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กระบวนการลดต้นทุนดีกว่าคาด  ดษิฐนพ วธันเวคนิ                 662 680 2931 
นักวเิคราะหก์ารลงทุน  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จ ากดั  
Dithanop@kktrade.co.th 

ขยบัฐานอตัราก าไรขัน้ต้นขึน้เป็น 25%  
ขอ้มลูในการประชุมกบัผูบ้รหิารเมื่อวนัที ่ 18 ก.ค. เรื่องแผนการลดตน้ทุนทีท่ าไดด้ตีอ่เน่ืองชว่ยท าใหเ้รา
เชื่อมัน่ตอ่ความสามารถในการบรหิารตน้ทุนของ TOG ทีม่เีป้าหมายลดตน้ทุนปีน้ีลง 8% และทยอยเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติท าใหก้ าลงัการผลติเพิม่ 30% โดยไมต่อ้งลงทุนซือ้เครื่องจกัรใหม ่ เรามองวา่ผลจาก
การลดตน้ทุนในครัง้น้ีจะยกระดบัอตัราก าไรขัน้ตน้ขึน้มาอยูท่ี ่25% จากคา่เฉลีย่ในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา (2554-
2556) อยูท่ีร่าว 20%  

คาดก าไร 2Q57 อ่อนตวัลงเพียงเลก็น้อย 
แมว้า่ 2Q57 บรษิทัจะไมไ่ดต้วัชว่ยการจดัแคมเปญของลกูคา้ทีส่ ิน้สดุลงในงวด 1Q57 ท าใหส้ดัสว่นยอดขาย
สนิคา้ทีม่อีตัราก าไรสงูลดลงเหลอื 32% จาก 37% แตอ่ยา่งไรกต็าม ดว้ยอตัราแลกเปลีย่น (บาท/ดอลลาร)์ 
ทีย่งัออ่นคา่และบรษิทัมคีวามสามาถในการบรหิารตน้ทุนไดด้ขีึน้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัสามารถหาลกูคา้ราย
ใหมไ่ดเ้พิม่ขึน้ท าใหย้อดขายยงัทรงตวั QoQ เราจงึคาดวา่ก าไรงวด 2Q57 จะลดลงเพยีงเลก็น้อย QoQ เป็น 
52 ลา้นบาท จากงวด 1Q57 ทีท่ าสถติสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ไวท้ี ่67 ลา้นบาท 

ปรบัเพ่ิมประมาณการก าไรและมูลค่าเหมาะสม 
จากงวด 1H57 คาดวา่ TOG จะมกี าไร 119 ลา้นบาท เตบิโต 92% YoY และงวด 2H57 คาดวา่บรษิทัจะได้
ประโยชน์จากประสทิธภิาพในการลดตน้ทุนตอ่เน่ืองและคา่เงนิบาททีย่งัอ่อนคา่รวมทัง้ภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่ี
แนวโน้มฟ้ืนตวั (TOG มรีายไดจ้ากการสง่ออก >90%) เราจงึปรบัเพิม่ประมาณการก าไรขึน้จากเดมิมาอยูท่ี ่
206 ลา้นบาท เตบิโต 34% YoY และจากฐานอตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้จากเดมิท าใหเ้ราปรบัเพิม่มูลคา่
เหมาะสมขึน้มาอยูท่ี ่ 6.1 บาท (จากเดมิ 5 บาท) โดยยงัคงประเมนิดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (WACC 9% 
และ Terminal Growth 2%) 

