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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
34,695.36
33,345.50
185,633.34
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Net
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-3,628.37
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ตลาดหุน้ สหรัฐฯ ปิ ดผสม ดาวโจนส์บวก แต่เอสแอนด์พี500 และแนสแดกปิ ดลบ กังวล
เฟดเร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้ ทําให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิ ด 0.09%, -0.10,
-0.12%
ตลาดหุน้ ยุโรปปิ ดบวก แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใส หุน้ การเงิน และรถยนต์ท่ีนาํ
ตลาดขึน้ ทําให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิ ด 0.84%, 0.57%, 0.80%, 0.62%
สัญญานํา้ มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.75 ดอลลาร์ปิดที่ 90.76 ดอลลาร์/
บาร์เรล ส่วนสัญญานํา้ มันดิบ Brent ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 1.73 ดอลลาร์ ปิ ดที่ 96.65
ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนและสหรัฐฯ
ตลาดหุน้ ไทยวานนีป้ รับขึน้ สวนทางกับทิศทางตลาดหุน้ ในภูมิภาค ในช่วงต้นมีแรงขาย
หุน้ กลุ่มพลังงาน โรงกลั่น โรงไฟฟ้าจากความไม่ชดั เจนในการปรับขึน้ ค่า Ft งวดเดือนก.ย.ธ.ค. 65 มีกระแสข่าวว่าภาครัฐเลื่อนการประกาศดังกล่าว เพื่อหามาตรการเยียวยาผูท้ ่ีมี
รายได้น้อ ยก่ อ นการปรับ ขึ น้ ค่ า Ft งวดใหม่ และคาดว่ า ค่ า Ft ที่ จ ะปรับ ขึ น้ น่ า จะไม่
เปลี่ ยนแปลงจากที่เป็ นข่าวก่อ นหน้านี ้ นอกจากนี ย้ ังมี แ รงขายกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ต าม
ทิศทางดัชนีหนุ้ Nasdaq ที่ปรับตัวลง (DELTA ที่ถ่วงดัชนีลงราว 3 จุด) จากความกังวลเฟด
อาจเร่งปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนก.ย. (20-21) หลังตัวเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดถึงเกือบ 2 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม
วันพุธนีจ้ ะมีรายงานตัวเลขดัชนีราคาผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ เดือนก.ค. ตลาดคาดว่าจะปรับขึน้
ราว 8.7% ชะลอตัวลงจากระดับ 9.1% ในเดือนมิ.ย. เรามองเฟดจะได้รบั ข้อมูลเงินเฟ้อใน
เดือนก.ค. และส.ค. ก่อนที่จะพิจารณาปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในการประชุมเดือ นก.ย. นี ้
เรามองว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีสญ
ั ญาณปรับตัวลง คาดว่าจะเป็ นปั จจัยหนุนให้นัก
ลงทุนคลายกังวลในประเด็นเฟดอาจจะไม่เร่งปรับขึน้ ดอกเบีย้
ส่วนการประชุมกนง. ในวันพุธนีค้ าดว่าจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ 0.25% หนุนให้มีแรงซือ้
ในกลุ่มธนาคาร เรามองแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อของไทยเริ่มลดลงจากราคาพลังงาน
ราคาปุ๋ ย ราคาอาหารสัตว์ท่ีลดลง ซึ่งเป็ นต้นทุนหลักของภาคการเกษตรลดลงตาม กอปร
กับค่าเงินบาทมีทศิ ทางแข็งค่าขึน้ จากระดับ 36.90 บาท/ดอลลาร์มาที่ระดับ 35.50 บาท/
ดอลลาร์ แรงหนุนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีพุ่งขึน้ 1 ล้านคนในเดือนก.ค. หลังมี
การยกเลิกไทยแลนด์พาส หนุนดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยให้ขาดดุลลดลง และคาดว่าจะ
กลับมาเป็ นบวกในช่ วงกลางปี หน้า ทําให้ส าํ นัก วิจัยหลายแห่งมี แ นวโน้มที่ จะปรับ ขึน้
คาดการณ์ GDP ของไทยในปี นีข้ ึน้ เป็ นขยายตัวในกรอบ 3.1-3.7% และปี หน้าคาดว่าจะ
ขยายตัวราว 4.5-5% เราคาดว่าหลังเสร็จสิน้ การประกาศผลประกอบการในไตรมาส 2/65
มีแนวโน้มที่จะตลาดจะปรับขึน้ คาดการณ์ EPS Growth ในปี นีแ้ ละปี หน้า หนุนให้ SET ฟื ้ น
ตัวดีในช่วงไตรมาส 3-4 ในปี นี ้ เราคาดว่านักลงทุนต่างชาติจะซือ้ สุทธิตลาดหุน้ ไทยในช่วง
สิน้ ปี นีม้ ากกว่า 1.5 แสนล้านบาท และปี หน้าคาดว่า flow จะไหลเข้ามาอีกราว 1.4 แสน
ล้านบาท ทําให้นกั ลงทุนซือ้ สุทธิตลาดหุน้ ไทยติดต่อกัน 2 ปี
แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนีค้ าดว่า แกว่ง แต่มีลนุ้ ปรับขึน้ จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าดีกว่า
ภูมิภาค เป็ นลบต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และส่งออก แต่เป็ นบวกต่อกลุ่มที่เป้าหมาย
ของ flow จากต่างชาติ เช่น ธนาคาร โรงไฟฟ้า ค้าปลี ก (CPALL, MAKRO, BJC) CRC,
CPN

