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บรษิทั ออโตคอร�ป โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

คาํอธบิายและการวเิคราะห�ของฝ�ายจดัการ 

ผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป� สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

 

ภาพรวมของธรุกจิ 

 บริษัท ออโตคอร�ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“ACG”) ประกอบธุรกิจถือหุ�นในบริษัทอื่น ซึ่งป�จจุบันมี

บริษัทย�อย 2 บริษัท คือ บริษัท ฮอนด�ามะลิวัลย� จํากัด (“ฮอนด�ามะลิวัลย�”) โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 

99.74  ซึ่งประกอบธุรกิจการจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง งานบริการซ�อมและจําหน�ายอะไหล�ย่ีห�อ

ฮอนด�า รวมทั้งนายหน�าสินเช่ือเช�าซื้อและประกันภัยรถยนต� โดยบริษัทเป�นหนึ่งในผู�ประกอบธุรกิจตัวแทน

จําหน�ายรถยนต�ย่ีห�อฮอนด�า โดยป�จจุบันมีจํานวนทั้งหมด 5 สาขาใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต�ของประเทศไทย ได�แก� ขอนแก�น บุรีรัมย� สุรินทร� ภูเก็ต และกระบี่  

บริษัทย�อยอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท ออโตคลิกบายเอซจีี จํากัด (“ออโตคลิก”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  

8 กรกฎาคม 2563 โดยมีสัดส�วนการถือหุ�นร�อยละ 99  ซึ่งประกอบธุรกิจจําหน�ายอะไหล�และให�บริการ

ซ�อมแซมรถยนต�ทุกย่ีห�อประเภทเร�งด�วน (Fast Fit) และได�มีการเป�ดดําเนินการสาขาแรกเม่ือเดือนมีนาคม 

2564 โดยป�จจุบันเป�ดดาํเนนิการทั้งหมด 11 สาขา ซึ่งอยู�ในจังหวัดภูเกต็ 2 สาขา และในกรุงเทพและปรมิณฑล 

8 สาขา และในจังหวัดเชียงใหม� 1 สาขา กลุ�มบริษัทตั้งใจจะดําเนินการลงทุนขยายสาขาในทําเลที่มีศักยภาพ

ตามแผนที่ได�วางไว�  

 

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงาน  

ภาพรวมผลการดําเนินงานกลุ�มบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 

15.54 ล�านบาท ลดลง 12.68 ล�านบาท หรือร�อยละ 44.93 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 ซึ่งโดยรวมเกิดจาก

ผลการดําเนินงานออโตคลิก ซึ่งเพิ่งเริ่มเป�ดดําเนินการและอยู�ในช�วงขยายสาขา    ทําให�เกิดค�าใช�จ�ายในการ

เตรียมความพร�อมตอนเริ่มการเป�ดศูนย�บริการ ซึ่งค�าใช�จ�ายส�วนใหญ�เกี่ยวกับการฝ�กอบรมพนักงานโดย

ผู�เช่ียวชาญในงานด�านบริการยานยนต� เพื่อสร�างมาตรฐานและคุณภาพงานบริการ และการจัดทําแผน

ทางด�านการตลาด สื่อโฆษณา แต�ในส�วนของฮอนด�ามะลิวัลย� มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นร�อยละ 40.64 เม่ือ

เปรียบเทียบป� 2564 เกิดจากผลการดําเนินงานในส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง มีรายได�จาก

การขายรถยนต�เฉลี่ยต�อคันเพิ่มขึ้น 
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วเิคราะห�ผลการดาํเนนิงาน 

เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานสาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2565 

หน�วย : ล�านบาท 

 

รายได� 

 รายได�จากการขายและบรกิารป� 2565 มีมูลค�า 1,728.51ล�านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 64.97 ล�านบาท หรอื 

ร�อยละ 3.91 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

• รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�ง  

รายได�จากส�วนงานจําหน�ายรถยนต�และอุปกรณ�ตกแต�งเท�ากบั 1,269.52 ล�านบาท ลดลง 5.55 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 0.44 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณยอดขายรถยนต�ลดลงช�วงไตรมาส 4 ป� 2565

เนื่องจากการป�ญหาการคลาดแคลนชิปในธุรกิจยานยนต� ซึ่งส�งผลกระทบต�อการผลิตรถยนต� จึง

ไม�เพียงพอต�อความต�องการของลูกค�า ทําให�ปริมาณยอดขายรถยนต�ลดลงร�อยละ 5.79 และ

รายได�จากการขายรถยนต�ลดลงร�อยละ 2.76 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 อย�างไรก็ดี รายได�จาก