เปล่ียนค าแนะน าเป็น “ซ้ือ”  
จากผลการบรหิารตน้ทุนทีด่กีวา่คาดท าใหเ้ราปรบัเพิม่ประมาณการก าไรและมลูค่าเหมาะสมหุน้ TOG ขึน้จาก
เดมิ ท าใหม้สีว่นตา่งราคาทีน่่าสนใจอกีครัง้เราจงึปรบัค าแนะน าขึน้เป็น “ซือ้” โดยเราคาดวา่จากผลการ
ด าเนินงานในงวด 1H57 บรษิทัจะจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจ านวน 15 สตางคต์อ่หุน้ คดิเป็นผลตอบแทน
จากเงนิปนัผลกวา่ 2.9% ทัง้น้ี เรามองวา่ TOG มคีวามน่าสนใจจากปจัจุบนัอยูใ่นชว่งปรบัฐานก าไรของบรษิทั
จากเดมิราว 20 - 30 ลา้นบาทต่อไตรมาสขึน้มาอยูท่ี ่50-60 ลา้นบาทต่อไตรมาส และเป็นหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทน
จากเงนิปนัผลสงูราว 6 -7% ตอ่ปี  
ผลประกอบการ (ส้ินสดุ ธ.ค.)  2555 2556 2557F 2558F  Chart 1 : TOG P/E band 

รายไดร้วม (ลบ.)  1,432 1,630 1,865 1,958   

ก าไรขัน้ตน้ (ลบ.)  249 342 450 500  

ก าไรก่อนภาษดีอกเบีย้ค่าเสือ่ม (ลบ.) 240 348 420 457  

อตัราการเตบิโต (%)  55.5  45.2  20.9  8.7   

ก าไรสุทธ ิ(ลบ.) 153 154 206 235  

ก าไรต่อหุน้ (บาท)  0.32 0.33 0.43 0.50  

อตัราการเตบิโต (%) N.M. 0.9  32.9  14.3   

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.28 0.35 0.40  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 4.7 5.3 6.5 7.5  

ราคาหุน้ / ก าไรต่อหุน้ (เท่า) 16.4 16.3 12.2 10.7  

ราคาหุน้ / มลูค่าทางบญัช ี(เท่า) 1.6 1.5 1.5 1.4  

ทีม่า : Company, kktrade        

 

PO & Rating Changed 
  

Opinion & Financial Data  

Buy 

Target Price : Bt 6.10 

Market Price : Bt 5.30 

  
ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ (ลบ.) 474.32 
มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท) 1.00 
นโยบายปนัผล (%) > 40%ของก าไร 
Free Float (%)  21.65 
มลูคา่ทางบญัช ี(บาท)  3.65 
  
Stock Data  
กรอบราคา 52 สปัดาห ์ 2.86 – 6.05 บ.  
กลุ่มอตุสาหกรรม  ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์
น ้าหนกัการลงทนุ  N.A. 
ค่าเฉลีย่ PE ของกลุ่มฯ (เทา่)  16.0 
ค่าเฉลีย่ PBV ของกลุ่มฯ (เทา่) 2.1 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ล้านบาท) 2555 2556 2557F 2558F 

รายได ้ 1,432 1,630 1,865 1,958 

ก าไรขัน้ตน้ 249 342 450 500 

EBITDA 240 348 420 457 

ดอกเบีย้จ่าย 9 7 3 3 

ก าไรจากธุรกจิปกต ิ 40 142 206 235 

รายการพเิศษ 112 12 0 0 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 153 154 206 235 

     

อตัราส่วนทางการเงิน 2555 2556 2557F 2558F 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 17.4% 21.0% 24.2% 25.5% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 9.9% 9.5% 12.2% 13.6% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 7.8% 7.6% 10.0% 11.0% 

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อก าไร 16.4  16.3  12.2  10.7  

อตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าบญัช ี 1.6  1.5  1.5  1.4  

อตัราผลตอบแทนเงนิปนัผล (%) 4.7% 5.3% 6.5% 7.5% 

หนี้ทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 0.1  0.0  0.0  0.0  

     

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

เงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้  17 66 64 132 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,063 1,069 1,205 1,329 

สนิทรพัยค์งที ่ 997 953 901 841 

สนิทรพัยร์วม  2,060 2,022 2,106 2,170 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 171 58 50 50 

หนี้ถงึก าหนดช าระ 56 18 25 25 

หนี้สนิหมนุเวยีน 418 307 333 344 

เงนิกูร้ะยะยาว 1 0 0 0 

หนี้สนิรวม  467 358 398 414 

ทุนช าระแลว้ 472 473 475 475 

ก าไรสะสม 473 543 584 631 

ส่วนผูถ้อืหุน้  1,593 1,665 1,709 1,756 

     

