43-L11/43- บูรพา อีก 250 ล้านบาทต่อปี
จับตา MTC-SAWAD กําไรครึ่งหลังพุ่ง SAWAD จะทรงตัว
บล.เคจีไอ มองกลุ่มนอนแบงก์ ผลการดําเนินงานและกําไรของ MTC และ
TGE เปิ ดขายไอพีโอ 2 บาทพรุ่งนี้ เดินหน้าขยายพลังงานทดแทน
TGE เสนอขายไอพีโอหุน้ ละ 2 บาท เริม่ เปิ ดจองวันที่ 9-11 ส.ค.นี ้ และเข้าเทรด TIDLOR จะเร่งตัวขึน้ ใน Q2/65 ขณะที่ SAWAD จะทรงตัว ส่วน SAK และ HENG จะอ่อนแอ
ใน SET วันที่ 19 ส.ค.นี ้ รุกหนักขยายลงทุนพลังงานทดแทนทัง้ ในและต่างประเทศ ดันกําลัง เนื่องจากสินเชื่อไม่โตตามคาด-ความเสี่ยงของ NPL แรงกดดันด้านยีลด์สนิ เชื่อ
การผลิตโตตามเป้า 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 70 และเป็ น 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 75 ศักดิ์
ใบโพธิ-์ เอไอเอสุดฮอต แชมป์ กวาดเงินเข้ากองทุนหุน้ ไทย
ดา แย้มปี นีป้ ระมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีก 4 โครงการ รวม 37.7 เมกะวัตต์
มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิรช์ ฯ เผย กองทุนหุน้ ไทย Q2 ฟื ้ นตัว หลังเงินไหลออกต่อเนื่องมา 2
ปี ชี ้ บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีเงินไหลเข้าสุทธิรวมสูงสุดในรอบ 3 เดือนกว่า 800 ล้านบาท
INSET อวดกําไร Q2 โต 10.70% ครึ่งปี หลังลุ้นผลประมูลงานใหม่ 2 พันล้าน
อินฟราเซท โชว์ไตรมาส 2/65 มีกาํ ไรสุทธิ 41.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.70% รับ ครองส่วนแบ่งตลาดกองทุนหุน้ ไทยอันดับที่ 1 ที่ 16.2% ขณะที่ บลจ.เอไอเอ มีเงินไหลเข้าสุทธิ
ผลดีความต้องการใช้ Data Center-Cloud พุ่งกระฉูด! ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปั นผลระหว่าง สะสมครึง่ ปี สงู สุด 1.4 พันล้านบาท มีสว่ นแบ่งตลาดอันดับที่ 5 ที่ 10.6%
กาลหุน้ ละ 0.04 บาท ขึน้ XD 18 ส.ค.นี ้ ฟาก "ศักดิบ์ วร" ลั่นแนวโน้มธุรกิจครึง่ ปี หลังสดใส
จับตา KBANK รีเทิรน์ MSCI เม็ดเงินไหลเข้า 6.1 พันล้าน/Q3 กําไรโต
เตรียมลุน้ ผลประมูลงานใหม่กว่า 2,000 ล้านบาท
KBANK กลับเข้าคํานวณ MSCI ใหม่ในรอบ 1 ปี กว่า หลังเพิ่มสภาพคล่องกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติ สําเร็จ เม็ดเงินกองทุน PASSIVE FUND จ่อเข้า 6.1 พันล้านบาท คิดเป็ น 3 เท่า
ของมูลค่าการซือ้ ขายเฉลี่ยต่อวัน กําไร Q3 โตต่อเนื่อง เป้าหมาย 190 บาท ขณะที่ BAM จ่อโดน
เท 1.65 พันล้าน ประกาศรายชื่อ 11 ส.ค.นี ้ มีผล 31 ส.ค.
See important disclosure notice at the end of report

ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Sales)
Symbol
(5 Aug’22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PTTEP-R
PTT
PTTEP
DELTA-R
PTT-R
COM7-R
GULF-R
BANPU-R
BANPU
AOT
KBANK
GPSC-R
AOT-R
BGRIM
BDMS-R
BGRIM-R
IVL-R
KBANK-R
SCC-R
SCGP-R
IVL
MTC-R
BBL-R
TRUE-R
CPF
GPSC
BBL
BDMS
TOP-R
SAWAD-R
OR-R
GULF
JMT
OR
ADVANC
DELTA
MTC
KCE-R
TRUE
CPALL-R
KKP
BH-R
KKP-R
DTAC-R
SCB-R
KTB-R