การขายอุปกรณ�ตกแต�งเพิ่มขึ้นร�อยละ 78.34 ส�งผลให�รายได�จากการขายรถยนต�เฉลี่ยต�อคันจึง

เพิ่มขึ้นร�อยละ 5.73 

• รายได�ส�วนงานบริการซ�อมบํารงุและจําหน�ายอะไหล� 

รายได�จากส�วนงานบริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล�เท�ากับ 458.99 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 70.52 

ล�านบาท หรือร�อยละ 18.15 สาเหตุหลักเกิดจากการเป�ดสาขาเพิ่มขึ้นของออโตคลิก ส�งผลให�รายได�

ออโตคลิกเพิ่มขึ้นร�อยละ 424.31 ในส�วนของฮอนด�ามะลิวัลย�รายได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 2 เนื่องจาก

รายได�ส�วนงานให�บริการซ�อมบํารุงทั่วไปเพิ่มขึ้น จากปริมาณรถเข�ารับบริการเพิ่มขึ้นร�อยละ 1.92 

 

 

 
ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

 

2564 

 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     
รายได�จําหน�ายรถยนต�และอปุกรณ�ตกแต�ง 1,275.07  1,269.52 (5.55) (0.44%) 

รายได�บริการซ�อมบํารุงและจําหน�ายอะไหล� 388.47 458.99 70.52 18.15% 

รวมรายได�จากการขายและบรกิาร 1,663.54 1,728.51 64.97 3.91% 

กาํไรขัน้ต�น 168.12 193.89 25.77 15.33% 

รายได�ค�านายหน�า 49.49 49.40 (0.09) (0.18%) 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 53.36 57.51 4.15 7.78% 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 122.80 153.14 30.34 24.71% 

ต�นทนุทางการเงนิ 17.25 17.73 0.48 2.78% 

กาํไรสทุธสิาํหรบังวด 28.22 15.54 (12.68) (44.93%) 
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• รายได�ค�านายหน�า 

รายได�ค�านายหน�าเท�ากับ 49.40 ล�านบาท ลดลง 0.09 ล�านบาท หรือร�อยละ 0.18 สาเหตุหลักเกิด

จากปริมาณยอดขายรถยนต�ที่ลดลง เนื่องจากรายได�ค�านายหน�าเกิดจากการจัดหาสินเช่ือและ

ประกันภัยรถยนต� รายได�ค�านายหน�าจึงมีแนวโน�มตามปริมาณยอดขายรถยนต� อย�างไรก็ตาม

รายได�ค�านายหน�าเฉลี่ยต�อคันเพิ่มขึ้นร�อยละ 4.95 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 

ค�าใช�จ�าย 

• ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�าย 

ค�าใช�จ�ายในการขายและจัดจําหน�ายเท�ากบั 57.51 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 4.15 ล�านบาท หรือร�อยละ 7.78

เนื่องค�านายหน�าจากกการขายรถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย�เพิ่มขึ้น และค�าจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากค�าโฆษณา และการจัดงานเป�ดสาขาของออโตคลิก 

• ค�าใช�จ�ายในการบริหาร  

ค�าใช�จ�ายในการบริหารเท�ากับ 153.14 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 30.34 ล�านบาท หรือร�อยละ 24.71 สาเหตุ

หลักเกิดจากค�าใช�จ�ายในการเตรียมความพร�อมการเป�ดสาขาของออโตคลิก ค�าใช�จ�ายคงที่ของแต�

ละสาขา เช�น ค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร ค�าสาธาณูปโภค และค�าเสื่อมราคา และออโตคอร�ปบันทึก

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�พนักงานโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 4.20 ล�านบาท  

• ต�นทุนทางการเงิน 

ต�นทุนทางการเงินเท�ากับ 17.73 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 0.48 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.78 สาเหตุหลักเกิด

จากดอกเบี้ยจากสัญญาเช�าเพิ่มขึ้น 2.01 ล�านบาท จากการทําสัญญาเช�าที่ดินของออโตคลิก 

อย�างไรก็ตาม ดอกเบี้ยจ�ายเงินกู�ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 1.53 ล�านบาท 

 

การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน                                                                                                                                            

สนิทรพัย� 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31

ธนัวาคม 

2564 

31

ธนัวาคม 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 

     

สนิทรพัย�รวม 1,298.40  1,285.77 (12.63) (0.97%) 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงนิสด 169.63 146.12 (23.51) (13.86%) 

ลูกหนี้การค�า 45.38 31.46 (13.92) (30.67%) 

สินค�าคงเหลือ 140.96 129.22 (11.74) (8.33%) 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 69.60 148.52 78.92 113.39% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�  707.19 625.42 (81.77) (11.56%) 

