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ผลประกอบการ 4Q56 รบัผลกระทบจากน ้าท่วม  
ผลประกอบการ 4Q56 ของ AMATA ท าก าไรสุทธไิดแ้ค่เพยีง 75 ลา้นบาท ต ่ากว่าทีเ่ราและ Consensus มาก 
มาจากรายได้ที่ดนิลดลงเน่ืองจากการโอนกรรมสทิธิท์ ี่ดนิล่าช้า และอตัราก าไรขัน้ต้นกระทบจากการบนัที
กรายได้ทีด่นิกลุ่มลูกคา้ Holly ที่มกี าไรขัน้ตน้ต ่า และ ผลกระทบจากน ้าท่วมสง่ผลต่อธุรกจิบรกิารที่มตี้นทุน
สงูขึน้ รวมถงึเกดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่จากการป้องกนัน ้าทว่ม สง่ผลใหผ้ลประกอบการปี 56 ท าไดเ้พยีงทรงตวัที ่1.5 
พนัลา้นบาท โดยรวมเป็นผลจากอตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ทีล่ดลง 2% และคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 36%  

ปรบัประมาณการปี 57 ยอดโอนกรรมสิทธ์ิท าได้น้อยกว่าคาด 
AMATA ใหข้อ้มูลใหม่เพิม่เตมิซึง่มีผลต่อประมาณการรายไดใ้นปี 2557 จากงานในมอืปจัจุบนัที ่5.2 พนัลา้น
บาท ทีเ่ดมิเราคาดจะรบัรูร้ายไดใ้นปี 57 ได ้80% แต่เน่ืองจากแผนการโอนกรรมสทิธิท์ ีท่ าไดล้า่ชา้กวา่เดมิท า
ให ้บรษิทัคาดวา่จะสามารถโอนกรรมสทิธิ ์ไดเ้พยีง 70% ของงานในมอืซึง่มผีลตอ่รายไดใ้นปี 57ดงันัน้ ขณะที่
บรษิทัจะมอีตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่ปรบัดขีึ้นจากเดิมเป็น 49.5% สาเหตุจากการบนัทึกรายได้จาก Holly 
คงเหลอืรบัรูร้ายไดเ้พยีง 400 ลา้นบาท มผีลตอ่ก าไรสทุธปีิ 2557 ลดลงจากเดมิ 12% เป็น 1.3 พนัลา้นบาท  

ยงัคงแผนจดัตัง้ REIT ภายในปี 
AMATA ยงัคงแผนการจดัตัง้กองทุน REIT โดยการน าโรงงานส าเรจ็รปูในนิคมอมตะนคร และ อมตะซติี ้พืน้ที่
ราว 1.5 แสนตารางเมตร มูลค่ารวมราว 5 พนัล้านบาท เขา้กองทุน REIT ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ รวมถงึ
ยงัคงแผนการน า บรษิทั อมตะวเีอน็ (เวยีดนาม) เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ คาดว่าทัง้ 2 เหตุการณ์จะ
สามารถท าไดใ้นช่วง 2H57 หากสถานการณ์ทางการเมอืงคลีค่ลาย เรายงัไม่รวมทัง้ 2 ประเดน็ไวใ้นประมาณ
การปี 2557 

รอการฟ้ืนตวัหลงัการเมืองเร่ิมคล่ีคลาย 
เราคาดว่าจุดพลกิฟ้ืนของ AMATA ให้กลบัตวัอกีครัง้จะเกิดขึน้หลงัการเมอืงคลี่คลาย จากงานในมอืที่อยู่
ระหว่างการเจรจากับลูกค้าที่สูงราว 1.5 – 2 พนัไร่ และมีที่ดินพร้อมขายราว 1.3 หมื่นไร่ บรษิัทยงัคง
นโยบายการให้เช่าที่ดนิแทนการขายซึ่งจะท าให้ขยายฐานของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุนในระยะสัน้เพิม่ 
ราคาหุ้นทีอ่่อนตวัรบัผลกระทบจากประเดน็การเมอืงไปค่อนขา้งมาก จนหุ้นมากซื้อขายที่ P/E ปี 2557 ที ่
10 เทา่ ต ่ากวา่คา่เฉลีย่ที ่14 เทา่ เราจงึคงค าแนะน า “ซือ้” มลูคา่เหมาะสมใหม ่17.50 บาท   
 