กลยุทธ์การลงทุน
Trading: ปิ ดเหนือระดับ 1,580 จุด แนะนํา “เก็งกําไรได้”
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SET Index

ดูดี…มีลุ้นดีดต่อ
Figure 1 : SET Index daily chart
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SET Index ปิ ดที่ 1,608.87 จุด 7.78 จุด มูลค่าการซือ้ ขาย 62,845 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปริมาณการซือ้ ขายวันก่อนหน้า
ต่างประเทศซือ้ สุทธิ 4,487 ล้านบาท และซือ้ สุทธิ 125,963 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 1,580-1,627 จุด แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ระยะสัน้ : SET Index ปิ ดบวกและปิ ดเหนือระดับ 1,605 จุดได้แล้ว เรามองมีลุน้ ทีจ่ ะปิ ดเหนือระดับ 1,612 จุดได้ในวันนี้ เป็ นปั จจัยหนุนให้ SET
ปรับตัวขึน้ ต่อแถว ๆ 1,627-1,635 จุดได้ต่อไป สัน้ ๆ ไม่ต่ าํ กว่าแนวรับแถว ๆ 1,600 จุด แนะนํา trading ต่อได้
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway down ระหว่าง 147-157 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้
ขายในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 146 บาท
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway up ระหว่าง 133-148 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขาย
ในกรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 132 บาท
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Resistance : 72
Resistance : 1.30

Support : 65

Support : 1.17

Source: RHB, Bloomberg
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ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 1.17-1.30 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 1.16 บาท

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway up ระหว่าง 65-72 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 64.75 บาท
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ZIGA

JTS

PTG

SUPER

Resistance : 132

Resistance : 6.50

Support : 104
Support : 5.30

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 5.30-6.50 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 5.25 บาท

