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ก ำไรเด่นจำกกำรขำยสินทรพัย ์  วชิชุดา  ปลัง่มณี                 662 680 2936 
นักวเิคราะหก์ารลงทุน  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั  
Wichuda@kktrade.co.th 

1Q57 บนัทึกก ำไรพิเศษ 871 ล้ำนบำท 
ใน 1Q57 ก าไรสุทธ ิ830 ลา้นบาท ดกีว่าคาดจากก าไรขายที่ดนิ โดยในไตรมาสน้ี บรษิทัจะมบีนัทกึก าไร
จากการขายอาคารสริภิิญโญ มกี าไรจากการขายก่อนหกัภาษี 767 ล้านบาท  บรษิัทได้มบีนัทึกรายการ
พเิศษจากการขายทีด่นิก่อนหกัภาษทีี ่จ. ภุเกต็ อกีจ านวน 304 ลา้นบาท ท าให ้SIRI มกี าไรพเิศษรวมหลงั
หกัภาษ ี871 ลา้นบาท แตเ่น่ืองจาก บรษิทัมกีารตัง้ส ารองคา่โบนสัพนักงานตามนโยบายในสดัสว่น 17-20% 
ของก าไร ท าใหใ้น 1Q57 มคี่าใชจ้่ายการบรษิทัเพิม่สงูกว่าปกต ิ200 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเทยีบกบัยอดขายอยู่
ในสดัสว่นที ่32%สงูกวา่ระดบัทัว่ไปที ่17-20% ดงันัน้ท าให ้SIRI มขีาดทุนจากธุรกจิปกต ิ41 ลา้นบาท  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินาำนื้น นัวั  
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที ่25 ลา้นบาท กรณีเราตดัรายการตัง้ส ารองโบนัสพนักงานออกไป SIRI จะมี
ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 225 ล้านบาท เป็นบวกเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ทีข่าดทุน 28 ลา้นบาท โดยมี
การบนัทึกรายได้จากการขาย 4.1 พนัล้านบาท สนิค้าหลกัมาจากบ้านเดี่ยวสดัส่วน 46% รองลงมาคือ
คอนโดมเีนียมทีส่ดัสว่น 45% เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมลดลง 15%YoY โดยยงัรกัษาระดบัอตัราก าไรขัน้ต้น
เฉลีย่ ทรงตวัจากปีก่อนที ่32.3% 

ผลประกอบกำรจะท ำได้ดีใน 2H57 
เราคาดว่า SIRI จะมผีลประกอบการที่ฟ้ืนตวัซึ่งเป็นล าดบั จากงานในมอืที่รอบนัทกึรายได้ภายในปี57 ที ่
1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการบนัทึกรายได้ในช่วง 2H57 โดยเฉพาะใน 4Q57 ตามแผนการโอน
กรรมสทิธิป์ระเภทสนิค้าคอนโดมเีนียมกว่า 9 แห่ง สอดคล้องกับการเปิดตวัโครงการใหม่แนวราบที่เน้น
เปิดตวัในชว่ง 2Q57-3Q57 โดยรวม 8 แหง่ จากทัง้ปี 10 แห่งชว่ยสนบัสนุนรายได ้ 

คาค ำแนะน ำ” ซ้นอเกา็ก ำไร”  
SIRI เริ่มมียอดขายที่ฟ้ืนตัว จากยอดขายของเดือน เม.ย. 57 ที่ 1 พันล้านบาท เทียบกับ 1Q57 ที่มี
ยอดขายรวมเพยีง 388 ลา้นบาท โดยคาดวา่ใน 2Q57 จะมยีอดขายไมต่ ่ากว่า 2-3 พนัลา้นบาท สว่นหน่ึงมา
จากแผนการออกสนิคา้แนวราบ 3 แหง่ ขณะทีย่อดยกเลกิสนิคา้คอนโดมเีนียมลดลงเหลอืเพยีงเลก็น้อย เรา
ยงัคงประมาณการก าไรปกตเิดมิ และคงค าแนะน า “ซือ้เก็งก าไร” จากผลประกอบการที่คาดว่าจะเตบิโตด ี
ใน 2H57 ขณะเดยีวกนั จากประมาณการรายได ้2.9 หมื่นลา้นบาท มงีานในมอืปจัจุบนัรองรบั 72% โดยมี
ประเดน็ทีต่อ้งตดิตาม แผนการผลดัดนัยอดขาย และการควบคุมคา่ใชจ้า่ยการขายบรหิารใหส้อดคลอ้งกนั   
ผลประกอบกำร (สินนสดุ ธ.ค.)  2555 2556 2557F 2558F  Chart 1 : SIRI/PE band 