 
  
ผลประกอบการ (ส้ินสดุ ธ.ค.)  2555 2556 2557F 2558F  Chart 1 : AMATA  P/E band 

รายไดร้วม (ลบ.)  5,613 7,164 5,703 5,675   

ก าไรขัน้ตน้ (ลบ.)  2,818 3,437 2,824 2,838  

ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม (ลบ.) 1,902 2,196 1,883 1,901  

อตัราการเตบิโต (%)  53% 15% -14% 1%  

ก าไรสุทธ ิ(ลบ.) 1,501 1,516 1,332 1,355  

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  1.41  1.42  1.25  1.27   

อตัราการเตบิโต (%) 67% 1% -12% 2%  

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.55  0.50  0.50  0.50   

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 3.4 3.8 3.8 3.8  

ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 9.4  9.3  10.6  10.4   

ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 1.6  1.4  1.3  1.2   

ทีม่า : Company, kktrade        

 

Earnings & PO Changes  
  

Opinion & Financial Data  

Buy 

Target Price: Bt 17.50 

Market Price: Bt 13.20 

  
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ (ลบ.) 1,067 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.00 
นโยบายปนัผล (%) > 40%ของก าไร 
Free Float (%)  66.91 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  7.80 
  
Stock Data  
กรอบราคา 52 สปัดาห ์ 28.00 -11.50 บ.  
กลุ่มอตุสาหกรรม  อสงัหารมิทรพัย ์
น ้าหนกัการลงทนุ  เทา่กบัตลาด 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  14.55 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 1.90 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ล้านบาท) 2555 2556 2557F 2558F 

รายได ้ 5,613 7,164 5,703 5,675 

ก าไรขัน้ตน้ 2,818 3,437 2,824 2,838 

EBITDA 2,130 2,472 2,174 2,206 

ดอกเบีย้จ่าย 391 350 367 386 

ก าไรจากธุรกจิปกต ิ 1,252 1,417 1,332 1,355 

รายการพเิศษ 0 0 0 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,501 1,516 1,332 1,355 

     

อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557F 2558F 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 50.2  48.0  49.5  50.0  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 16.0  15.9  12.6  11.9  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.2  7.0  5.8  5.5  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไร 9.4  9.3  10.6  10.4  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าบญัช ี 1.6  1.4  1.3  1.2  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 3.4 3.8 3.8 3.8 

หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 0.70 0.66 0.65 0.63 

     

งบแสดงฐานะการเงิน (ส้ินสดุ ธ.ค.) 2555 2556 2557F 2558F 

เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้  2,033 1,952 2,080 2,845 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 9,082 8,557 9,490 10,467 

สนิทรพัยค์งที ่ 11,932 13,645 14,347 15,085 

สนิทรพัยร์วม  21,014 22,203 23,837 25,552 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 874 909 955 1,002 

หนี้ถงึก าหนดช าระ 0 0 0 0 

หนี้สนิหมนุเวยีน 6,188 5,707 6,171 6,677 

เงนิกูร้ะยะยาว 5,109 5,387 5,656 5,939 

หนี้สนิรวม  12,108 12,012 12,845 13,748 

ทุนช าระแลว้ 8,477 8,477 8,477 8,477 

ก าไรสะสม 6,038 6,966 7,766 8,579 

ส่วนผูถ้อืหุน้  8,907 10,192 10,991 11,804 

     

งบกระแสเงินสด (ส้ินสดุ ธ.ค.) 2555 2556 2557F 2558F 

ก าไรจากการด าเนินงาน               1,501                1,516                1,332                1,355  

ค่าเสือ่ม ค่าตดัจ าหน่าย                   228                    277                    290                    305  

เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน               2,894                2,850                3,319                3,790  

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0 0 0 0 

เงนิสดจากการด าเนินงาน               3,293                2,835                2,166                2,219  

งบลงทุน               1,601  -  2,288  - 1,934  -  1,642  

เงนิสดอสิระ               4,894                    547                    232                    577  

หุน้เพิม่ทุน 0 0 0 0 

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ - 1,135  - 444  -157  -135  

กระแสเงนิสดสุทธ ิ                   338  -                 655                       74                    442  