See important disclosure notice at the end of report

Source: RHB, Bloomberg

ระยะสัน้ แกว่งในกรอบ sideway ระหว่าง 104-132 บาท แนะนํา ลงซือ้ ขึน้ ขายใน
กรอบดังกล่าว ส่วนจุดตัดขาดทุนจะอยู่ท่ี 103 บาท
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Key Stock News (ทีม่ า: ข่าวหุ้น)
CIG เตรียมระดมทุน 7.7 พันล้าน รุ กขยายพลังงาน-สาธารณูปโภคฯ
SNNP ตามนัดกําไร 116 ล้าน เอไอเอสปั นผลครึ่งปี 3.45 บ.
CIG ตัง้ บ.ย่อยซือ้ หุน้ โฮลดิง้ IGU 22.68% มูลค่า 225 ล้านบาท กางแผนลงทุนทัง้
RJH โตกระฉูด 200% ATP30 พุง่ 600% GPSC พิษต้นทุนก๊าซกําไรวูบ!
SNNP มาตามนัด! ปิ ดงบไตรมาส 2/65 ฟั นกําไรสุทธิ 115.83 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50.9% พร้อม พลังงาน สาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐาน เล็งระดมเงินลงทุนกว่า 7.7 พันล้านบาทจากการ
จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.18 บาท ขณะที่ ADVANC แม้ครึง่ ปี แรกมีกาํ ไรสุทธิ 12,616 ล้าน ออกหุน้ กู้ และเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
บาท ลด 7.8% เหตุตน้ ทุนพุง่ 4.1% ด้าน RJH ฟั นกําไรสุทธิครึง่ ปี แรก 898.87 ล้านบาท พุง่
กลยุทธ์การลงทุน
266% ฟาก ATP30 เบ่งไตรมาส 2/2565 กําไรสุทธิ 11.07 ล้านบาท โต 663.45% ด้าน GPSC กบน.ยืนดีเซล 35 บาท กองทุนนํา้ มันเชือ้ เพลิง ติดลบกว่า 1.17 แสนล.
เป็ นการตรึ
กบน.่ากว่
เคาะยื
นราคาดี
เซล 35 บาทต่อลิตจุรดนับแนะนํ
เจอพิษต้นทุนก๊าซฯ และถ่านหิน ฉุดกําไรครึง่ ปี แรกวูบ 77% เหลือ 997 ล้านบาท
Trading: ไม่ปิดตํ
าแนวรั
บแถวๆ
า ซืงราคาต่
อ้ เก็งอกํเนืา่องเป็
ไร น
สัปดาห์ที่ 8 เพื่อลดค่าใช้จา่ ยประชาชน แย้มมีโอกาสลดราคาขายปลีกดีเซลหลังภาระชดเชย
ลดลง ส่วนฐานะกองทุนนํา้ มันฯ ล่าสุดติดลบ 1.17 แสนล้านบาท
GUNKUL ยกชัน้ พันธมิตรกัลฟ์ ดี/อีลดฮวบบุก๊ กําไรพิเศษ
GUNKUL ยก GULF พันธมิตรที่ดีที่สดุ เพราะเป็ นบริษัทพลังงานเบอร์ 1 จ่อบุ๊ก
กําไรพิเศษบริษัทร่วมทุน กัลฟ์ ไตรมาส 3-4 ปี นี ้ หลังใส่โครงการลม 3 แห่ง กําลังผลิตรวม 170 KSL ลุ้นรายได้ปีนีโ้ ตเท่าตัว เหตุยอดขายพุ่ง-ราคานํา้ ตาลสูง-บาทอ่อน
นํา้ ตาลขอนแก่น ลุน้ รายได้ปีนเี ้ พิ่มเกือบเท่าตัว รับปั จจัยหนุนปริมาณการขายพุง่
เมกะวัตต์ คิดเป็ นมูลค่า 5 พันล้านบาท ส่งผล D/E ลดฮวบเหลือ 1.21 เท่า เพิ่มความสามารถ
กูห้ นีไ้ ด้ 1.7 หมืน่ ล้านบาท พร้อมลุยยื่นประมูลโครงการลม-โซลาร์ ตัง้ เป้าคว้า 1,000 เมกะ ราคานํา้ ตาลสูง และบาทอ่อน พร้อมคาดปี 66 รายได้โต 24-25% จากปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่ม
เป็ นกว่า 8.5 ล้านตันอ้อย ขณะที่ธุรกิจเอทานอลแนวโน้มราคาขายดีขนึ ้
วัตต์ ใน 4-5 ปี ด้าน GULF ควัก 75 ล้านยูโร ลงทุนกองทุน LCI Fund

