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        วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ที คิว อาร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ซึง่มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

งบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           

รายได้ค่าบริการ 142.38  92.60  129.76  97.94  (12.62) (8.86) 

รายได้อ่ืน  11.37  7.40  2.73  2.06  (8.64) (75.99) 

รวมรายได้ 153.75  100.00  132.49  100.00  (21.26) (13.83) 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุการให้บริการ 27.45  17.86  33.43  25.23  5.98  21.77  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 78.83  51.27  42.41  32.01  (36.42) (46.20) 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

0.21 0.13 0.35 0.27 0.14  66.67  

รวมค่าใช้จ่าย 106.49  69.26  76.19  57.51  (30.30) (28.45) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 47.26  30.74  56.30  42.49  9.04  19.13  

ต้นทนุทางการเงิน 0.34  0.23  0.26  0.19  (0.08) (23.53) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 46.92  30.51  56.04  42.30  9.12  19.44  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14.04  9.12  12.00  9.06  (2.04) (14.53) 

ก าไรส าหรับงวด 32.88  21.39  44.04  33.24  11.16  33.94  

 

รายได้ค่าบริการ 

ลกัษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ

นายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ

ผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั (Alternative Business) โดยในปี 2561 – 2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจ านวน 142.38 ล้านบาท  

และ 129.76 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 12.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.86 จากปี 2561 โดยหลกัจากการลดลงของรายได้

คา่บริการจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบทัว่ไป (Traditional Business)  
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ส าหรับธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป (Traditional Business) ในปี 2561 - 2562 มีรายได้เท่ากบั 98.72 ล้านบาท 
และ 79.68 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงเทา่กบั 19.04 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.29 จาก 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลง
ของมลูค่าเบีย้ประกนัภยัตอ่ของกลุม่ประกนัภยัรถยนต์ (Motor Insurance) ที่ลดลงกว่าร้อยละ 20.11 จาก 2561 เนื่องจาก
สภาวะการแขง่ขนัของการประกนัภยักลุม่รถยนต์ที่คอ่นข้างรุนแรง อยา่งไรก็ตามสญัญาประกนัภยัต่อกลุม่อื่น (Non-Motor) 
ยงัคงเพิ่มขึน้เลก็น้อย อาทิ สญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่อบุตัิเหตแุละสขุภาพ  เป็นต้น 
 
ส าหรับธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) ในปี 2561 - 
2562 มีรายได้เท่ากบั 43.66 ล้านบาท และ 50.08 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 6.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.70 
จากปี 2561 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่านายหน้าประกันภัยต่อจากสญัญาประกันภันต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์  
สญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่ประกนัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ และสญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่ประกนัภยัเบ็ดเตลด็ เป็นต้น 
 
รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และหนีส้ญูรับคืน เป็นต้น โดยส าหรับปี 2561 - 2562 และ บริษัทฯ มี
รายได้อื่นเท่ากับ 11.37 ล้านบาท และ 2.73 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้รับช าระเงินจากลูกหนีท้ี่
บนัทึกเป็นหนีส้งสยัจะสญูในปี 2560 เท่ากับ 9.38 ล้านบาท โดยหากไม่นบัรวมรายได้จากหนีส้ญูรับคืน บริษัทฯ จะมี
รายได้อื่นในปี 2562 เพิ่มขึน้ เนื่องจากดอกเบีย้รับท่ีเพิ่มขึน้  
 
ต้นทุนการให้บริการ 
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่นัน้เป็นธุรกิจให้บริการ โดยมีต้นทนุหลกั คือ บคุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัตอ่เป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย ค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนกังาน อาทิ เงินเดือน เงินคา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานงานกบัคูค้่า 
 
ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ านวน 27.45 ล้านบาท และ 33.43  ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้
จ านวน จ านวน 5.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.77 จากปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการรับพนกังานเพิ่มเติมตามแผนการ
ขยายการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงรายงานผลประโยชน์พนกังาน  
 
ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เท่ากบั 114.93 ล้านบาท และ 96.33 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2562 ก าไรขัน้ต้นลดลง 18.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.18 ล้านบาท จาก 2561 เนื่องจากการ
ลดลงของรายได้ค่าบริการ อย่างไรก็ดีจากการบริหารจดัการบคุคลากรซึ่งเป็นต้นทนุหลกัของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
สง่ผลท าให้ก าไรขัน้ต้นยงัคงอยูใ่นระดบัสงูใกล้เคียงกบั 2561  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2561 และ 2562 มีจ านวนเท่ากบั 78.83 ล้านบาท และ 42.41 ล้านบาท ตามล าดบั 
ลดลง 36.42 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 46.20 จากปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายจากรายการบนัทกึคา่
เบีย้ประกันภัยต่อรอน าส่งแก่บริษัทรับประกันภัยต่อรายหนึ่งจ านวน 27.24 ล้านบาทจากกรณีข้อพิพาททางกฎหมายที่
เกิดขึน้ในปี 2560 และค่าใช้จ่ายคา่ที่ปรึกษาด้านประกนัภยัตอ่เพื่อสง่เสริมการขยายฐานลกูค้าประกันภยัตอ่ในตา่งประเทศ 
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จ านวน 13.28 ล้านบาท ซึ่งทัง้สองรายการเป็นรายการที่เกิดขึน้เฉพาะในปี 2561 และไม่ได้เกิดขึน้อีกในปี 2562 โดยหาก
เปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 ที่ปรับปรุงโดยหกัรายการดงักลา่วออกเทียบกบัปี 2562 รายการดงักลา่ว
จะมีจ านวนเพิ่มขึน้ 4.10 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 10.70 จาก 2561 เนื่องจากมีการรับพนกังานเพิ่มเติมในสายงานธุรกิจ
ลกูค้า ตามแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ  
 
ทัง้นี ้ส าหรับรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายใหม่ 
(Reclassification) โดยแสดงรายการคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายแยกออกมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริหาร โดยรายการดงักลา่ว
มีจ านวน 2.62 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562  ตามล าดบั โดยหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ตามการจดัประเภทข้างต้นส าหรับปี 2561 – 2562 จะมีจ านวน 76.21 และ 38.71 ตามล าดบั  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ส าหรับปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 14.04 ล้านบาท และ 12.00 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีในปี 2562 จ านวน 2.04 ล้านบาทนัน้ เป็นไปตามผลก าไรของบริษัทฯ ในปีดงักลา่ว 
 
ก าไรสุทธิ 
ส าหรับปี 2561 - 2562 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนเท่ากบั 32.88 ล้านบาท และ 44.04 ล้าน
บาท ตามล าดบั จากการให้บริการที่มีคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทประกนัภยัและบริษัทรับประกัน
ภยัตอ่ในการจดัหาประกนัภยัต่อ สง่ผลให้เบีย้ประกนัภยัตอ่เพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการเติบโตของจ านวนสญัญาประกนัภยัต่อ
ที่เพิ่มขึน้ ประกอบประสิทธิภาพในการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร สง่ผลท าให้สามารถรักษาระดบัการเติบโต
ของก าไรสทุธิได้  

รายการ 

งบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธ.ค.2561 
31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  88.98  34.84  64.53  50.15  (24.45) (27.48) 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวธีิราคา
ทนุตดัจ าหน่าย (1) 

5.00  1.96  10.00  7.77  5.00  100.00  

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 97.55  38.20  - - (97.55) (100.00) 

รายได้ค่าบริการค้างรับและลกูหนีอ่ื้น 45.25  17.71  36.51  28.37  (8.74) (19.31) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.03  0.79  1.27  0.99  (0.76) (37.44) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238.81  93.50  112.31  87.28  (126.50) (52.97) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 1.50  0.59  1.50  1.17  - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.35  0.14  - - (0.35) (100.00) 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 8.34  3.27  6.80  5.28  (1.54) (18.47) 
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รายการ 

งบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธ.ค.2561 
31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 3.28  1.28  3.75  2.91  0.47  14.33  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1.64  0.64  2.95  2.30  1.31  79.88  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.48  0.58  1.36  1.06  (0.12) (8.11) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16.59  6.50  16.36  12.72  (0.23) (1.39) 

รวมสินทรัพย์ 255.40  100.00  128.67  100.00  (126.73) (49.62) 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ         

หนีส้ินหมุนเวียน         

เจ้าหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจ้าหนีอ่ื้น 159.80  62.57  43.47  33.78  (116.33) (72.80) 

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

1.84  0.72  0.61  0.48  (1.23) (66.85) 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9.32  3.65  6.66  5.17  (2.66) (28.54) 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 4.60  1.80  4.27  3.32  (0.33) (7.17) 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 175.56  68.74  55.01  42.75  (120.55) (68.67) 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 2.98  1.16  2.60  2.02  (0.38) (12.75) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.19  3.21  14.79  11.50  6.60  80.59  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 11.17  4.37  17.39  13.52  6.22  55.68  

รวมหนีส้ิน 186.73  73.11  72.40  56.27  (114.33) (61.23) 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุจดทะเบียน 7.50  2.94  7.50  5.83  - - 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 7.50  2.94  7.50  5.83  - - 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 0.75  0.29  0.75  0.58  - - 

ยงัไม่ได้จดัสรร 60.42  23.66  49.41  38.40  (11.01) (18.22) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  - - (1.39) (1.08) (1.39) - 