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

ก าไรจากการด าเนินงาน 66 145 234 269 

ค่าเสือ่ม ค่าตดัจ าหน่าย 145 159 160 160 

เปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 122 117 227 112 

รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสดอื่นๆ 0 0 0 0 

เงนิสดจากการด าเนินงาน 109 399 249 356 

งบลงทุน -144 -92 -101 -100 

เงนิสดอสิระ -35 307 148 256 

หุน้เพิม่ทุน 2 2 3 0 

เงนิสดสุทธจิากการหาเงนิ -2 -266 -162 -188 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ -43 39 -1 68 

ทีม่า : Company, kktrade 
 

Investment Case 

TOG ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายเลนส์
สายตา มสี่วนแบ่งตลาดประมาณ 2% ของตลาด
เลนสโ์ลก รายไดห้ลกัมาจากการส่งออก 95% 
โดยตลาดหลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ ยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิา คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 60-70% 
และ 10-15% ของรายไดร้วมของบรษิทั
ตามล าดบั 
 

Chart 1 : TOG share price performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chart 2 : TOG P/E band 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Thai Optical Group : TOG   

 
 

  

21 July 2014  A member of the Kiatnakin Phatra Financial Group 

 

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

 

P a g e  | 3 

 

 
 ปรบัเพ่ิมประมาณการก าไรปี 2557-58 

 เราปรบัเพิม่ประมาณการก าไรปี 2557-58 ขึน้จากเดิม 17-24% เน่ืองจากการปรบัสมมตฐิานหลกั 2 
ประเดน็ คอื (1) รายได้ปรบัเพิม่ขึน้จากเดมิราว 4% เน่ืองจากบรษิทัสามารถหาลูกคา้รายใหม่ได้เพิม่
จากการบรกิารที่ตรงความต้องการของลูกค้ามากกว่าผูข้ายรายเดมิ และ (2) อตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้
จากเดมิ 1-2% เน่ืองจากกระบวนการบรหิารตน้ทุนทีม่กีารจา้งทีป่รกึษาภายนอกไดผ้ลดมีากกว่าคาด 
ถอืเป็นการยกระดบัอตัราการท าก าไรของบรษิัทขึ้นจากเดมิในระยะยาว โดยวธิกีารบรหิารต้นทุนมี
ตัง้แต่การอบรมพนักงานเพื่อลดความสูญเสยีจนถงึการจดัไลน์การผลติใหม่เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างาน เป็นตน้ 

 
Table : ปรบัประมาณการ      
รายได้ (ล้านบาท)  2555 2556 2557F 2558F 

ประมาณการ - เดมิ  1,432 1,630 1,797 1,887 

ประมาณการ - ใหม่  1,432 1,630 1,865 1,958 

เปลีย่นแปลง (%)  0.0% 0.0% 3.7% 3.7% 

     
ต้นทุน (ล้านบาท)      
ประมาณการ - เดมิ  1,184 1,287 1,386 1,447 

ประมาณการ - ใหม่  1,184 1,287 1,414 1,458 

เปลีย่นแปลง (%)  0.0% 0.0% 2.0% 0.7% 

     
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท)      
ประมาณการ - เดมิ  153 154 177 189 

ประมาณการ - ใหม่  153 154 206 235 

เปลีย่นแปลง (%)  0.0% 0.0% 16.5% 24.2% 

     
อตัราก าไรขัน้ต้น 
ประมาณการ - เดมิ  17.4% 21.0% 22.9% 23.3% 

ประมาณการ - ใหม่  17.4% 21.0% 24.2% 25.5% 

ทีม่า : Company, kktrade      
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 มลูค่าเหมาะสมใหม่ 6.1 บาท 