1,580

AOT แจงระบบลําเลียงกระเป๋า จัดซือ้ ถูกต้องไม่ขัดกรมบัญชีกลาง
ADVANC เร่งแจง นักลงทุนสถาบัน
ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT แจงการจัดซือ้ จัดจ้างระบบลําเลียงกระเป๋ าสัมภาระ
บมจ.แอดวานซ์ (ADVANC) นัดพบกลุ่ม LH BANK ที่หนุ้ หน่วยลงทุนใน JASIF
รวม 7.7% สัปดาห์หน้า (15-19 ส.ค. 65) ด้าน LH Bank เผยขอฟั งข้อสรุปต่างๆ ก่อนตัดสินใจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มิได้ฝืนคําสั่งกรมบัญชีกลาง เอกชนอุทธรณ์แล้วฟั งไม่ขนึ ้ เดินหน้า
จะถือต่อหรือปรับพอร์ต เผยการแก้ไขสัญญาจะต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหน่วยที่เข้า ประมูลต่อตามระเบียบ พ.ร.บ.จัดซือ้ จัดจ้างฯ ปี 60
ประชุมวิสามัญฯ 23 ก.ย.นี ้
RCL ส่งซิกผลงานปี นีส้ ดใส เดินหน้าขยายตลาดอินเดีย-ตะวันออกกลาง
อาร์ซีแอล คาดผลงานปี นสี ้ ดใส หลังไตรมาส 2/65 กําไรโตเท่าตัว มุง่ ขยายตลาดที่
ใครจะรับผิดชอบ'กฟผ.'?
กฟผ. โอด!แบกรับภาระหนีอ้ มุ้ ค่าไฟฟ้าแล้ว 1.1 แสนล้านบาท หวั่นหากไม่ปรับ มีศกั ยภาพในการเติบโตด้านเศรษฐกิจและมีความต้องการในการขนส่งสินค้า ลุน้ สัดส่วนกลุ่ม
ขึน้ ค่า Ft งวดก.ย.-ธ.ค. 65 อาจกระทบจ่ายหนีค้ ืนภายหลัง ด้าน กุลศิ เผยคุยกกพ.เร่งหา ประเทศอินเดียและตะวันออกกลางปี นีเ้ กิน 20%
แนวทางช่วยเหลือกฟผ. พร้อมคลอดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ขณะที่
ซอฟต์แบงก์ขาดทุนยับ 8.3 แสนล้าน ตลาดเทขายหุน้ เทคฯ-กองทุนวิช่นั ทําพิษงบ Q2
แหล่งซอติกา้ หยุดจ่ายก๊าซฯ ไม่กระทบค่าไฟฟ้า หลัง PTTEP เร่งผลิตก๊าซฯ ชดเชย
อ่วม
ซอฟต์แบงก์ กรุป๊ คอร์ป (SoftBank Group Corp) ประกาศผลประกอบการงวด
10 หุน้ รับธีมขึน้ ค่าแรง แบงก์เด้งรับประชุมกนง.
10 หุน้ กลุ่มการเงินรับอานิสงส์ขนึ ้ ค่าแรงขัน้ ตํ่า 5-8% หนุนลูกหนีช้ าํ ระหนีด้ ีขนึ ้ สามเดือนสิน้ สุด 30 มิถนุ ายน 2565 โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งถูกกดดัน
นําโดย SAWAD, TIDLOR, MTC, AMANAH, ASK, MICRO, SINGER, THANI, JMT และ โดยความวุ่นวายในกองทุนวิช่ นั (Vision Fund) หลังการเทขายหุน้ ในตลาดส่งผลกระทบเชิงลบ
CHAYO โดดเด่น ส่วนวานนีห้ นุ้ แบงก์ใหญ่วงิ่ แรง เตรียมขยับดอกเบีย้ เงินกู้ 0.1-0.15% หลัง ต่อหุน้ เทคโนโลยี
กนง.ปรับขึน้ 0.25% วันที่ 10 ส.ค.นี ้ โบรกฯ ยํา้ ส่งผลดีต่อแบงก์ขนาดใหญ่ BBL, KTB, SCB
