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ท่ี วฒ. ต. 032/2564 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  

เรื่อง   คําอธิบายและการวิเคราะห(ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี 3 สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564 

เรียน   กรรมการและผู2จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย(แห3งประเทศไทย 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 7/2564 ประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
ได2มมีติอนุมตัิงบการเงินท่ีผ3านการสอบทานโดยผู2สอบบัญชีสําหรับไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทขออธิบายและ
วิเคราะห(ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสท่ี  3 และงวด 9 เดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2564 เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของป?ก3อน ดังน้ี 

เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง

(หน่วย : ล้านบาท) 2564 2563 (ร้อยละ) 2564 2563 (ร้อยละ)

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ 64.74            3.70              1,652            173.74          (7.10) 2,547            

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นถวัเฉลี�ย (บาท) 0.30              0.02              1,489            0.83              (0.04) 2,420            

งวด 9 เดือนไตรมาสที� 3

 

1)  ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมนีัยสําคัญ 

ด2วยสถานการณ(การแพร3ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ท่ีปAจจุบันยังคงมีผลกระทบต3อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส3วนใหญ3 โดยเฉพาะสายพันธุ(เดลต2าท่ีระบาดหนักในช3วงปลายไตรมาสท่ี 2 จนถึงไตรมาสท่ี 3  ส3งผลให2ดัชนีตลาด
หลักทรัพย(ผันผวนมากโดยปรับตัวลดลงจากสิ้นเดือนมิถุนายนท่ี 1,587.79 จุดไปท่ี 1,521.92 จุดในเดือนกรกฎาคม และปรับตัวสูงข้ึน
ในเดือนสิงหาคมท่ี 1,638.75 จุด ก3อนจะปรับลดมาท่ี 1,605.68 จุด ณ สิ้นเดือนกันยายน จากปAจจัยดังกล3าวส3งผลต3อมูลค3าการซ้ือขาย
หลักทรัพย(เฉลี่ยต3อวันสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2564 อยู3ท่ี 92,912 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันป? 2563 ท่ี 56,139 ล2านบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 65.50 

ตลาดสัญญาซ้ือขายล3วงหน2ามีปริมาณการซ้ือขายเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 ท่ีมีปริมาณซ้ือขายสัญญาฯ ต3อวัน 
399,930 สัญญา เปJน 525,147 สัญญาในไตรมาสท่ี 2 ป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 31.31  

ในไตรมาสท่ี 3 ป? 2564 นักลงทุนรายย3อยมีบทบาทใกล2เคียงกับไตรมาสเดียวกันป? 2563 โดยสัดส3วนมูลค3าการซ้ือขาย
หลักทรัพย(ของนักลงทุนรายย3อยอยู3ท่ีร2อยละ 45.7 จากงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีมีสัดส3วนร2อยละ 45.0 นักลงทุนต3างประเทศมีสัดส3วน
การซ้ือขายหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนมาอยู3ท่ีร2อยละ 38.9 จากงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีมีสัดส3วนร2อยละ 35.1 ขณะท่ีนักลงทุนประเภทสถาบัน
ในประเทศมีสัดส3วนการซ้ือขายลดลงมาอยู3ท่ีร2อยละ 6.3 จากงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีร2อยละ 9.1  สําหรับบัญชีบริษัทหลักทรัพย(มี
สัดส3วนมูลค3าการซ้ือขายหลักทรัพย(ลดลงมาอยู3ท่ีร2อยละ 9.1 จากงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีร2อยละ 10.7  
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2) ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564    

รายได, 

รายได2รวมของบริษัทและบริษัทย3อยสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันป? 2563  125.18 ล2านบาท เปJน 
255.26 ล2านบาทหรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 104  รายได2สําคัญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี  

1)  รายได2จากธุรกิจหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 87.82 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 175.14 ล2านบาท หรือเพ่ิมข้ึนใน
อัตราร2อยละ 99.43 เปJนผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได2หลักต3อไปน้ี 

 รายได2ค3านายหน2าซ้ือขายหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 42.48 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 88.50 ล2านบาทใน
งวดเดียวกันของป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 108.33 เปJนผลจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย(โดยรวมของตลาดหลักทรัพย(ท่ีเพ่ิมข้ึนมากจากสถานการณ(การแพร3ระบาดของโรคโควิด 19  

