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คาดผลประกอบการปี 2557 เริม่ฟ้ืนตวั  วชิชุดา  ปลัง่มณี                 662 680 2936 
นักวเิคราะหก์ารลงทุน  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั  
Wichuda@kktrade.co.th 

ก ำไร 4Q56 จะต ำ่กว่ำคำด รบัผลกระทบจำกกำรเมอืง  
เราคาดว่าผลประกอบการ SIRI ใน 4Q56 จะต ่ากว่าทีเ่ราและนักวเิคราะหส์ว่นใหญ่คาดการณ์เน่ืองจากผล
ผลกระทบจากชุมนุมทางการเมอืงท าใหท้ีท่ าการศาลากลางจงัหวดัปิดท าการสง่ผลใหแ้ผนการโอนกรรมสทิธิ ์
ของโครงการคอนโดมเีนียมในเชยีงใหมแ่ละภูเกต็ไมเ่ป็นไปตามคาดราว 2 พนัลา้นบาท ท าใหร้ายไดปี้ 2556 
จะน้อยต ่ากว่าทีเ่ราประมาณการไวท้ี ่3 หมื่นลา้นบาทราว 20% นอกจากน้ี SIRI จะมคี่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารทีอ่าจอยูส่งูขึน้อกี ท าใหก้ าไรสทุธปีิ 2556 จะออกมาน้อยกวา่ทีเ่ราคาดไวท้ี ่2.3 พนัลา้นบาท  
ระมดัระวงักำรลงทุนตัง้เป้ำยอดขำยและโครงกำรใหม ่
จากประเดน็การเมอืง ท าให ้SIRI ปรบัเป้าจากแผนธุรกจิปี 2557 ในแบบระมดัระวงัมากขึน้ โดยการลดเป้า
ยอดขายลดลง 29% จากเดมิ 3.8 หมื่นลา้นบาท เป็น 3 หมื่นลา้นบาท และลดลงจากปี 2556 ทีท่ าได ้4.2 
หมื่นลา้นบาท สอดคลอ้งกบัการเปิดตวัโครงการใหมล่ดลง 13% จาก 3.8 หมื่นลา้นบาท เป็น 3.3 หมื่นลา้น
บาทลดลง 46% จากปี 2556 ทีม่มีลูคา่ 6.1 หมื่นลา้นบาท โดยปรบัวธิกีารเปิดโครงการใหมด่ว้ยเงื่อนไขตอ้ง
ผา่น EIA ก่อนการขาย และเน้นพืน้ทีก่ารขายทีม่ศีกัยภาพ เรามองการปรบัตวัของ SIRI เพือ่ลดความเสยีง
จากประเดน็การเมอืงและภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั เป็นประโยชน์ตอ่การเตบิโตของบรษิทัในระยะยาว 
เรำประมำณกำรปี 2557 ระมดัระวงักว่ำเป้ำหมำยของบริษทั  
SIRI ตัง้เป้าการรบัรูร้ายไดข้องปี 57 ไวท้ี ่3.4 หมื่นลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ทัง้ปี 34% และแผนลด
คา่ใชจ้า่ยในการขายจะมสีดัสว่นเทยีบกบัยอดขาย 18 – 19% ขณะทีเ่รายงัคงประมาณการรายไดปี้น้ีไวท้ี ่
3.3 หมนืลา้นบาท อตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ 33% และคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารสว่นยอดขายที ่21% ซึง่
ยงัคงอนุรกัษนิ์ยมกวา่ประมาณการของบรษิทั ปจัจยัเสีย่งทีเ่ราตดิตาม คอื (1) การโอนกรรมสทิธิแ์ละการ
ก่อสรา้งเพือ่ใหท้นัเวลาการสง่มอบลูกคา้และรบัรูร้ายไดต้ามกรอบเวลาทีก่ าหนด (2) การกระตุน้ยอดขายซึง่
อาจมผีลตอ่คา่ใชจ้า่ยทีม่ากกวา่คาด ซึง่จะมผีลกระทบตอ่ประมาณการ  
 แนวโน้มก ำไรเติบโตในช่วงครึง่ปีหลงั   
เราคาดว่าผลกระทบจากผลประกอบการไมเ่ป็นตามคาดใน 4Q56 รวมถงึการปรบัลดประมาณการยอดขาย
และการเปิดตวัโครงการใหม่อาจจะกดดนัราคาหุน้ไดใ้นระยะสัน้ อยา่งไรกต็าม เราคาดว่าผลประกอบการใน
ปี 2557 ทีม่งีานในมอืระดบัสงูราว 2 หมื่นลา้นบาท รองรบัรายได้ในสดัสว่น 65% เป็นหลกัประกนัต่อการ
บนัทกึรายได้ และคาดเหน็การฟ้ืนตวัของผลประกอบการในช่วง 2H57 จากสนิคา้คอนโดมเีนียม  ขณะที่
ระดบัราคาอ่อนตวั ท าใหป้จัจุบนั SIRI มกีารซือ้ขายระดบั PE ทีเ่พยีง 6 เท่า ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีอ่ยู่
ระดบั 9 เทา่ แนะน า “ซือ้”    
ผลประกอบกำร (ส้ินสดุ ธ.ค.)  2554 2555 2556F 2557F  Chart 1: SIRI P/E band 