Volume
(Shares)

Value (Baht)

3,314,900
7,321,400
1,396,600
368,900
4,226,200
4,356,100
2,879,000
10,593,300
10,458,100
1,827,200
796,600
1,605,200
1,522,200
2,727,100
3,831,400
2,587,900
2,319,600
627,600
244,100
1,462,000
1,802,300
1,475,200
536,900
14,421,500
2,852,300
1,009,400
505,000
2,454,500
1,297,200
1,236,900
2,294,100
1,217,700
766,500
2,180,600
287,700
96,700
1,000,300
759,700
9,872,000
812,500
717,100
258,300
690,200
980,500
438,900
2,768,800

Source: SETSMART
See important disclosure notice at the end of report

499,527,750.00
254,939,350.00
210,846,600.00
202,442,000.00
147,359,800.00
145,834,075.00
141,437,100.00
133,380,940.00
131,981,190.00
130,633,775.00
116,434,950.00
113,068,025.00
108,773,225.00
106,980,125.00
103,447,800.00
101,084,675.00
100,335,075.00
92,076,100.00
89,583,900.00
81,101,750.00
78,030,875.00
74,951,500.00
71,675,200.00
71,370,386.00
71,188,890.00
71,093,475.00
67,329,350.00
66,332,325.00
65,837,900.00
65,650,875.00
61,367,175.00
60,001,750.00
59,791,575.00
58,331,050.00
58,115,400.00
52,901,600.00
50,990,700.00
49,758,575.00
49,328,738.00
48,750,000.00
47,820,575.00
47,083,200.00
46,043,775.00
45,617,375.00
44,718,150.00
44,023,920.00

% Short Sale Volume
Comparing with Main
Board
11.98
13.59
5.05
9.57
7.85
16.13
12.14
5.95
5.87
8.32
4.8
15.56
6.93
11.59
7.29
11
8.47
3.78
12.87
11.01
6.58
18.91
8.37
3.94
14.84
9.79
7.88
4.67
9.77
20.55
9.94
5.13
13.8
9.45
11.06
2.51
12.82
12.55
2.69
6.42
6.81
13.16
6.56
7.09
2.94
9.14

% Short Sale Value
Comparing with Main
Board
11.97
13.53
5.05
9.6
7.82
16.17
12.13
5.92
5.86
8.31
4.79
15.57
6.92
11.68
7.29
11.04
8.49
3.78
12.87
11
6.61
18.91
8.38
3.91
14.84
9.79
7.87
4.67
9.75
20.51
9.93
5.15
13.78
9.44
11.05
2.51
12.86
12.58
2.7
6.43
6.83
13.18
6.57
7.06
2.92
9.13

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท

ชื่อผู้บริหาร

ประเภทหลักทรัพย์

วันที่ได้มา/
จําหน่าย

จํานวน

ราคา

วิธีการได้มา/
จําหน่าย

KKP

นาย บรรยง พงษ์พานิช

ผูร้ ายงาน

หุน้ สามัญ

04/08/2565

80,900

65

PPS

นาย พงศ์ธร ธาราไชย

ผูร้ ายงาน

หุน้ สามัญ

02/08/2565

550,000

0.58

Source: www.sec.or.th

See important disclosure notice at the end of report

แบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
(Corporate Share Trade)
ชื่อผู้ได้มา/
จําหน่าย

หลักทรัพย์
TGH
TVDH

บริษทั มงคลสิริ จํากัด
บริษทั เดอะ การูดา้
เพาเวอร์ จํากัด

% ก่อน
%
ได้มา/
ได้มา/
จําหน่าย จําหน่าย

หุน้

76.3957

4.4458

80.8416

03/08/2565

76.3957

4.4458

80.8416

ได้มา

หุน้

4.3818

1.4606

5.8424

01/08/2565

4.3818

1.4606

5.8424

ครัง้ ที่
2/2565

วันที่ 15-16 มีนาคม

3/2565

วันที่ 3-4 พฤษภาคม

4/2565

วันที่ 14-15 มิถน
ุ ายน

5/2565

วันที่ 26-27 กรกฎาคม

6/2565

วันที่ 20-21 กันยายน

7/2565

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน

8/2565

วันที่ 13-14 ธันวาคม

% หลัง
ได้มา/
จําหน่าย
(กลุ่ม)

ได้มา

กําหนดการประชุมของคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC)
ของธนาคารกลางสหร ัฐ (เฟด) ประจําปี 2565
วันที่ 25-26 มกราคม

