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ลดความกงัวลต่อ Gross margin และโรงงานใหม ่
การประชุมกบัผูบ้รหิาร KCE วานน้ี ท าใหเ้รามัน่ใจมากขึน้ต่อการบรหิารตน้ทุนการผลติและคุมอตัราสญูเสยี
จากการผลติไดส้ม ่าเสมอที ่4% ท าใหร้ะดบัของอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross margin) ใน 2Q57 สามารถทรงตวั
สงูถงึ 31.5% ดกีว่าทีเ่ราคาดวา่ความสามารถในการท าก าไรของ KCE น่าจะชะลอตามยอดขายจากปญัหา
คอขวดการผลิต ส่วนโรงงานใหม่ที่ลาดกระบัง เฟส 1 (ก าลังผลิต 7 แสนตารางฟุต) จะเริ่มลองเดิน
สายการผลติตามก าหนดในเดอืน ก.ย.-ต.ค. แมว้่าในชว่งแรกก าลงัการผลติจะต ่า แต่เราคาดวา่การขยายคอ
ขวดเพื่อไปผลติสนิคา้กลุ่มที ่KCE เคยผลติอยูแ่ล้ว เสรมิด้วยค าสัง่ซื้อใหม่จากกลุ่ม Non-Auto ไม่น่าจะท า
ใหอ้ตัราสญูเสยีจากการเริม่ผลติของโรงงานใหมเ่พิม่ขึน้จนกดดนั Gross margin ต ่าลง  

ปรบัประมาณการและมลูค่าเหมาะสมขึน้ 
เราปรบัประมาณการปี 2557-2558 ขึน้จากเดมิ 10-18% จากยอดขายทีอ่อกมาดกีว่าเป้าหมายของบรษิทั
และ Gross margin ที่ดีขึ้นเป็น 30-31% จากเดิม 29-30% นอกจากน้ีประเด็นสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
(GSP) ของ EU กบัไทย ไมใ่ช่ความเสีย่งตอ่ KCE เน่ืองจากสนิคา้ของ KCE จดัอยูใ่นกลุ่มสนิคา้วตัถุดบิของ
ผูผ้ลติสนิคา้ในยโุรปและถกูก าหนดอตัราภาษ ี0% ตามประมาณการใหมค่าดวา่ปีน้ีธุรกจิปกตขิอง KCE จะมี
ก าไร 1,781 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 69% YoY ส่วนปี 2558 คาดก าไรปกติ 2,043 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15% YoY 
เราประเมนิมลูคา่เหมาะสมใหมเ่ป็น 41 บาท จากเดมิ 36.00 บาท (P/E Multiple 13 เทา่) 

คาดก าไรจากธรุกิจปกติใน 2Q57 ท าสถิติใหม ่
ผลประกอบการ 2Q57 น่าจะท าจุดสูงสุดใหม่ที่ 483 ล้านบาท เพิม่โดดเด่น 144% YoY และ 10% QoQ 
หากไม่รวมผลก าไรอตัราแลกเปลี่ยน 29 ล้านบาท ก าไรจากธุรกิจปกตขิอง 2Q57 จะอยู่ที่ 454 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 91% YoY และ 10% QoQ จากยอดขายท าสถติใิหม่ที่ 87 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืราว 2,828 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 25% YoY (องิอตัราแลกเปลีย่น 32.50 บาท) ขณะที ่Gross margin ใกลเ้คยีง 1Q57 ที ่31.5% 
นอกจากน้ีผลบวกจากยอดขายทีเ่ตบิโตไดด้ ีและค่าใชจ้า่ยตัง้ส ารองดอ้ยคา่ทรพัยส์นิลดลงจาก 1Q57 ท าให้
ค่าใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายมีสดัส่วนเหลือ 14.5% และมอีตัราก าไรสุทธดิีขึน้เป็น 17.1% เราประมาณ
การเงนิปนัผลงวด 1H57 จะจา่ยหุน้ละ 0.40 บาท ใหผ้ลตอบแทนราว 1% 