ทีม่า : Company, kktrade 
 
 

Investment Case 

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและ
เวียดนาม โดยมีบริษัทในกลุ่มด าเนินธุรกิจด้าน
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบรกิาร
หลังการขาย ทัง้น ้ าประปา กระแสไฟฟ้า และจัด
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิเป็นตน้ 

Chart 1 : AMATA share price performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 2 : AMATA  P/E band 
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 การโอนท่ีดินล่าช้ากระทบรายได้ปี 2557  
 AMATA ให้ขอ้มูลใหม่เพิม่เตมิซึ่งมผีลต่อประมาณการรายได้ในปี 2557 จากงานในมอืปจัจุบนัที่ 5.2 

พนัลา้นบาท ทีเ่ดมิเราคาดจะรบัรูร้ายไดใ้นปีน้ีไดร้าว 80% แตเ่น่ืองจากแผนการโอนกรรมสทิธิท์ ีท่ าได้
ล่าช้ากว่าเดมิท าให้ บรษิทัคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสทิธิ ์ได้เพยีง 70% ของงานในมือซึ่งมีผลต่อ
รายได้ในปี 2557 ดงันัน้เราจงึปรบัประมาณการรายได้ลงจากเดมิ 11% สว่นอตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ที่
ปรบัดขีึน้จากเดมิเป็น 49.5% เน่ืองจากรายไดจ้าก Holly ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ต ่าจะมสีดัสว่นลดลงใน
ปี 2557 เหลอือกี 30% หรอืรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นปีน้ีเพยีง 400 ลา้นบาท ท าใหม้กี าไรสุทธลิดลงจากเดมิ 
12% เป็น 1.3 พนัลา้นบาท และกระทบต่อมลูค่าเหมาะสมทีป่ระเมนิโดยองิ P/E Multiple เฉลีย่ 3 ปี ที ่
14 เทา่ ลดลงเป็น 17.50 บาท จากเดมิ 20 บาท  

 
Table 1 : ปรบัประมาณการ      
 2555 2556 2557F 2558F 

รายได้ (ล้านบาท)      
ประมาณการ - เดมิ  5,613 7,164 6,462 6,473 

ประมาณการ - ใหม ่ 5,613 7,164 5,703 5,675 

เปลีย่นแปลง (%)  0.00% 0.00% -11% -12% 

     
การเติบโตของรายได้ (%)     
ประมาณการ - เดมิ  50% 28% -10% 0% 

ประมาณการ - ใหม ่ 50% 28% -20% 0% 

     
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)      
ประมาณการ - เดมิ  1,501 1,516 1,533 1,648 

ประมาณการ - ใหม ่ 1,501 1,516 1,332 1,355 

เปลีย่นแปลง (%)  0.00% 0.00% -13% -18% 

     
การเติบโตของก าไร (%)      
ประมาณการ - เดมิ  67% 1% 5% 8% 

ประมาณการ - ใหม ่ 67% 1% -12% 2% 

     

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)      
ประมาณการ - เดมิ  50.2% 48.0% 48.0% 50.0% 

ประมาณการ - ใหม ่ 50.2% 48.0% 49.5% 50.0% 

ทีม่า : Company, kktrade      
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 4Q56 ก าไรลดรบัผลกระทบจากน ้าท่วม 
 ผลประกอบการ 4Q56 ประกาศก าไรสุทธิเพียง 75 ล้านบาท มีผลกระทบส าคญัจาก 1 ) การรบัรู้

รายได้ที่ 1.6 พนัล้านบาทลดลงทัง้รายไตรมาสและรายปียอดโอนกรรมสทิธิท์ ี่ดินที่ลดลง 2) ก าไร
ขัน้ต้นปรบัลดเหลือเพียง 41% จากปกติที่ 49-50% เป็นผลจากอตัราก าไรของขัน้ต้นจากธุรกิจ
สาธารณูปโภครบัผลกระทบจากน ้ าท่วม และการรบัรู้รายได้ที่ดินจากกลุ่ม Holly ซึ่งมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นค ่าเพียง 30% 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 43%YoY และ 40%QoQ เป็น
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการป้องกนัน ้าทว่มในช่วงปลายปี สง่ผลกระทบต่อการคาดหมายผลประกอบการ
รวมปี 2556 มกี าไรสทุธ ิ1.5 พนัลา้นบาท ทรงตวัเทยีบกบัYoY  แมว้า่จะมรีายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 28% 
แตม่ ีอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเป็น 48% ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 36%   