%
ได้มา/
จําหน่าย
(กลุ่ม)

วิธีการ

Source: www.sec.or.th

1/2565

% ก่อน
% หลัง
วันทีไ่ ด้มา/ ได้มา/
ได้มา/
จําหน่าย จําหน่าย
จําหน่าย
(กลุ่ม)

ประเภท
หลักทรัพย์
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RHB Guide to Investment Ratings
Buy:
Share price may exceed 10% over the next 12 months
Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain
Neutral:
Share price may fall within the range of +/- 10% over the next 12 months
Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels
Sell:
Share price may fall by more than 10% over the next 12 months
Not Rated: Stock is not within regular research coverage
Investment Research Disclaimers
RHB has issued this report for information purposes only. This report is intended for circulation amongst RHB and its affiliates’ clients generally or
such persons as may be deemed eligible by RHB to receive this report and does not have regard to the specific investment objectives, financial
situation and the particular needs of any specific person who may receive this report. This report is not intended, and should not under any
circumstances be construed as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities referred to herein or any related financial instruments.
This report may further consist of, whether in whole or in part, summaries, research, compilations, extracts or analysis that has been prepared by
RHB’s strategic, joint venture and/or business partners. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness
of such information and accordingly investors should make their own informed decisions before relying on the same.
This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state,
country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to the applicable laws or regulations. By accepting
this report, the recipient hereof (i) represents and warrants that it is lawfully able to receive this document under the laws and regulations of the
jurisdiction in which it is located or other applicable laws and (ii) acknowledges and agrees to be bound by the limitations contained herein. Any failure
to comply with these limitations may constitute a violation of applicable laws.
All the information contained herein is based upon publicly available information and has been obtained from sources that RHB believes to be reliable
and correct at the time of issue of this report. However, such sources have not been independently verified by RHB and/or its affiliates and this report
does not purport to contain all information that a prospective investor may require. The opinions expressed herein are RHB’s present opinions only
and are subject to change without prior notice. RHB is not under any obligation to update or keep current the information and opinions expressed
herein or to provide the recipient with access to any additional information. Consequently, RHB does not guarantee, represent or warrant, expressly
or impliedly, as to the adequacy, accuracy, reliability, fairness or completeness of the information and opinion contained in this report. Neither RHB
(including its officers, directors, associates, connected parties, and/or employees) nor does any of its agents accept any liability for any direct, indirect
or consequential losses, loss of profits and/or damages that may arise from the use or reliance of this research report and/or further communications
given in relation to this report. Any such responsibility or liability is hereby expressly disclaimed.
Whilst every effort is made to ensure that statement of facts made in this report are accurate, all estimates, projections, forecasts, expressions of
opinion and other subjective judgments contained in this report are based on assumptions considered to be reasonable and must not be construed
as a representation that the matters referred to therein will occur. Different assumptions by RHB or any other source may yield substantially different
results and recommendations contained on one type of research product may differ from recommendations contained in other types of research. The
performance of currencies may affect the value of, or income from, the securities or any other financial instruments referenced in this report. Holders
of depositary receipts backed by the securities discussed in this report assume currency risk. Past performance is not a guide to future performance.
Income from investments may fluctuate. The price or value of the investments to which this report relates, either directly or indirectly, may fall or rise
against the interest of investors.
This report may contain comments, estimates, projections, forecasts and expressions of opinion relating to macroeconomic research published by
RHB economists of which should not be considered as investment ratings/advice and/or a recommendation by such economists on any securities
discussed in this report.
This report does not purport to be comprehensive or to contain all the information that a prospective investor may need in order to make an investment
decision. The recipient of this report is making its own independent assessment and decisions regarding any securities or financial instruments
referenced herein. Any investment discussed or recommended in this report may be unsuitable for an investor depending on the investor’s specific
investment objectives and financial position. The material in this report is general information intended for recipients who understand the risks of
investing in financial instruments. This report does not take into account whether an investment or course of action and any associated risks are
suitable for the recipient. Any recommendations contained in this report must therefore not be relied upon as investment advice based on the recipient's
personal circumstances. Investors should make their own independent evaluation of the information contained herein, consider their own investment
objective, financial situation and particular needs and seek their own financial, business, legal, tax and other advice regarding the appropriateness of
investing in any securities or the investment strategies discussed or recommended in this report.
This report may contain forward-looking statements which are often but not always identified by the use of words such as “believe”, “estimate”, “intend”
and “expect” and statements that an event or result “may”, “will” or “might” occur or be achieved and other similar expressions.
Such forward-looking statements are based on assumptions made and information currently available to RHB and are subject to known and unknown
risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievement to be materially different from any future results,
performance or achievement, expressed or implied by such forward-looking statements. Caution should be taken with respect to such statements and
recipients of this report should not place undue reliance on any such forward-looking statements. RHB expressly disclaims any obligation to update
or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or circumstances after the date of this publication or
to reflect the occurrence of unanticipated event
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The use of any website to access this report electronically is done at the recipient’s own risk, and it is the recipient’s sole responsibility to take
precautions to ensure that it is free from viruses or other items of a destructive nature. This report may also provide the addresses of, or contain
hyperlinks to, websites. RHB takes no responsibility for the content contained therein. Such addresses or hyperlinks (including addresses or hyperlinks
to RHB own website material) are provided solely for the recipient’s convenience. The information and the content of the linked site do not in any way
form part of this report. Accessing such website or following such link through the report or RHB website shall be at the recipient’s own risk.
This report may contain information obtained from third parties. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness
or availability of any information and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results
obtained from the use of such content. Third party content providers give no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties
of merchantability or fitness for a particular purpose or use. Third party content providers shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary,
compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity
costs) in connection with any use of their content.
The research analysts responsible for the production of this report hereby certifies that the views expressed herein accurately and exclusively reflect
his or her personal views and opinions about any and all of the issuers or securities analysed in this report and were prepared independently and
autonomously. The research analysts that authored this report are precluded by RHB in all circumstances from trading in the securities or other
financial instruments referenced in the report, or from having an interest in the company(ies) that they cover.
The contents of this report is strictly confidential and may not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or passed, in whole or in part,
to any other person without the prior express written consent of RHB and/or its affiliates. This report has been delivered to RHB and its affiliates’
clients for information purposes only and upon the express understanding that such parties will use it only for the purposes set forth above. By electing
to view or accepting a copy of this report, the recipients have agreed that they will not print, copy, videotape, record, hyperlink, download, or otherwise
attempt to reproduce or re-transmit (in any form including hard copy or electronic distribution format) the contents of this report. RHB and/or its affiliates
accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.
The contents of this report are subject to copyright. Please refer to Restrictions on Distribution below for information regarding the distributors of this
report. Recipients must not reproduce or disseminate any content or findings of this report without the express permission of RHB and the distributors.
The securities mentioned in this publication may not be eligible for sale in some states or countries or certain categories of investors. The recipient of
this report should have regard to the laws of the recipient’s place of domicile when contemplating transactions in the securities or other financial
instruments referred to herein. The securities discussed in this report may not have been registered in such jurisdiction. Without prejudice to the
foregoing, the recipient is to note that additional disclaimers, warnings or qualifications may apply based on geographical location of the person or
entity receiving this report.
The term “RHB” shall denote, where appropriate, the relevant entity distributing or disseminating the report in the particular jurisdiction referenced
below, or, in every other case, RHB Investment Bank Berhad and its affiliates, subsidiaries and related companies.
RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION
Malaysia
This report is issued and distributed in Malaysia by RHB Investment Bank Bhd. The views and opinions in this report are our own as of the date hereof
and is subject to change. If the Financial Services and Markets Act of the United Kingdom or the rules of the Financial Conduct Authority apply to a
recipient, our obligations owed to such recipient therein are unaffected. RHB Investment Bank Bhd has no obligation to update its opinion or the
information in this report.
Thailand
This report is issued and distributed in the Kingdom of Thailand by RHB Securities (Thailand) PCL, a licensed securities company that is authorised
by the Ministry of Finance, regulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand and is a member of the Stock Exchange of Thailand.
The Thai Institute of Directors Association has disclosed the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies made pursuant to the policy of
the Securities and Exchange Commission of Thailand. RHB Securities (Thailand) PCL does not endorse, confirm nor certify the result of the Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies.
Indonesia
This report is issued and distributed in Indonesia by PT RHB Sekuritas Indonesia. This research does not constitute an offering document and it
should not be construed as an offer of securities in Indonesia. Any securities offered or sold, directly or indirectly, in Indonesia or to any Indonesian
citizen or corporation (wherever located) or to any Indonesian resident in a manner which constitutes a public offering under Indonesian laws and
regulations must comply with the prevailing Indonesian laws and regulations.
Singapore
This report is issued and distributed in Singapore by RHB Bank Berhad (Singapore branch) which is a holder of a full bank licence and an exempt
capital markets services licence and financial adviser regulated by the Monetary Authority of Singapore. RHB Bank Berhad (Singapore branch) may
distribute reports produced by its respective foreign entities, affiliates or other foreign research houses pursuant to an arrangement under Regulation
32C of the Financial Advisers Regulations. Where the report is distributed in Singapore to a person who is not an Accredited Investor, Expert Investor
or an Institutional Investor, RHB Bank Berhad (Singapore branch) accepts legal responsibility for the contents of the report to such persons only to
the extent required by law. Singapore recipients should contact RHB Bank Berhad (Singapore branch) in respect of any matter arising from or in
connection with the report.
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United States
This report was prepared by RHB is meant for distribution solely and directly to “major” U.S. institutional investors as defined under, and pursuant to,
the requirements of Rule 15a-6 under the U.S. Securities and Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”) via a registered U.S. brokerdealer as appointed by RHB from time to time. Accordingly, any access to this report via Bursa Marketplace or any other Electronic Services Provider
is not intended for any party other than “major” US institutional investors (via a registered U.S broker-dealer), nor shall be deemed as solicitation by
RHB in any manner. RHB is not registered as a broker-dealer in the United States and currently has not appointed a U.S. broker-dealer. Additionally,
RHB does not offer brokerage services to U.S. persons. Any order for the purchase or sale of all securities discussed herein must be placed with and
through a registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time as required by the Exchange Act Rule 15a-6. For avoidance of doubt,
RHB reiterates that it has not appointed any U.S. broker-dealer during the issuance of this report. This report is confidential and not intended for
distribution to, or use by, persons other than the recipient and its employees, agents and advisors, as applicable. Additionally, where research is
distributed via Electronic Service Provider, the analysts whose names appear in this report are not registered or qualified as research analysts in the
United States and are not associated persons of any registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time and therefore may not be
subject to any applicable restrictions under Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) rules on communications with a subject company, public
appearances and personal trading. Investing in any non-U.S. securities or related financial instruments discussed in this research report may present
certain risks. The securities of non-U.S. issuers may not be registered with, or be subject to the regulations of, the U.S. Securities and Exchange
Commission. Information on non-U.S. securities or related financial instruments may be limited. Foreign companies may not be subject to audit and
reporting standards and regulatory requirements comparable to those in the United States. The financial instruments discussed in this report may not
be suitable for all investors. Transactions in foreign markets may be subject to regulations that differ from or offer less protection than those in the
United States.
Please refer to the following link (RHB Research conflict disclosures – Jul 2022) and the Disclosure of Conflict of Interest in each of the research
reports provided in this email for more details.
Kuala Lumpur