แนะน า “ซ้ือเกง็ก าไร” 
เราปรบัค าแนะน า KCE เป็น “ซือ้เกง็ก าไร” จากเดมิ “ถอื” แมร้าคาปจัจุบนัม ีUpside 5% แตม่องว่าราคาหุน้ 
KCE มโีอกาสปรบัตวัได้ดีกว่ากลุ่มฯ และ SET หลงัเราและตลาดเพิ่มมุมมองบวกต่อผลการด าเนินงาน
บรษิทั ประกอบกบัระยะสัน้มปีจัจยับวกแนวโน้มธุรกจิปกตจิะมกี าไรท าสถติใิหมต่ดิตอ่กนัใน 2Q-3Q57 และ
จา่ยเงนิปนัผลครึง่ปีแรก  
ผลประกอบการ (ส้ินสดุ ธ.ค.)  2555 2556 2557F 2558F  Chart 1 : KCE P/E band 

รายไดร้วม (ลบ.)  6,478 9,294 11,365 13,520   

ก าไรขัน้ตน้ (ลบ.)  1,246 2,451 3,572 4,191  

ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม (ลบ.) 717 1,763 2,513 3,029  

อตัราการเตบิโต (%)  -13 146 43 21  

ก าไรสุทธ ิ(ลบ.) 712 1,174 1,781 2,043  

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  1.54 2.01 3.05 3.50  

อตัราการเตบิโต (%) 481 31 52 15  

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.55 0.60 0.90 1.15  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 3.7 2.2 2.3 3.0  

ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 9.6 13.4 12.8 11.2  

ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 2.3 3.2 3.8 3.1  

ทีม่า : Company, kktrade        

PO & Rating Change  
  

Opinion & Financial Data  

Trading Buy 

Target Price : Bt 41.00 

Market Price : Bt 39.00  

  
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ (ลบ.) 557.93 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.00 
นโยบายปนัผล (%) ขึน้กบัก าไร 
Free Float (%)  56.62 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  8.87 
  
Stock Data  
กรอบราคา 52 สปัดาห ์ 13.60 - 35.50บ.  
กลุ่มอตุสาหกรรม  อเิลก็ทรอนิกส ์
น ้าหนกัการลงทนุ  น้อยกวา่ตลาด 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  13.04 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 2.15 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ล้านบาท) 2555 2556 2557F 2558F 

รายได ้ 6,478 9,294 11,365 13,520 

ก าไรขัน้ตน้ 1,246 2,451 3,572 4,191 

EBITDA 717 1,763 2,513 3,029 

ดอกเบีย้จ่าย 159 171 142 223 

ก าไรจากธุรกจิปกต ิ 57 1,052 1,781 2,043 

รายการพเิศษ 656 122 0 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 712 1,174 1,781 2,043 

     

อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557F 2558F 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 19.2% 26.4% 31.4% 31.0% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 23.1% 28.5% 29.6% 27.7% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 6.9% 10.4% 13.2% 13.7% 

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไร 9.6 13.4 12.8 11.2 

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าบญัช ี 2.3 3.2 3.79 3.09 

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 3.7% 2.2% 2.3% 3.0% 

หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 1.8 1.2 1.0 0.8 

     

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

เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้  400 405 851 1,241 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 4,695 5,468 6,710 7,988 

สนิทรพัยค์งที ่ 5,560 5,816 6,827 6,945 

สนิทรพัยร์วม  10,256 11,284 13,536 14,933 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 2,812 3,220 1,656 1,273 

หนี้ถงึก าหนดช าระ 1,393 849 990 700 

หนี้สนิหมนุเวยีน 5,784 6,275 4,207 3,825 

เงนิกูร้ะยะยาว 1,327 783 3,210 3,617 

หนี้สนิรวม  7,178 7,174 7,520 7,547 

ทุนช าระแลว้ 473 480 584 584 

ก าไรสะสม 1,482 2,487 4,268 5,637 

ส่วนผูถ้อืหุน้  3,077 4,110 6,017 7,386 

     