รายไดร้วม (ลบ.)  20,542 29,821 30,768 33,230  

 

ก าไรขัน้ตน้ (ลบ.)  7,032 9,944 10,112 11,001  

ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม(ลบ.) 2,867 3,885 3,036 4,023  

อตัราการเตบิโต (%)  4% 36% -22% 33%  

ก าไรสุทธ ิ(ลบ.) 2,000 3,019 2,323 3,134  

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.27  0.38  0.23  0.29   

อตัราการเตบิโต (%) -79% 43% -41% 26%  

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.14  0.17  0.10  0.13   

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 9.3 7.6 5.9 7.5  

ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 5.81  4.52  7.60  6.01   

ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 0.81  0.92  0.93  0.88   

ทีม่า : Company, kktrade        

Company Update  
  

Opinion & Financial Data  

Buy 

Target Price : Bt 2.90 

Market Price : Bt 1.73  

  
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ (ลบ.) 9,531 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.07 
นโยบายปนัผล (%) 50%ของก าไร 
Free Float (%)  75.14 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  1.68 
  
Stock Data  
กรอบราคา 52 สปัดาห ์ 5.40 – 1.65  
กลุ่มอตุสาหกรรม  อสงัหารมิทรพัย ์
น ้าหนกัการลงทนุ  เทา่กบัตลาด 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  13.60 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 1.81 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ล้ำนบำท) 2554 2555 2556F 2557F 

รายได ้ 20,542 29,821 30,768 33,230 

ก าไรขัน้ตน้ 7,032 9,944 10,112 11,001 

EBITDA 3,180 4,209 3,409 4,433 

ดอกเบีย้จ่าย 222 328 486 479 

รายการพเิศษ 0 0 0 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,000 3,019 2,323 3,134 

     

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2554 2555 2556F 2557F 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 34.2  33.3  32.9  33.1  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 19.4  23.0  13.8  15.6  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 6.0  7.3  4.8  5.9  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไร 5.81  4.52  7.60  6.01  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าบญัช ี 0.81  0.92  0.93  0.88  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 9.3 7.6 5.9 7.5 

หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 1.97  1.83  1.49  1.36  

     

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (ส้ินสดุ ธ.ค.) 2554 2555 2556F 2557F 

เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ 2,968 3,460 5,056 4,958 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 32,293 41,073 46,171 48,890 

สนิทรพัยค์งที ่ 3,944 5,033 5,238 5,987 

สนิทรพัยร์วม  36,238 46,106 51,408 54,877 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,843 4,212 4,296 5,671 

หนี้ถงึก าหนดช าระ 6,448 6,376 6,504 6,634 

หนี้สนิหมนุเวยีน 14,868 18,173 18,967 20,812 

เงนิกูร้ะยะยาว 4,302 6,448 6,899 7,071 

หนี้สนิรวม  24,860 31,270 32,515 33,534 

ทุนช าระแลว้ 7,547 8,434 10,914 11,641 

ก าไรสะสม 2,797 4,638 5,916 7,640 

ส่วนผูถ้อืหุน้  11,378 14,836 18,893 21,343 

     

งบกระแสเงินสด (ส้ินสดุ ธ.ค.) 2554 2555 2556F 2557F 

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,000 3,019 2,323 3,134 

ค่าเสือ่ม ค่าตดัจ าหน่าย 313 324 373 410 

เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 17,425 22,900 27,204 28,078 

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 744 0 0 0 

เงนิสดจากการด าเนินงาน -2,966.2  -2,733.4  -431.5  -879.2  

งบลงทุน -428.1  -621.8  -181.7  -750.5  

เงนิสดอสิระ -3,394.3  -3,355.2  -613.2  -1,629.8  

หุน้เพิม่ทุน 6,056.3  335.5  2,317.5  679.0  

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ 2,907.9  3,898.6  2,213.2  1,507.6  