รายไดร้วม (ลบ.)  29,821 28,597 29,789 31,931   

ก าไรขัน้ตน้ (ลบ.)  9,918 9,329 9,592 10,218  

ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม (ลบ.) 3,885 2,522 3,485 3,672  

อตัราการเตบิโต (%)  36% -35% 38% 5%  

ก าไรสุทธ ิ(ลบ.) 2,939 1,929 3,520 2,798  

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.37  0.20  0.32  0.26   

อตัราการเตบิโต (%) 40% -46% 60% -21%  

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.17  0.10  0.16  0.13   

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 7.5 5.5 8.9 7.1  

ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 12.25  6.34  5.59  7.04   

ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 2.22  1.07  0.97  0.90   

ทีม่า : Company, kktrade        

 
 

Earnings Result  
  

Opinion & Financial Data  

Trading Buy 

Target Price: Bt 2.44 

Market Price: Bt 1.81  

  
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ (ลบ.) 9,531 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.07 
นโยบายปนัผล (%) 50%ของก าไร 
Free Float (%)  84.81 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  1.88 
  
Stock Data  
กรอบราคา 52 สปัดาห ์ 4.42 – 1.65  
กลุ่มอตุสาหกรรม  อสงัหารมิทรพัย ์
น ้าหนกัการลงทนุ  เทา่กบัตลาด 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  15.06 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 1.98 
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าบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ล้ำนบำท) 2555 2556 2557F 2558F 

รายได ้ 29,821 28,597 29,789 31,931 

ก าไรขัน้ตน้ 9,918 9,329 9,592 10,218 

EBITDA 4,209 2,803 3,794 4,028 

ดอกเบีย้จ่าย 328 616 628 635 

ก าไรจากธุรกจิปกต ิ 2,939 1,929 2,649 2,798 

รายการพเิศษ 0 0 871 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 2,939 1,929 3,520 2,798 

     

อัั รำส่วนทำากำรเาิน 2555 2556 2557F 2558F 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 33.3  32.6  32.2  32.0  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 22.1  11.9  14.3  13.5  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.1  3.6  4.3  4.4  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไร 12.25  6.34  7.76  7.35  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าบญัช ี 12.25  6.34  5.59  7.04  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 2.22  1.07  0.97  0.90  

หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 1.78  2.25  1.92  1.83  

     

าบแสดาฐำนะกำรเาิน (สินนสดุ ธ.ค.) 2555 2556 2557F 2558F 

เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้  3,460 2,156 2,672 1,969 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 41,073 52,957 57,282 59,311 

สนิทรพัยค์งที ่ 5,421 7,083 6,868 7,283 

สนิทรพัยร์วม  46,495 60,040 64,149 66,594 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 4,212 6,033 5,732 6,018 

หนี้ถงึก าหนดช าระ 6,376 5,820 6,984 7,159 

หนี้สนิหมนุเวยีน 18,173 19,388 20,567 21,360 

เงนิกูร้ะยะยาว 6,448 9,865 10,111 10,364 

หนี้สนิรวม  31,270 42,972 43,751 44,796 

ทุนช าระแลว้ 8,434 10,200 11,641 11,641 

ก าไรสะสม 5,027 5,399 7,159 8,558 

ส่วนผูถ้อืหุน้  15,225 17,067 20,399 21,798 

     

าบกระแสเาินสด (สินนสดุ ธ.ค.) 2555 2556 2557F 2558F 

ก าไรจากการด าเนินงาน 2,939 1,929 3,520 2,798 

ค่าเสือ่ม ค่าตดัจ าหน่าย 324 281 309 356 

เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 22,900 33,569 36,714 37,951 