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

ก าไรจากการด าเนินงาน 240 1,246 1,963 2,311 

ค่าเสือ่ม ค่าตดัจ าหน่าย 477 517 549 718 

เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 931 368 154 -361 

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0 0 0 0 

เงนิสดจากการด าเนินงาน 1,648 2,131 2,667 2,668 

งบลงทุน -1,121 -1,624 -1,700 -1,500 

เงนิสดอสิระ 527 507 967 1,168 

หุน้เพิม่ทุน 0 0 0 0 

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ -634 -509 -519 -777 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ 397 403 850 1,241 

ทีม่า : Company, kktrade 
 

Investment Case 

เป็ น ผู้ ผ ลิต แล ะจ าห น่ าย แผ่ น พิ มพ์ ว งจ ร
อเิล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass 
ที่มสีื่อน าไฟฟ้า เช่น ตะกัว่ ทองแดงเคลอืบอยู่ 
และผลิตแผ่น PCB หลายชัน้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วน
พืน้ฐานส าคญัในการประกอบเครือ่งคอมพวิเตอร ์
เครื่องมอืสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์กอืบทุกชนิด 
 

Chart 1 : KCE share price performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 2 : KCE P/E band 
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ตารางแสดงผลประกอบการรายไตรมาส  
หน่วย (ล้านบาท)  2Q57F 2Q56 YoY 1Q57 QoQ 1H57F 1H56 YoY 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,828 2,262 25% 2,765 2% 5,593 4,261 31% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  1,938 1,698 14% 1,893 2% 3,831 3,253 18% 

ก าไรขัน้ตน้  890 563 58% 872 2% 1,762 1,008 75% 

ค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 411 302 36% 443 -7% 854 570 50% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 493 276 79% 453 9% 947 472 101% 

ค่าเสือ่มฯค่าตดัจ าหน่าย 136 136 0% 133 2% 269 260 3% 

EBITDA 629 412 53% 587 7% 1,216 732 66% 

ดอกเบีย้จ่าย 30 44 -31% 32 -7% 62 82 -24% 

รายไดอ้ื่นๆ 15 15 -5% 24 -40% 39 34 15% 

ก าไรก่อนหกัภาษ ี 463 233 99% 421 10% 885 390 nm 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  8 -6 -228% 7 9% 15 -4 -472% 

ก าไรหกัภาษีและรายการพิเศษ 454 237 91% 411 10% 864 391 121% 

รายการพเิศษ 29 -40 nm 29 nm 58 79 nm 

ก าไรสทุธิ 483 197 144% 439 10% 922 469 96% 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.83 0.34 144% 0.75 10% 1.58 0.80 96% 

                 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 31.5 24.9   31.5   31.5 23.7   

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 17.5 12.2   16.4   16.9 11.1   

อตัราก าไรจาก EBITDA (%) 22.2 18.2   21.2   21.7 17.2   

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 17.1 8.7   15.9   16.5 11.0   

ทีม่า : บรษิทั / kktrade ประมาณการ         

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 : ปรบัประมาณการ    
 2557F 2558F 

รายได ้(ล้านบาท)    
ประมาณการ - เดมิ  11,147 12,675 

ประมาณการ - ใหม ่ 11,365 13,520 

เปลีย่นแปลง (%)  2% 7% 

   
ต้นทุนขาย (ล้านบาท)    
ประมาณการ - เดมิ  7,815 8,961 

ประมาณการ - ใหม ่ 7,793 9,329 

เปลีย่นแปลง (%)  -0.3% 4% 

   
ก าไรปกติ (ล้านบาท)    
ประมาณการ - เดมิ  1,617 1,735 

ประมาณการ - ใหม ่ 1,781 2,043 

เปลีย่นแปลง (%)  10% 18% 

   
การเติบโตของก าไร (%)    
ประมาณการ - เดมิ  54% 7% 

ประมาณการ - ใหม ่ 69% 15% 

   