Singapore

RHB Investment Bank Bhd
Level 3A, Tower One, RHB Centre
Jalan Tun Razak
Kuala Lumpur
Malaysia
Tel : +(60) 3 9280 8888
Fax : +(60) 3 9200 2216

RHB Bank Berhad (Singapore branch)
90 Cecil Street
#04-00 RHB Bank Building
Singapore 069531

Jakarta

Bangkok

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, District 8 - SCBD
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Tel : +6221 509 39 888
Fax : +6221 509 39 777

RHB Securities (Thailand) PCL
10th Floor, Sathorn Square Office Tower
98, North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
Tel : +(66) 2 088 9999
Fax : +(66) 2 088 9799

สํานักงานใหญ่

สาขาที่ 1 สาขาหาดใหญ่

สาขาที่ 2 สาขาปิ่ นเกล้า

เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ชั้นที่ 8,10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: +66(0)2-862-9999 Fax: +66(0)2-108-0999

127 – 129 ถนนศรีภูวนารถ ตําบลหาดใหญ่
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel: +66-74-891-999 Fax: +66-(0)74-891-924

เลขที่ 7/129 – 221 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้า ชั้น 19 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700
Tel:+66(0)2-828-1555 Fax: +66-(0)2-828-1500

สาขาที่ 3 สาขาวิภาวดีรังสิต

สาขาที่ 4 สาขาเชียงใหม่

สาขาที่ 5 สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 1 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
Tel:+66(0)2-035-9000 Fax:+66-(0)2-631-9099

314/1 หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 50210
Tel: +66-(0)52-00-4999 Fax:+66-(0)5200-4998

เลขที่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel: +66(0)3302-1999 Fax: +66(0)2-3851-3435
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