 เราปรบัเพิม่มลูคา่เหมาะสมหุน้ TOG ขึน้เป็น 6.10 บาท จากปรบัเพิม่ประมาณการก าไรปี 2557-2561 
ขึน้จากเดมิราว 17-24% เน่ืองจากการอตัราการท าก าไรทีส่งูขึน้ โดยยงัคงประเมนิมูลคา่เหมาะสมดว้ย
วธิคีดิลดกระแสเงนิสด (WACC 8.6% Terminal Growth 2%) หรอืเทยีบเทา่ P/E ปี 2557 ที ่12 เทา่ 
ใกลเ้คยีงกบั P/E ของกลุม่ PERSON ทีเ่คลื่อนไหวอยูท่ีร่าว 10-15 เทา่ ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 

ปัจจยัความเส่ียงของ TOG 

 ราคาน ้ามนั : เน่ืองจากวตัถุดบิหลกัในการผลติสนิคา้ (เลนสแ์ว่นตา) คอื Monomer 
พลาสตกิและเคมภีณัฑต์า่งๆ ซึง่ระดบัราคาขึน้อยูก่บัราคาน ้ามนัในตลาดโลก อยา่งไรกด็ ี
ชว่งทีผ่า่นมาบรษิทัยงัไมเ่คยไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถุดบิทีส่งูขึน้จากการเปลีย่นแปลง
ของราคาน ้ามนัอยา่งมนีัยส าคญั 

 อตัราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร)์ : เน่ืองจากบรษิทัมยีอดขายจากการสง่ออกเป็นหลกั
มากกวา่ 90% ของรายไดร้วม อยา่งกด็ ี บรษิทัมกีารน าเขา้วตัถุดบิจากตา่งประเทศดว้ย
เชน่กนัท าใหเ้หลอืสว่นตา่งความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเพยีง 20-30% ของรายได ้

 การแข่งขนัจากผู้เล่นรายใหญ่ : ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบจากการประหยดัจากขนาด หากมกีาร
แขง่ขนัทีรุ่นแรงมากขึน้ผูเ้ล่นรายใหญ่อาจใชก้ลยทุธท์างดา้นราคามาแขง่ขนัซึง่จะสง่ผลตอ่
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั 

 โลวซี์ซัน่ช่วงไตรมาส 3 : อาจท าใหผ้ลประกอบการอ่อนตวัลงตอ่เน่ืองจากงวด 2Q57 ซึง่จะ
สง่ผลตอ่การประหยดัต่อขนาดดว้ย แตอ่ยา่งไรกต็าม ผลประกอบการจะเริม่ฟ้ืนตนัในงวด 
4Q57 จากการทีล่กูคา้กลบัมาท าแคมเปญการตลาดสง่เสรมิผลติภณัฑอ์ตัราก าไรสงูอกีครัง้ 
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 การเปิดเผยข้อมลู  
 รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดย ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บรษิัทหลกัทรพัย์ เคเคเทรด จ ากดั บนพื้นฐานขอ้มูลซึ่ง

พจิารณาแล้วว่ามคีวามน่าเชื่อถือและ/หรอืถูกต้อง อย่างไรกต็าม ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุนมอิาจยนืยนัและรบัรอง
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่าวได้ แมว้่าขอ้มูลดงักล่าวจะปรากฏขอ้ความที่อาจเป็นหรอือาจ
ตคีวามว่าเป็นเชน่นัน้ได้ บรษิทัฯจึงไม่รบัรองต่อการน 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 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 และเป็นขอ้มูลทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ ดงันัน้ ผลส า รวจดงักล่าวจงึเป็นการ
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 CK EGCO GRAMMY HEMRAJ 

IRPC KBANK KTB LPN MCOT PS PTT PTTEP PTTGC QH 

RATCH RS SAT SCB SNC SPALI SYMC THAI THCOM TISCO 

TKT TMB TOP VGI       

 

AMATA AP  BEC BH SIRI CPF CPALL DTAC ESSO GLOW 

IVL ITD LIVE LH LIVE MAJOR NBC SEAFCO STANLY STEC 

TCAP TOG TRUE TUF TVO      

 

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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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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