ดอลลาร์แข็งสุดรอบ 2 เดือน เงินเยนญีป่ ุ่ นทรุ ดต่อเนื่อง!
และ KBANK
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึน้ เมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปนุ่ โดยเป็ นช่วง
TU ยอดขาย Q2 นิวไฮ 3.8 หมื่นล้าน ครึง่ ปี กําไรวูบ 3,369 ล้าน จ่ายปั นผล 40 สตางค์ แรลลี่ท่ดี ีที่สดุ ตัง้ แต่กลางเดือนมิถนุ ายน ในปี 2565 โดยเงินดอลลาร์ ณ วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม
ทียู ประกาศงบไตรมาส 2/65 ยอดขายนิวไฮ 38,946 ล้านบาท โต 8.5% จาก 2565 ที่สงู ขึน้ นัน้ ผลักดันโดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หลังตัวเลขจ้างงานในสหรัฐอเมริกาที่สงู
ความต้องการสินค้าและราคาขายที่เพิ่มสูงขึน้ ส่วนกําไรสุทธิเหลือ 1,624 ล้านบาท ลดลง กว่าคาด ทําให้ตลาดลดความกังวลต่อนโยบายดึงสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาด
30.7% ส่งผลครึง่ แรกปี นีก้ าํ ไรสุทธิวบู เหลือ 3,369 ล้านบาท หลังบันทึกรายจ่ายพิเศษ แต่ยงั ว่าจะแข็งกร้าวขึน้
ใจดีจา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.40 บาท ขึน้ XD 22 ส.ค. และจ่าย 5 ก.ย.นี ้
'ทักษิณ' รอดคดีภาษีหนุ้ ชินฯ เหตุไม่ได้ออกหมายเรียกภายในกําหนด
ทักษิณ ชนะคดีภาษีหนุ้ ชินคอร์ปจํานวน 1.7 หมืน่ ล้านบาท เหตุ ไม่ได้ออก
TPBI ไตรมาส 2 ฟอร์มดี ครึ่งปี พลิกกําไร 51.37 ล. ส่งออกโต-ค่าใช้จ่ายลด
ทีพีบีไอ โชว์ฟอร์มดี! งบไตรมาส 2/65 พลิกมีกาํ ไรสุทธิ 29.67 ล้านบาท หลัง หมายเรียกภายในกําหนด โดยคดีดงั กล่าวยังอยูใ่ นระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษา แต่
รายได้ส่งออกเติบโต ขณะที่คา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารลดลง หนุนครึง่ ปี แรกพลิกมีกาํ ไร ขณะนีย้ งั ไม่ปรากฏว่ามีคคู่ วามยืน่ อุทธรณ์
สุทธิ 51.37 ล้านบาท และรายได้รวมโต 28.33% แตะ 3,334.88 ล้านบาท
ไทยรีฯกําไรโตสนั่น เคาะปั นผล 0.08 บ. พร้อมลุยอินโดฯต่อ
บมจ.ไทยรีฯ (THREL) กําไรครึง่ ปี แรกแตะ 110 ล้านบาท เติบโต 70% สวนกระแส
PIN ลุยโอนทีด่ นิ นิคมฯให้ลูกค้า รับเศรษฐกิจครึ่งปี หลังขยายตัว
ปิ่ นทองฯ ประเมินเศรษฐกิจไทยครึง่ ปี หลังขยายตัว ชีเ้ งินบาทอ่อนค่าเพิ่มโอกาส ภาพรวมอุตสาหกรรมชะลอตัว บอร์ดไฟเขียวจ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.08 บาทต่อหุน้ ส่งซิกครึง่
ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนตัง้ ฐานการผลิตในไทย หนุนการขายพืน้ ที่ในนิคมฯ เดินหน้า ปี หลังผนึกพันธมิตรลุยตลาดอินโดนีเซีย
โอนที่ดินให้ลกู ค้าต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี นี ้
LH Fund มั่นใจ AUM ปี นีฟ้ ื้ น แตะ 8.5 หมื่นล. ชูเวียดนามเด่นกําไรโต
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) มั่นใจ AUM สิน้ ปี นีก้ ลับมาโดดเด่นแตะ 8.5
ดูโฮมกําไร Q2 วูบ 48% ฉุดครึ่งปี เหลือ 774 ล้าน เหตุต้นทุนค่าใช้จ่ายพุ่ง
DOHOME แจ้งไตรมาส 2/65 มีกาํ ไรสุทธิ 315.38 ล้านบาท ลดลง 47.6% เหตุ หมื่นล้านบาท หลังหดตัวตามความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก พร้อมเตรียมเปิ ดตัวกองทุน
ต้นทุนสินค้า-ค่าขนส่ง-ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ แม้รายได้รวมเติบโต 24.1% ใหม่หนุนเงินลงทุนเพิ่ม แนะช่วงนีเ้ ลือกลงทุนในหุน้ เวียดนามทํากําไร ถัดมาคือหุน้ ไทยกลุ่ม
แตะ 7,938.47 ล้านบาท หนุนครึง่ ปี แรกรายได้รวมพุ่งกว่า 30% แตะ 16,298.37 ล้านบาท ขนาดกลาง
แต่กาํ ไรสุทธิลดลง 32.3% เหลือ 774.91 ล้านบาท
BAY ชูหนุ้ จีน-กลุ่มเติบโตเด่น เพิม่ โอกาสปั้ นผลตอบแทนพุ่ง
แบงก์กรุงศรีฯ (BAY) เปิ ดคัมภีรล์ งทุนปั้นกําไรโตสนั่น ผ่านหุน้ จีนและหุน้ เติบโต
RPH เจ๋งครึ่งปี กําไรกระฉูด 622% แรงหนุนผู้ป่วยโควิด-19 แน่น จ่ายปั นผล 20
พร้อมส่ง 4 กองทุนตัวท็อปหนุนผลตอบแทนโตระยะยาว ได้แก่ กองทุน KFACHINA-A กองทุน
สตางค์
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ปิ ดผลงานครึง่ แรกปี นี ้ ฟั นกําไรสุทธิ 238.55 ล้านบาท KFGG-A กองทุน KF-CSINCOM และกองทุน KF-SINCOME
โตแรง 622.87% จากปี ก่อน เหตุเปิ ดบริการรับรักษาผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโควิด-19 หนุนรายได้พงุ่
106.73% แตะ 804.60 ล้านบาท พร้อมประกาศปันผล ระหว่างกาลหุน้ ละ 0.20 บาท ขึน้ XD SME D Bank ขอธปท. ตัง้ JV หลัง AMC รุ มจีบ เล็งส่งบ.ร่วมทุนเข้า mai เพิม่
แบงก์พฒ
ั นาวิสาหกิจฯ (SME D Bank) เปิ ดประมูลขายหนีเ้ สียมูลค่า 7.6 พันล้าน
วันที่ 25 ส.ค.นี ้ และกําหนดจ่ายวันที่ 1 ก.ย. 65
บาท ภายในเดือนนี ้ พร้อมหารือธปท.ตัง้ JV AMC เหมือนแบงก์พาณิชย์ หลัง AMC แห่รุมจีบ
ปั กหมุดปี 66 ดันบริษัทร่วมลงทุนเข้าตลาด mai เพิ่มอีก 2 แห่ง ส่วนสินเชื่อรวมปี นีเ้ ข้าเป้า 6
หมื่นล้านบาท แน่นอน
See important disclosure notice at the end of report

ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต (Short Sales)
Symbol
(8 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

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

Volume
(Shares)

Value (Baht)

12,041,100
1,111,800
311,700
5,969,200
996,600
1,376,800
4,117,100
10,787,100
2,487,300
3,378,200
4,518,600
1,914,100
1,881,800
303,600
7,895,300
19,423,600
3,464,700
622,500
1,249,000
1,245,400
424,200
548,600
451,500
1,869,000
1,444,300
1,164,600
534,300
1,692,200
842,600
591,300
3,646,900
760,400
3,448,900
1,149,100
277,500
1,116,200
720,400
985,100
748,900
263,200
1,218,900
1,887,900
1,007,900
657,500
404,300
870,400

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

431,724,100.00
168,767,550.00
162,702,600.00
158,635,025.00
147,347,700.00
143,811,950.00
135,543,700.00
134,843,290.00
121,958,975.00
120,358,025.00
120,346,375.00
114,666,475.00
112,392,000.00
111,243,100.00
98,781,300.00
96,704,938.00
92,423,925.00
91,959,650.00
89,603,850.00
89,180,325.00
85,607,800.00
83,149,100.00
81,355,050.00
79,324,875.00
75,965,650.00
74,830,650.00
71,664,900.00
71,497,600.00
69,820,600.00
66,332,350.00
62,530,960.00
59,487,725.00
56,554,380.00
56,258,775.00
55,997,500.00
54,583,475.00
50,904,900.00
49,531,800.00
47,956,450.00
47,450,400.00
46,908,350.00
46,811,170.00
46,045,025.00
44,218,800.00
42,331,100.00
40,719,950.00

% Short Sale Volume
Comparing with Main
Board
14.91
7.86
6.02
8.01
4.58
6.84
20.46
6.99
9.91
4.18
6.06
6.67
6.56
11.39
5.11
10.73
21.9
2.86
6.82
6.8
9.26
3.88
11.81
5.05
20.14
8.63
7.26
4.57
8.4
25.19
12.29
14.67
12.01
5.34
6.06
5.19
9.49
15.21
5.55
6.89
9.29
9.47
12.79
8.21
2.01
13.23

% Short Sale Value
Comparing with Main
Board
14.87
7.86
6.09
8.01
4.56
6.79
20.48
6.97
9.86
4.15
6.07
6.65
6.52
11.34
5.11
10.74
21.77
2.85
6.82
6.78
9.25
3.87
11.82
5.06
20.08
8.65
7.23
4.56
8.33
25.16
12.32
14.66
11.98
5.31
6.05
5.16
9.48
15.19
5.54
6.89
9.27
9.45
12.79
8.2
2
13.21

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท

ชื่อผู้บริหาร

ประเภทหลักทรัพย์

วันที่ได้มา/
จําหน่าย

จํานวน

ราคา

วิธีการได้มา/
จําหน่าย

PRIN

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

หุน้ สามัญ

03/08/2565

83,200

2.9

ซือ้

PRIN

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

หุน้ สามัญ

04/08/2565

102,900

2.9

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

02/08/2565

451,703,000

-

รับโอน

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

02/08/2565

451,703,000

-

โอน

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

03/08/2565

451,703,000

82.82

ขาย

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

03/08/2565

451,703,000

82.82

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

03/08/2565

484,527,000

82.82

ขาย

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

03/08/2565

484,527,000

82.82

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

04/08/2565

484,527,000

82.82

ขาย

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

04/08/2565

484,527,000

82.82

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

04/08/2565

451,703,000

82.82

ขาย

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

04/08/2565

451,703,000

82.82

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

05/08/2565

936,230,000

82.82

ขาย

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

05/08/2565

936,230,000

82.82

ซือ้

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

05/08/2565

414,033,386

-

โอน

EA

นาย สมโภชน์ อาหุนยั

หุน้ สามัญ

05/08/2565

414,033,386

-

รับโอน

SABUY

นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์

หุน้ สามัญ

04/08/2565

10,000

18.3

ขาย

HFT

นาย หมิง ซัน เยน

หุน้ สามัญ

02/08/2565

5,000

6.55

ซือ้

HFT

นาย หมิง ซัน เยน

หุน้ สามัญ

03/08/2565

5,000

6.55

ซือ้

HFT

นาย หมิง ซัน เยน

หุน้ สามัญ

04/08/2565

20,000

6.5

Source: www.sec.or.th
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ซือ้

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

หลักทรัพย์

SENA
ZIGA

นาง สุภาพร จันทร์เสรี
วิทยา
นาง จันทิรา ลือสกุล

% ก่อน
%
ได้มา/
ได้มา/
จําหน่าย จําหน่าย

หุน้

5.0012

0.0346

4.9665

05/08/2565

5.0012

0.0346

4.9665

จําหน่าย

หุน้

5.0013

0.6557

4.3456

04/08/2565

5.0013

0.6557

4.3456

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)

จําหน่าย

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

%
ได้มา/
จําหน่าย
(กลุม่ )

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 – Aug 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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