อตัราก าไรขัน้ต้น (%)    
ประมาณการ - เดมิ  29.9% 29.3% 

ประมาณการ - ใหม ่ 31.4% 31.0% 

ทีม่า : Company, kktrade    
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รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะห์การลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั (kktrade) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในหลกัทรพัย์ ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูที่
เปิดเผยตอ่สาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผูจ้ดัท าจากขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมด โดยการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์นี้อาจจะมผีลไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัย์ทีท่ าการวเิคราะห์กไ็ด ้ ดงันัน้ นกั
ลงทนุควรใชว้จิารณญาณในการลงทุน การน าขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารนี้ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่นไปท าซ ้า หรอืดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพรส่าธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทักอ่น  
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 การเปิดเผยข้อมลู  
 รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั บนพืน้ฐานขอ้มลู

ซึง่พจิารณาแล้วว่ามคีวามน่าเชื่อถอืและ/หรอืถูกต้อง อย่างไรกต็าม ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทนุมอิาจยนืยนั
และรบัรองความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวได ้แมว้่าขอ้มลูดงักล่าวจะปรากฏขอ้ความที่
อาจเป็นหรอือาจตีความว่าเป็นเช่นนัน้ได้ บรษิัทฯจงึไม่รบัรองต่อการน าเอาขอ้มูล บทความ ความเหน็ 
และ/หรอื บทสรปุทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้ไปใชไ้มว่า่กรณีใดๆซึง่บทความดงักล่าวเป็นเพยีงแนวคดิของ
ผูจ้ดัท าเพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน ดงันัน้ นกัลงทนุควรใชดุ้ลพนิิจอย่างรอบคอบ
ในการพจิารณาลงทุน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการน าขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารน้ีไม่ว่าจะทัง้หมด หรอื
บางส่วน ไปท าซ ้า หรอื ดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพรต่่อสาธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอม
จากบรษิทัฯก่อน 

บรษิัทหลกัทรพัย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) (บล. ภัทร) ซึ่งเป็นบรษิัทในเครอื “เป็น หรอื จะเป็น” ผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธท์ีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็นหลกัทรพัยท์ี ่บรษิทัหลกัทรพัย ์ เคเคเทรด จ ากดั มี
การจดัท าหรอือา้งถงึในรายงานวจิยัฉบบันี้ ในกรณีที ่บล. ภทัร เป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์บล. 
ภทัร อาจจะท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธดิงักล่าวดงันัน้นักลงทุนควรใช้
ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเนื่ องจากอาจมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท 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 าการลงทุนของบทวเิคราะหฯ์อย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุเพื่อใหส้อดคล้องกบัลกัษณะการลงทุน
ของทา่น 

Corporate Governance Report - การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย IOD ในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 
เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจและประเมนิจากขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ ทีม่กีารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึ ได้ ดงันัน้ 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        

 

   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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รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้โดย ฝา่ยวเิคราะห์การลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั (kktrade) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหน้กัลงทนุใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในหลกัทรพัย์ ซึง่ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูที่
เปิดเผยตอ่สาธารณชน และเป็นการคาดการณ์ของผูจ้ดัท าจากขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมด โดยการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์นี้อาจจะมผีลไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัย์ทีท่ าการวเิคราะห์กไ็ด ้ ดงันัน้ นกั
ลงทนุควรใชว้จิารณญาณในการลงทุน การน าขอ้มูลทีป่รากฏในเอกสารนี้ไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่นไปท าซ ้า หรอืดดัแปลง แกไ้ข หรอืน าเอกสารเผยแพรส่าธารณชนจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทักอ่น  
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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 

 

mailto:pitsanulok@kks.co.th