 

ตารางแสดงผลประกอบการรายไตรมาส  

หน่วย (ล้านบาท)  4Q56 4Q55 YoY 3Q56 QoQ 2556 2555 YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร      1,695        1,858  -9%      2,323  -27%      7,164       5,613  28% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร       1,002          894  12%      1,176  -15%      3,727       2,795  33% 

ก าไรขัน้ตน้         693          965  -28%      1,147  -40%      3,437       2,818  22% 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร        410          287  43%        293  40%      1,241         916  36% 

ก าไรจากการด าเนินงาน        283          678  -58%        855  -67%      2,196       1,902  15% 

ค่าเสือ่มฯค่าตดัจ าหน่าย          77          113  -31%          73  -6%        277         228  21% 

EBITDA        361          790  -54%        928  -61%      2,472       2,130  16% 

ดอกเบีย้จ่าย          88          105  -17%          95  -8%        350         391  -10% 

รายไดอ้ื่นๆ          79          578  -86%          70  14%        244         229  7% 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี         

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล         275        1,151  -76%        829  -67%      2,189       1,860  18% 

ก าไรหลงัหกัภาษ ี        120          371  -68%        141  -15%        359         315  14% 

รายการพเิศษ        155          780  -80%        689  -77%      1,831       1,546  18% 

ก าไรสทุธิ          -             -    N/M          -    N/M          98         248  N/M 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)             75             615  -88%           626  -88%        1,516         1,501  1% 

         

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 40.9% 51.9%  49.4%  48.0% 50.2%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 16.7% 36.5%  36.8%  30.6% 33.9%  

อตัราก าไรจาก EBITDA (%) 21.3% 42.5%  40.0%  34.5% 38.0%  

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 4.4% 33.1%  27.0%  21.2% 26.7%  

ทีม่า : บรษิทั / kktrade         
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การเปิดเผยข้อมลู  
 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 าขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารน้ีไม่ว่าจะทัง้หมด 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 ทัง้นี้ 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 ดั งนัน้ ผลส ารวจดงักล่าวจงึเป็นการ
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 

 

ADVANC AOT BANPU BAY BBL BCP EGCO GRAMMY HEMRAJ IRPC 

KBANK KTB LPN MCOT PS PTT PTTEP PTTGC QH RATCH 

RS SAT SCB SNC SYMC THAI THCOM TISCO TKT TMB 

TOP VGI CK SPALI       

 

AMATA AP  BEC BH SIRI CPF CPALL DTAC ESSO GLOW 

IVL LIVE LH LIVE MAJOR NBC SEAFCO STANLY STEC TCAP 

TOG TRUE TUF TVO ITD      

 

AH MAJOR ROJNA SF       

          

 

BCH BGH RML BCH       

 

   บริษทัท่ีได้รบัการจดัอนัดบัในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ “ดีเลิศ” เฉพาะท่ี  kktrade ศึกษาข้อมลู 

   บริษทัท่ีได้รบัการจดัอนัดบัในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ “ดีมาก” เฉพาะท่ี  kktrade ศึกษาข้อมลู  

 

    บริษทัท่ีได้รบัการจดัอนัดบัในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ “ดี” เฉพาะท่ี  kktrade ศึกษาข้อมูล 

N/A     บริษทัท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ เฉพาะท่ี  kktrade ศึกษาข้อมลู 
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ส านักงานใหญ่ 
500  อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ ชัน้  7  ถนนเพลนิจติ   
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  กรงุเทพฯ  10330 
โทรศพัท ์ 0-2680-2222    โทรสาร  0-2680-2233 
Email:  customerservices@kktrade.co.th 

สาขาระยอง 
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 

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

สาขาชลบรีุ 
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 

สาขาบางนา 
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 

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

สาขานนทบรีุ   
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 

สาขาหาดใหญ่ 
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 

สาขาสมทุรสาคร 
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 

สาขานครศรีธรรมราช  
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 

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

สาขาเชียงใหม่ 
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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