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0 0 0 0 

เงนิสดจากการด าเนินงาน -2,733.4  -9,589.1  -1,349.2  608.4  

งบลงทุน -621.8  -814.8  223.5  -426.8  

เงนิสดอสิระ -3,355.2  -10,403.8  -1,125.7  181.6  

หุน้เพิม่ทุน 335.5  1,679.5  1,317.0  0.0  

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ 3,898.6  9,092.6  1,634.0  -873.5  

ทีม่า : Company, kktrade 
 
 
 

Investment Case 

ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ แบ่งเป็น 1. ธุรกจิ
เพือ่ขาย โดยพฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบ
และแนวสงู 2. ธุรกจิเพือ่ใหเ้ช่าอาคารส านกังาน 
และอาคารพาณชิย ์ ซึง่เป็นโครงการทีข่ายสทิธิ
การเช่า และธุรกจิบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์

Chart 1 : SIRI  share price performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 2 :SIRI  P/E band 
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ัำรำาแสดาผลประกอบกำรรำยไัรมำส  

หน่วย (ล้ำนบำท)  1Q57 1Q56 YoY 4Q56 QoQ 2557F 2556 YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร     4,355    5,111  -15%     8,873  -51%  29,789   28,597  4% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร      2,950    3,478  -15%     5,838  -49%  20,197   19,268  5% 

ก าไรขัน้ตน้      1,405    1,633  -14%     3,036  -54%    9,592     9,329  3% 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร     1,379    1,661  -17%     1,712  -19%    6,107     6,808  -10% 

ก าไรจากการด าเนินงาน         25  - 28  -191%     1,324  -98%    3,485     2,522  38% 

ค่าเสือ่มฯค่าตดัจ าหน่าย         85        82  4%         99  -15%      309       281  10% 

EBITDA        110        54  104%     1,423  -92%    3,794     2,803  35% 

ดอกเบีย้จ่าย        155       133  17%        179  -14%      628       616  2% 

รายไดอ้ื่นๆ         75        70  7%         94  -21%      394       390  1% 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี -41  - 73  -44%     1,207  -103%    3,271     2,313  41% 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล          -          13  -100%        150  -100%      621       384  62% 

ก าไรหลงัหกัภาษ ี - 41  - 86  -53%     1,056  -104%    2,649     1,929  37% 

รายการพเิศษ        871   N/M         -    N/M      871         -    N/M 

ก ำไรสทุธิ          830  - 86  N/M       1,056  -21%     3,520      1,929  82% 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)       0.09  -   0.01  N/M       0.11  -21%     0.32      0.20  60% 

         

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 32.3% 32.0%  34.2%  32.2% 32.6% 32.3% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 0.6% -0.5%  14.9%  11.7% 8.8% 0.6% 

อตัราก าไรจาก EBITDA (%) 2.5% 1.1%  16.0%  12.7% 9.8% 2.5% 

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 19.1% -1.7%  11.9%  11.8% 6.7% 19.1% 

ทีม่า : บรษิทั / kktrade         
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สาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผูจ้ดัท าจากขอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้หมด โดยการวเิคราะหห์ลกัทรพัยน์ี้อาจจะมผีลไปในทิศทางเดยีวกนัหรอืตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท์ีท่ าการวเิคราะหก์ไ็ด ้ ดงันัน้ นกัลงทนุควรใช้
วจิารณญาณในการลงทนุ การน าขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารนี้ไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่นไปท าซ ้า หรอืดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพร่สาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัก่อ 

 

 
 กำรเปิดเผยข้อมลู  
 รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บรษิัทหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั บนพื้นฐานขอ้มูลซึ่ง