รวมส่วนของเจ้าของ 68.67  26.89  56.27  43.73  (12.40) (18.06) 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 255.40  100.00  128.67  100.00  (126.73) (49.62) 
หมายเหต:ุ  (1) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวิธีตดัจ าหนา่ยในงบการเงินปี 2562 ท่ีตรวจสอบโดย PwC แสดงภายใต้ช่ือ “เงินลงทนุระยะสัน้” 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และงบการเงินปี พ.ศ. 2562 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบในงบ
การเงินระหวา่งกาล สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้น ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่
ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีที่ 48/2563 ลงวนัที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
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บญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตัิ โดย บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการ “บญัชีเงินฝากธนาคารที่
มีข้อจ ากดัในการใช้” ซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่เป็นเงินฝากธนาคารส าหรับเบีย้ประกนัภยัตอ่หรือสนิไหมรอน าสง่แก่บริษัทประกนัภยั
หรือบริษัทประกนัภยัต่อ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถน าไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือ หกัค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา
นายหน้า และปรับปรุงรายการ “เจ้าหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัต่อ” ซึ่งเป็นหนีส้ินที่เก่ียวข้องกบัเงินรอน าสง่ในงบการเงิน เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ข้างต้นก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้ ท าให้งบการเงินในปี 2562 
ข้างต้นซึง่แสดงตามข้อมลูที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนัน้ นัน้มีความแตกตา่งจากปี 2561 ที่ยงัไมไ่ด้รับการปรับปรุงอยา่งมีนยัยะ
ส าคญั 
 
สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 255.40  ล้านบาท และ 128.67 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
หากเปรียบเทียบกบัยอดสนิทรัพย์รวมในปี 2561 หลงัปรับปรุงตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ซึง่จดัท า
โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวน 163.89 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์รวมในปี 2562 ลดลงจ านวน 35.22 ล้านบาท
หรือร้อยละ 21.49 โดยหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้และลดลงของเงินสด
สทุธิของบริษัทฯ จากการได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน 
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 186.73 ล้านบาท และ 72.40 ล้านบาท ตามล าดบั โดยหาก
เปรียบเทียบกบัยอดหนีส้ินรวมในปี 2561 หลงัปรับปรุงตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ซึ่งมีจ านวน 
95.21 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีหนีส้นิรวมในปี 2562 ลดลงจ านวน 22.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 23. 96 โดยหลกัจากเจ้าหนีค้า่
เบีย้ประกนัภยัตอ่และเจ้าหนีอ้ื่น 
 
ส่วนของเจ้าของรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 – 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 68.67 ล้านบาท และ 56.27 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
การเปลีย่นแปลงของสว่นของเจ้าของดงักลา่วเกิดจากการลดลงของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากก าไร
ส าหรับงวดของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลเป็นส าคญั 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 1.35 เทา่ อยา่งไรก็ดี หากวิเคราะห์อตัราสว่นดงักลา่วบนข้อมลูงบการเงิน
ที่ได้รับการปรับปรุงโดยบริษัทฯ ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินใหม่ในปี 2561 - 2562 อตัราสว่นดงักลา่ว
จะเทา่กบั 1.75 เทา่ และ 2.04 เทา่ ตามล าดบั โดยบริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งสงูขึน้โดยหลกัจากการท่ีบริษัทฯ บริษัทฯ 
มีระบบการ รับ-สง่ คา่เบีย้ประกนัภยัตอ่ และคา่สนิไหมที่รวดเร็วและแมน่ย ามากขึน้ ท าให้เกิดเจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนัภยัตอ่คง
ค้างในงบการเงินน้อยลง  
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โดยภาพรวมบริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรดีขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 
2561 – 2562 เทา่กบั ร้อยละ 30.87 และ ร้อยละ 42.75 ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นมีการปรับตวัดีขึน้ใน
ทิศทางเดียวกันโดย ในปี 2561 – 2562 เท่ากับ ร้อยละ 51.76 และร้อยละ 70.48 ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทน
สนิทรัพย์รวมส าหรับปี 2561 – 2562 เทา่กบัร้อยละ 19.98 และร้อยละ 30.10 ตามล าดบั  
ส าหรับปี 2561-2562 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.39 เทา่ และ 1.29 เทา่ ตามล าดบั โดยบริษัทฯ 
ไม่มีภาระหนีส้ินระยะยาวกับสถาบันการเงินใดๆ มีเพียงแต่หนีส้ินตามสญัญาเช่าซึ่งได้แก่พืน้ที่อาคารส านักงานและ
ยานพาหนะ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

          - นายชนะพันธ์ พิริยะพันธ์ุ - 
นายชนะพนัธ์ พิริยะพนัธุ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 