สินทรัพย�สทิธิการใช� 132.73 163.23 30.50 22.98% 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ�มบรษิัทมีสนิทรัพย�รวมมูลค�า 1,285.77 ล�านบาท ลดลง 12.63         

ล�านบาท หรือร�อยละ 0.97 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสาํคญัมีดังนี ้

• เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 146.12 ล�านบาท ลดลง 

23.51 ล�านบาท หรือร�อยละ13.86 โดยรายละเอียดการวิเคราะห�กระแสเงินสดจะแสดงในหน�าถัดไป 

• ลูกหนี้การค�า 

ลูกหนี้การค�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 31.46 ล�านบาท ลดลง 13.92 ล�านบาท หรือ       

ร�อยละ 30.67 โดยรวมเกิดจากลูกหนี้การค�าในส�วนของการจําหน�ายรถยนต� เนื่องจากเดือน

ธันวาคม 2565 มียอดขายรถยนต�ลดลงเม่ือเปรียบเทียบเดือนธันวาคม 2564 จึงส�งผลให�ยอดค�าง

ชําระลูกหนี้การค�าประเภทไฟแนนซ�ลดลง  โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท�ากับ 10 วัน เท�ากับป� 2564 

• สินค�าคงเหลือ 

สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 129.22 ล�านบาท ลดลง 11.74 ล�านบาท หรือ          

ร�อยละ 8.33  สาเหตุหลักเกิดจาก สินค�าประเภทรถยนต�ของฮอนด�ามะลิวัลย�ลดลง 24.18 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 22.47 และสินค�าประเภทอะไหล�ของออโตคลิกเพิ่มขึ้น 11.82 ล�านบาท หรือร�อยละ 

158.66 เนื่องจากการเป�ดดําเนินการสาขาใหม�ระหว�างป� 6 สาขา โดยระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย

เท�ากับ 32 วัน ลดลงจากป� 2564 จํานวน 17 วัน 

• อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทนุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากบั 148.52 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 78.92 

ล�านบาท หรือร�อยละ 113.39 เนื่องจากในระหว�างป� 2565 ฮอนด�ามะลิวัลย�มีการป�ดดําเนินงาน

ศูนย�บริการ ส�งผลให�ที่ดินและสิ่งปลูกสร�างจึงถูกจัดประเภทใหม�เป�นอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 

• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 625.42 ล�านบาท ลดลง  81.77 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 11.56 เนื่องจากที่ดนิและสิ่งปลกูสร�างของฮอนด�ามะลิวลัย�ถูกจัดประเภทใหม�เป�น

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 78.92 ล�านบาท และลดลงจากค�าเสื่อมราคาระหว�างป� 38.57 ล�าน

บาท อย�างไรก็ตามกลุ�มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ�เพิ่มขึน้จากการการก�อสร�างและเป�ดดําเนนิการ

ออโตคลกิเพิ่มทัง้หมด 6 สาขาในป� 2565 มูลค�า 53.05 ล�านบาท  
 

• สินทรัพย�สิทธิการใช� 

สินทรพัย�สิทธิการใช� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 163.23 ล�านบาท เพิ่มขึ้น  30.50 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 22.98 สาเหตุหลักเกิดจากการมีสัญญาเช�าที่ดินของออโตคลิกเพิ่มขึ้น 6 สาขาในป� 

2565 
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หนีส้นิ 

หน�วย : ล�านบาท 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 กลุ�มบรษิทัมีหนีส้ินรวมมูลค�า 606.77 ล�านบาท ลดลง 24.35 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 3.86 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญมีดังนี ้

• เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู�ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 280        

ล�านบาท ลดลง 20 ล�านบาท หรือร�อยละ 6.67 ฮอนด�ามะลิวัลย�จ�ายชําระคืนตั๋วสัญญาใช�เงิน จาก

การบริหารจัดการสินค�าคงเหลือที่ดีขึ้น และสอดคล�องกับสนิค�าคงเหลือรถยนต�ที่ลดลง 

• เจ�าหนีก้ารค�า 

เจ�าหนี้การค�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 60.79 ล�านบาท ลดลง 25.03 ล�านบาท หรือ            

ร�อยละ 29.17 สาเหตุหลักเกิดจากเจ�าหนี้การค�าของฮอนด�ามะลิวัลย� จากการสั่งซื้อรถยนต�ลดลง 

ซึ่งสอดคล�องกับสินค�าคงเหลือรถยนต�ที่ลดลง จึงทําให�มียอดเจ�าหนี้ค�างจ�ายที่ยังไม�ถึงกําหนดชําระ

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสิ้นป� 2564 โดยระยะเวลาจ�ายชําระหนี้เฉลี่ยเท�ากับ 23 วัน ลดลงจากสิ้นป� 