 รายได2ค3าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 21.58 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 51.47 ล2านบาทในงวด
เดียวกันป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 138.51 เปJนการเพ่ิมข้ึนของค3าธรรมเนียมจัดจําหน3ายหลักทรัพย(  

 รายได2ดอกเบ้ียเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 20.90 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 33.78 ล2าน
บาทงวดเดียวกันป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 61.63 การเพ่ิมข้ึนในดอกเบ้ียเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(
เปJนผลจากการเพ่ิมข้ึนของเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(ระหว3างไตรมาส     

2)  รายได2ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจาก 22.93 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 32.43 ล2านบาทในงวดเดียวกันของป? 2564 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 41.43 เน่ืองจากเงินให2กู2ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันป? 2563 

3)  รายได2ค3าท่ีปรึกษาเพ่ิมข้ึนจาก 2.49 ล2านบาทในไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 28.62 ล2านบาทในงวดเดียวกันของป? 2564 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 1,045 เน่ืองจากงานท่ีปรึกษาสําหรับการนําหลักทรัพย(เข2าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย(
เพ่ิมข้ึน 

ค-าใช,จ-าย 

บริษัทและบริษัทย3อยมีค3าใช2จ3ายรวม สําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2564 จํานวน 177.69 ล2านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ
ค3าใช2จ3ายสําหรับงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีมีจํานวน 121.32 ล2านบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 46.46  ค3าใช2จ3ายท่ีสําคัญท่ี
เปลี่ยนแปลงได2แก3 

 ค3าใช2จ3ายผลประโยชน(พนักงานเพ่ิมข้ึนจาก 75.36 ล2านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 113.21 ล2านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป? 2564 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 50.23 เปJนการเพ่ิมข้ึนตามผลการดําเนินงาน
โดยรวมของบริษัท 

 ค3าธรรมเนียมและบริการจ3ายเพ่ิมข้ึนจาก 12.35 ล2านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 17.12 ล2านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป? 2564 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 38.62 ซ่ึงผันแปรตามปริมาณการซ้ือขายของบริษัท 
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 ค3าใช2จ3ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจาก 14.16 ล2านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2563 เปJน 23.77 ล2านบาทสําหรับงวด
เดียวกันป? 2564 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 67.87 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู2ยืมท่ีใช2เพ่ือการชําระราคา 
เงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย( และเงินให2กู2ยืมอ่ืน  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย3อยมีกําไรสุทธิจํานวน 64.74 ล2านบาทสําหรับไตรมาสท่ี 3 ป? 2564 เทียบกับกําไรสุทธิสําหรับงวดเดียวกัน
ของป? 2563 จํานวน 3.70 ล2านบาท คิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 1,652  

2.   ผลการดําเนินงานสําหรับงวดเก,าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564  

รายได, 

รายได2รวมของบริษัทและบริษัทย3อยสําหรับงวดเก2าเดือนของป? 2564 เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันป? 2563 ร2อยละ 107 กล3าวคือ 
บริษัทและบริษัทย3อยมีรายได2รวมสําหรับงวดเก2าเดือนป? 2564 จํานวน 725.05 ล2านบาท เทียบกับรายได2รวมของงวดเดียวกันป? 
2563 ท่ีมีจํานวน 350.56 ล2านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของรายได2ท่ีสําคัญดังน้ี  

1)  รายได2จากธุรกิจหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 302.57 ล2านบาทในงวด 9 เดือนป? 2563 เปJน 448.65 ล2านบาทในงวดเดียวกัน
ของป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 48.28 เปJนผลจากการเปลี่ยนแปลงของรายได2หลักต3อไปน้ี 

 รายได2ค3านายหน2าซ้ือขายหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 166.69 ล2านบาทในงวด 9 เดือนป? 2563 เปJน 263.53 ล2านบาท
ในงวดเดียวกันของป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 58.10 เปJนผลจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการซ้ือขาย
หลักทรัพย(โดยรวมของตลาดหลักทรัพย(ท่ีเพ่ิมจาก 64,526 ล2านบาทต3อวันในงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 96,462 
ล2านบาทต3อวันในงวดเดียวกันป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 49.49 ในขณะเดียวกันปริมาณการซ้ือขายของ
กลุ3มลูกค2ารายย3อยปรับเพ่ิมข้ึน ส3งผลให2รายได2ค3านายหน2าเพ่ิมข้ึนมาก 