กระแสเงนิสดสุทธ ิ -467.96  545.10  1,600.00  -122.15  

ทีม่า : Company, kktrade 

Investment Case 

ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์แบ่งเป็น 1. ธรุกจิเพื่อขาย 
โดยพฒันาโครงการทีอ่ยู่อาศยัแนวราบและแนวสูง 2. 
ธรุกจิเพื่อใหเ้ชา่อาคารส านกังาน และอาคารพาณิชย ์
ซึง่เป็นโครงการทีข่ายสทิธกิารเชา่ และธรุกจิบรกิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

Chart 1: SIRI share price performance 

 
 

Chart 2: SIRI P/E band 
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 กำรเปิดเผยข้อมลู  
 รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั บนพืน้ฐานขอ้มลูซึง่

พจิารณาแลว้ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืและ/หรอืถูกตอ้ง อย่างไรกต็าม ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุมอิาจยนืยนัและรบัรอง
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวได ้ แมว้่าขอ้มลูดงักล่าวจะปรากฏขอ้ความทีอ่าจเป็นหรอือาจ
ตคีวามวา่เป็นเชน่นัน้ได ้ บรษิทัฯจงึไมร่บัรองต่อการน าเอาขอ้มลู บทความ ความเหน็ และ/หรอื บทสรปุทีป่รากฏ
ในเอกสารฉบบันี้ไปใชไ้มว่า่กรณีใดๆซึง่บทความดงักล่าวเป็นเพยีงแนวคดิของผูจ้ดัท าเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ ดงันัน้ นกัลงทนุควรใชดุ้ลพนิิจอย่างรอบคอบในการพจิารณาลงทนุ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการน าขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารน้ีไมว่่าจะทัง้หมด หรอืบางสว่น ไปท าซ ้า หรอื ดดัแปลง แกไ้ข หรอื
น าเอกสารเผยแพรต่่อสาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯก่อน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) (บล. ภทัร) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื “เป็น หรอื จะเป็น” ผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธอินุพนัธท์ีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็นหลกัทรพัยท์ี ่ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั มกีารจดัท าหรอือา้งถงึใน
รายงานวจิยัฉบบันี้ ในกรณีที ่บล. ภทัร เป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์บล. ภทัร อาจจะท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูล
สภาพคล่องส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวดงันัน้นกัลงทนุควรใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเนื่องจากอาจมี
ส่วนหนึ่งสว่นใดทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่อาจมผีลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท ารายงายวจิยัฉบบันี้ 

Opinion Key - บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั ก าหนดค าแนะน าการลงทนุทางปจัจยัพืน้ฐาน 4 ระดบั คอื ซือ้ / ซือ้เกง็ก าไร / ถอื / ขาย การใหค้ าแนะน าการลงทนุจะพจิารณา
หลายปจัจยัประกอบกนั ไดแ้ก่ 1) ส่วนต่างราคาหุน้ในตลาดกบัมลูค่าเหมาะสม 2) ผลตอบแทนเงนิปนัผลต่อปี  และ 3) ปจัจยับวก/ลบ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ทีน่กัวเิคราะหป์ระเมนิ
ว่าจะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ ค าแนะน าการลงทนุของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐาน พจิารณาจากส่วนต่าง (Upside / Downside) ของราคาหุน้ในตลาดและมลูคา่ทีเ่หมาะสมที่
นกัวเิคราะหก์ารลงทนุประเมนิไดเ้ป็นหลกั ทัง้น้ี ค าแนะน าการลงทนุของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐานอาจจะ “เหมอืน” หรอื “แตกต่าง” กบัค าแนะน าการลงทนุในบทวเิคราะหท์าง
เทคนคิรายวนั นกัลงทนุตอ้งพจิารณาค าแนะน าการลงทนุของบทวเิคราะหฯ์อย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการลงทุนของทา่น 

Corporate Governance Report - การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย IOD ในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจและประเมนิจากขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็เอไอ ทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มลูทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักล่าวจงึเป็นการ
น าเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิการปฏบิตั ิและมไิดม้กีารใชข้อ้มลูภายใน ในการประเมนิ ทัง้นี้ IOD ท าการเผยแพรร่ายชื่อเฉพาะบรษิทัทีไ่ดค้ะแนนอยู่
ในระดบั “ด”ี ขึน้ไป ซึง่ม ี3 กลุ่มคอื “ด”ี “ดมีาก” และ “ดเีลศิ” อนึ่ง ผลการส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ วนัทีป่รากฏในรายงานการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยเทา่นัน้ 
ผลการส ารวจจงึอาจเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความถูกตอ้งของผลการส ารวจ 
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   บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดีเลิศ” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมูล 

   บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดีมำก” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมลู  

 

    บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดี” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมูล 

N/A     บริษทัท่ีไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมลู 
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8 January 2014  A member of the Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

 
รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั (kktrade) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในหลกัทรพัย ์ ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผูจ้ดัท าจากขอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้หมด โดยการวเิคราะหห์ลกัทรพัยน์ี้อาจจะมผีลไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท์ีท่ าการวเิคราะหก์ไ็ด ้ ดงันัน้ นกัลงทนุควรใช้
วจิารณญาณในการลงทนุ การน าขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้ไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่นไปท าซ ้า หรอืดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพร่สาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัก่อ 

 

 

ส ำนักงำนใหญ่ 
500  อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ ชัน้  7  ถนนเพลนิจติ   
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ  10330 
โทรศพัท ์ 0-2680-2222    โทรสาร  0-2680-2233 
Email:  customerservices@kktrade.co.th 

สำขำระยอง 
125/1  ถนนจนัทอุดม (ระยอง - บา้นค่าย) 
ต าบลเชงิเนิน  อ าเภอเมอืง  ระยอง  21000 
โทรศพัท ์(038) 617-477-85 โทรสาร (038) 617-490 
Email : rayong@kktrade.co.th 

สำขำอโศก 
209 อาคารเค ทาวเวอร ์ ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2680-2900  โทรสาร  0-2680-2995 
Email : asoke@kktrade.co.th 

สำขำชลบรีุ 
7/18  หมูท่ี ่4  ถนนสขุมุวทิ 
ต าบลหว้ยกะปิ  อ าเภอเมอืง ชลบรุ ี 20130 
โทรศพัท ์(038) 384-931-43 โทรสาร (038) 384-794 
Email : chonburi@kktrade.co.th 

สำขำบำงนำ 
1093/56  ชัน้ 11 อาคารเซน็ทรลัซติีบ้างนา บางนา-ตราด กม.3  
แขวงบางนา เขตพระโขนง กรงุเทพฯ  10260 
โทรศพัท ์ 0-2745-6458-66  โทรสาร  0-2745-6467 
Email:  bangna@kktrade.co.th 

สำขำพิษณุโลก 
169/ 2-3-4  ถนนบรมไตรโลกนารถ 
ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง   พษิณุโลก  65000 
โทรศพัท ์(055) 243-060 โทรสาร (055) 259-455 
Email : pitsanulok@kktrade.co.th  

สำขำนนทบรีุ   
ชัน้ 4  อาคารเลขที ่ 68/30 - 32  หมูท่ี ่ 8ต าบล บางกระสอ   
อ าเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุ ี 11000 
โทรศพัท ์ 0-2527-8744  โทรสาร  0-2965-4634 
Email :  ngamwongwan@kktrade.co.th 

สำขำหำดใหญ่ 
200  อาคารจุลดศิหาดใหญ่พลาซ่า ชัน้ 4 หอ้ง 414-424  
ถนนนิพทัธอ์ุทศิ 3  ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่   สงขลา 90110 
โทรศพัท ์(074) 354-747-51 โทรสาร (074) 239-515 
Email : haadyai@kks.co.th 

สำขำสมทุรสำคร 
1400 / 98-101  ถนนเอกชยั 
ต าบลมหาชยั  อ าเภอเมอืง  สมทุรสาคร  74000 
โทรศพัท ์ (034) 837-246-64, (034) 427-123-5 
โทรสาร (034) 423-565, (034) 837-255 
Email : smutsakorn@kktrade.co.th 

สำขำนครศรีธรรมรำช  
ชัน้ 2 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ เลขที ่111, 111/1-4  
ถนนพฒันาการคขูวาง ต าบลคลงั อ าเภอเมอืง  
จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์(075) 432-111 โทรสาร (075) 432-359 
Email : nakornsrithamarat@kktrade.co.th 

สำขำขอนแก่น 
9/2 ถนนประชาสโมสร 
ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง ขอนแก่น  40000 
โทรศพัท ์(043) 337-700-10 โทรสาร (043) 337-721 
Email : khonkaen@kktrade.co.th 

สำขำเชียงใหม่ 
33  อาคารเกยีรตนิาคนิ แยกขว่งสงิห ์ถนนเชยีงใหม-่ล าปาง  
ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท ์(053) 220-751-54, โทรสาร (053) 220-763, (053) 220-765 
Email : chiangmai@kktrade.co.th 
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