2564 จํานวน 9 วัน 

• ภาษเีงนิได�นติบิคุคลค�างจ�าย 

ภาษีเงินได�นิติบุคคลค�างจ�าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 6.20 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 3.55 ล�าน

บาท หรือร�อยละ 133.96 เนื่องจากผลการดําเนินงานของฮอนด�ามะลิวัลย�มีกําไรก�อนภาษีสําหรับป� 

2565 เพิ่มขึ้นร�อยละ 40.64 เม่ือเปรียบเทียบกับป� 2564 

• เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 43.55 ล�านบาท ลดลง 

16.20 ล�านบาท หรือร�อยละ 27.11 เนื่องจากการจ�ายชําระคืนเงินกู�ยืมตามสัญญา 

 

 

ข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2565 

เปลีย่นแปลง 

+/(-) 

 

% 
     

หนีส้นิรวม 631.12 606.77 (24.35) (3.86%) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน 
300.00 280.00 (20.00) (6.67%) 

เจ�าหนี้การค�า 85.82 60.79 (25.03) (29.17%) 

ภาษีเงนิได�นิตบิุคคลค�างจ�าย 2.65 6.20 3.55 133.96% 

เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 59.75 43.55 (16.20) (27.11%) 

หนี้สนิตามสัญญาเช�า 139.36 170.81 31.4 22.57% 
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• หนี้สินตามสัญญาเช�า 

หนี้สินตามสัญญาเช�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท�ากับ 170.81 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 31.45 ล�านบาท 

หรือร�อยละ 22.57 เนื่องจากออโตคลิกทําสัญญาเช�าที่ดินเพิ่มขึ้น 6 สาขาในป� 2565 

ส�วนของผู�ถอืหุ�น 

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ�มบริษัทมีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมมูลค�า 679 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 11.72 

ล�านบาท หรือ ร�อยละ 1.76 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีกําไรสุทธิ 15.54 ล�านบาท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ�นสามัญเพิ่มขึ้น 4.20 ล�านบาท และลดลงจากการจ�ายเงินป�นผล 8 ล�านบาท  

 

การวเิคราะห�กระแสเงนิสด 

หน�วย : ล�านบาท 

มนีกระแสเงนิสดาคม 2564 2564 2565 

EBITDA 97.01 100.06  

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนีส้ินดาํเนนิงาน 60.10 (19.53)  

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 157.11 80.53  

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (58.29) (36.25)  

กระแสเงินสดสทุธิได�มาจาก (ใช�ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (91.73) (67.79)  

เงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ (ลดลง)  7.09 (23.51) 

เงินสดยกมาต�นงวด 162.54 169.63 

เงนิสดคงเหลอืสิน้งวด 169.63 146.12 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ�มบรษิัทมีเงนิสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจํานวน 146.12 ล�านบาท 

มีกระแสเงนิสดสุทธิลดลง 23.51 ล�านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดใช�ไปในจากกิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมจัดหาเงนิ 

• กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 80.53 ล�านบาท เป�นกระแสเงินสดที่ได�จากกําไร

ก�อนหักค�าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ�ายและภาษี (EBITDA) จํานวน 100.06 ล�านบาท และกระแสเงินสด

ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 19.53 ล�านบาท โดยรายการ

หลักที่ทําให�กระแสเงินสดลดลงประกอบด�วย เจ�าหนี้การค�าลดลง 25.03 และจ�ายชําระภาษีเงินได� 

15.61 ล�านบาท ในขณะที่รายการหลักที่ทําให�กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบด�วย ลูกหนี้การลดลง 

11.20 ล�านบาท และสินค�าคงเหลือลดลง 11.20 ล�านบาท 

• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมการลงทุน จํานวน 36.25 ล�านบาท ส�วนใหญ�เป�นเงินจ�ายสําหรบัการ

ลงทุนในการก�อสร�างออโตคลิก 6 สาขาที่เป�ดดําเนินการในป� 2565 และกําลังดาํเนินการก�อสร�าง

พร�อมเริ่มเป�ดดาํเนนิการในเดือนมกราคม 2566 ในจังหวดัเชียงใหม� 1 สาขา 
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• กระแสเงินสดจ�ายในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 67.79 ล�านบาท เป�นเงนิสดรับจากเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงนิ จํานวน 1,420 ล�านบาท จ�ายชําระคืนเงนิกู�ยืม 1,456.20 ล�านบาท จ�ายชําระหนีส้ิน

ตามสัญญาเช�า 12.55 ล�านบาท จ�ายชําระดอกเบี้ย 11.04 ล�านบาท และจ�ายเงนิป�นผล 8 ล�านบาท 
 

จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายภานุมาศ รังคกลูนวุัฒน�) 

     ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร 