 รายได2ค3าธรรมเนียมและบริการเพ่ิมข้ึนจาก 65.88 ล2านบาทในงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 89.12 ล2านบาทในงวด
เดียวกันป? 2564 หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 35.28 จากค3าธรรมเนียมจัดจําหน3ายหลักทรัพย(  

 รายได2ดอกเบ้ียเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(เพ่ิมข้ึนจาก 60.23 ล2านบาทในงวดเก2าเดือนแรกป? 2563 เปJน 91.41 
ล2านบาทในงวดเดียวกันป? 2564 เปJนผลจากเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว3างงวด 

2) บริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 113.89 ล2านบาทในงวดเก2าเดือนป? 2564 ในขณะท่ีในงวดเดียวกัน
ของป? 2563 บริษัทมีขาดทุนและผลตอบแทนจากเงินลงทุนรวม 56.89 ล2านบาท ผลขาดทุนอย3างมากในงวดเก2าเดือน
ป? 2563 เปJนผลจากสถานการณ(การระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีทําให2ดัชนีตลาดหลักทรัพย(ลดลงอย3างรุนแรงเกือบ 
600 จุดจาก 1,580 จุดเมื่อสิ้นป? 2562 เปJน 1,024 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และปรับตัวเพ่ิมข้ึนทะลุ 1,400 จุดใน
เดือนมิถุนายน 

3) รายได2ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจาก 71.63 ล2านบาทในงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 87.96 ล2านบาทในงวดเดียวกันของป? 2564 
หรือเพ่ิมข้ึนในอัตราร2อยละ 22.80 เน่ืองจากเงินให2กู2ยืมอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนในงวดเก2าเดือนป? 2564 
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ค-าใช,จ-าย 

บริษัทและบริษัทย3อยมีค3าใช2จ3ายรวม สําหรับงวดเก2าเดือนป? 2564 จํานวน 512.18 ล2านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ
ค3าใช2จ3ายสําหรับงวดเดียวกันป? 2563 ท่ีมีจํานวน 360.68 ล2านบาท ค3าใช2จ3ายท่ีสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงได2แก3 

 ค3าใช2จ3ายผลประโยชน(พนักงานเพ่ิมข้ึนจาก 213.09 ล2านบาทสําหรับงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 330.86 ล2านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป? 2563 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 55.27 ผันแปรตามผลการดําเนินงานโดยรวม  

 ค3าธรรมเนียมและบริการจ3ายเพ่ิมข้ึนจาก 40.78 ล2านบาทสําหรับงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 50.39 ล2านบาท
สําหรับงวดเดียวกันป? 2564 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 23.57 ซ่ึงผันแปรตามปริมาณการซ้ือขายของบริษัท 

 ค3าใช2จ3ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจาก 44.19 ล2านบาทสําหรับงวดเก2าเดือนป? 2563 เปJน 61.91 ล2านบาทสําหรับงวด
เดียวกันป? 2564 หรือคิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 40.10 เกิดจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกู2ยืมท่ีใช2เพ่ือการชําระราคา 
เงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย( และเงินให2กู2ยืมอ่ืน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

บริษัทและบริษัทย3อยมีกําไรสุทธิจํานวน 173.74 ล2านบาทสําหรับงวดเก2าเดือนป? 2564 เทียบกับขาดทุนสุทธิสําหรับงวด
เดียวกันของป? 2563 จํานวน 7.10 ล2านบาท คิดเปJนอัตราเพ่ิมข้ึนร2อยละ 2,547 

3.  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย6รวม 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย3อยมีสินทรัพย(รวม 6,249.86 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับสินทรัพย(รวมเมื่อ

สิ้นป? 2563 ท่ีมีจํานวน 5,043.36 ล2านบาท ซ่ึงประกอบด2วยรายการท่ีสําคัญ ได2แก3 เงินลงทุนจํานวน 930.85 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 
912.35 ล2านบาท ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย(และสัญญาซ้ือขายล3วงหน2าจํานวน 3,258.95 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 2,404.69 ล2านบาท 
และเงินให2กู2ยืมอ่ืนจํานวน 1,357.36 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนจาก 1,081.51 ล2านบาท โดยคิดเปJนสัดส3วนร2อยละ 14.89 ร2อยละ 52.14 
และร2อยละ 21.72 ของสินทรัพย(รวมของป? 2564 ตามลําดับ   

ลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย6และสัญญาซ้ือขายล-วงหน,า 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย(และสัญญาซ้ือขายล3วงหน2าของบริษัทย3อย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 จํานวน 3,258.95 ล2านบาท 
ได2รวมลูกหน้ีเงินให2กู2ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย(จํานวน 3,063.07 ล2านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 2,204.08  ล2านบาทเมื่อสิ้นป? 2563   

บริษัทย3อยได2จําแนกลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย(และสัญญาซ้ือขายล3วงหน2าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เปJนลูกหน้ีท่ีไม3
มีการเพ่ิมข้ึนอย3างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด2านเครดิตจํานวน 3,077.20 ล2านบาท ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย3างมีนัยสําคัญของ
ความเสี่ยงด2านเครดิตจํานวน 181.77 ล2านบาทซ่ึงมีหลักประกันคุ2มหน้ี และลูกหน้ีท่ีมีการด2อยค3าด2านเครดิตจํานวน 61.97 ล2าน
บาท ซ่ึงบริษัทย3อยได2ตั้งสํารองค3าเผื่อผลขาดทุนด2านเครดิตท่ีคาดว3าจะเกิดข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล2ว 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย3อย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีจํานวน 930.85 ล2านบาท คิดเปJนร2อยละ 14.89 ของ
มูลค3าสินทรัพย(รวม เพ่ิมข้ึนจากเมือ่สิ้นป? 2563 ท่ีมีจํานวน 912.35 ล2านบาท ในจํานวนน้ี เปJนเงินลงทุนช่ัวคราวจํานวน 666.13 
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ล2านบาท ซ่ึงลดลงเล็กน2อยจาก 689.76 ล2านบาทเมื่อสิ้นป? 2563 เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 224.11 ล2านบาทซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 
195.31 ล2านบาทเมื่อสิ้นป? 2563  และเงินลงทุนในการร3วมค2าซ่ึงได2บันทึกโดยวิธีส3วนได2เสียจํานวน 31.22 ล2านบาท 

      หนี้สิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย3อยมีหน้ีสินรวม 4,565.71 ล2านบาท เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินรวมเมื่อสิ้นป? 2563 ท่ี
มีจํานวน 3,446.18 ล2านบาท หน้ีสินรวมดังกล3าวโดยหลักเปJนเงินกู2ยืมรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 2,853.13 ล2านบาทเมื่อสิ้นป? 2563 เปJน 
3,561.57 ล2านบาท เจ2าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย(และสัญญาซ้ือขายล3วงหน2าเพ่ิมข้ึนจาก 263.64 ล2านบาทเมื่อสิ้นป? 2563 เปJน 542 
ล2านบาท  

ส-วนของผู,ถือหุ,น 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย3อยมีส3วนของผู2ถือหุ2นจํานวน 1,684.16 ล2านบาทเพ่ิมข้ึนจากเมื่อสิ้นป? 2563 
ท่ีมีจํานวน 1,597.18 ล2านบาท เปJนผลโดยหลักจาก 1) ทุนชําระแล2วและส3วนเกินมูลค3าหุ2นสามัญเพ่ิมข้ึนจํานวน 79 ล2านบาทจาก
การใช2สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ2นสามัญ (TNITY-W1) ของผู2ถือหุ2นจํานวน 12.96 ล2านหุ2น และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ2นสามัญ ESOP จํานวน 2.25 ล2านหุ2นในเดือนมีนาคม 2564 2) กําไรสุทธิสําหรับงวด 173.74 ล2านบาท 3) ผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร(ประกันภัยจํานวน 21.15 ล2านบาท และผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให2
วัดมูลค3าด2วยมูลค3ายุติธรรมผ3านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลงจํานวน 12.40 ล2านบาท 4) เงินปAนผลสําหรับป? 2563 และเงินปAน
ผลระหว3างกาลสําหรับป? 2564 จํานวน 160.80 ล2านบาท โดยบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต3อส3วนของผู2ถือหุ2นร2อยละ 14.12 ต3อป? 
เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันป? 2563 มีอัตราร2อยละ (0.60) ต3อป? 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ() 
    กรรมการและประธานเจ2าหน2าท่ีบริหาร 