พจิารณาแล้วว่ามคีวามน่าเชื่อถือและ/หรอืถูกต้อง อย่างไรกต็าม ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุนมอิาจยนืยนัและรบัรอง
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าวได้ แมว้่าขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏขอ้ความที่อาจเป็นหรอือาจ
ตคีวามว่าเป็นเชน่นัน้ได้ บรษิทัฯจงึไม่รบัรองต่อการน าเอาขอ้มูล บทความ ความเหน็ และ/หรอื บทสรุปทีป่รากฏ
ในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆซึ่งบทความดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดของผู้จ ัดท าเพื่ อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ ดงันัน้ นกัลงทนุควรใชดุ้ลพนิิจอย่างรอบคอบในการพจิารณาลงทนุ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการน าขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารนี้ไม่ว่าจะทัง้หมด หรอืบางส่วน ไปท าซ ้า หรอื ดดัแปลง แกไ้ข หรอื
น าเอกสารเผยแพรต่่อสาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัฯก่อน 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) (บล. ภทัร) ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื “เป็น หรอื จะเป็น” ผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สทิธอินุพนัธท์ีม่หีลกัทรพัย์อา้งองิเป็นหลกัทรพัย์ที ่บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั มกีารจดัท าหรอือา้งถงึใน
รายงานวจิยัฉบบันี้ ในกรณีที ่บล. ภทัร เป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์บล. ภทัร อาจจะท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แล
สภาพคล่องส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่วดงันัน้นกัลงทนุควรใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูเนื่องจากอาจมี
ส่วนหนึ่งส่วนใดทีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้นซึง่อาจมผีลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท ารายงายวจิยัฉบบันี้ 

Opinion Key - บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั ก าหนดค าแนะน าการลงทุนทางปจัจยัพื้นฐาน 4 ระดบั คอื ซื้อ (Buy) / ซื้อเกง็ก าไร (Trading Buy) / ถอื (Hold) / ขาย (Sell) 
การใหค้ าแนะน าการลงทุนจะพจิารณาหลายปจัจยัประกอบกนั ไดแ้ก่ (1) ส่วนต่างราคาหุน้ในตลาดกบัมูลค่าเหมาะสม (2) ผลตอบแทนเงนิปนัผลต่อปี  และ (3) ปจัจยับวก/ลบ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ทีน่กัวเิคราะหป์ระเมนิวา่จะมผีลกระทบต่อราคาหุน้ ค าแนะน าการลงทนุของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐาน พจิารณาจากส่วนต่าง (Upside / Downside) ของราคา
หุน้ในตลาดและมลูคา่ทีเ่หมาะสมทีน่กัวเิคราะห์การลงทนุประเมนิไดเ้ป็นหลกั ทัง้น้ี ค าแนะน าการลงทนุของบทวเิคราะหท์างปจัจยัพืน้ฐานอาจจะ “เหมอืน” หรอื “แตกต่าง” กบัค าแนะน า
การลงทุนในบทวเิคราะหท์างเทคนิครายวนั นกัลงทุนต้องพจิารณาค าแนะน าการลงทุนของบทวเิคราะหฯ์อย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุเพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะการลงทุน
ของทา่น 

Corporate Governance Report - การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย IOD ในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจและประเมนิจากขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ ทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักล่าวจงึเ ป็นการ
น าเสนอในมมุมองของบุคคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิการปฏบิตั ิและมไิดม้กีารใชข้อ้มลูภายใน ในการประเมนิ ทัง้นี้ IOD ท าการเผยแพรร่ายชื่อเฉพาะบรษิทัทีไ่ด้คะแนนอยู่
ในระดบั “ด”ี ขึน้ไป ซึง่ม ี3 กลุ่มคอื “ด”ี “ดมีาก” และ “ดเีลศิ” อนึ่ง ผลการส ารวจดงักล่าวเป็นผลการส ารวจ ณ วนัทีป่รากฏในรายงานการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยเทา่นัน้ 
ผลการส ารวจจงึอาจเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความถูกตอ้งของผลการส ารวจ 
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   บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่้อากำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดีเลิศ” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมลู 

   บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่้อากำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดีมำก” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมลู  

 

    บริษทัท่ีได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่้อากำรก ำกบัดแูลกิจกำร “ดี” เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมูล 

N/A     บริษทัท่ีไม่ได้รบักำรจดัอนัดบัในเร่้อากำรก ำกบัดแูลกิจกำร เฉพำะท่ี  kktrade ศึกษำข้อมลู 



Sansiri : SIRI    

 
 

  

19 May 2014  A member of the Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

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

 

 

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

สำขำระยอา 
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 

สำขำบำานำ 
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 

สำขำเชียาใหม่ 
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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