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24 กมุภาพนัธ ์2565 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 

ประจ ำปี 2564 

 

บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทั (“บรษิทัฯ”)  ขอชี้แจงผลการด าเนินงานและฐานะ

การเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

ผลประกอบการในปี 2564 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายรวม 1,717.4 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 9.2 โดยมี

ปัจจยัจากการชะลอตวัของอุปสงค์ของลูกค้ากลุ่มธนาคารและภาคการส่งออก จากผลกระทบของสถาณการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกจิบตัรพลาสตกิจากการทีบ่รษิทัฯ ไดม้ี

การขายกลุ่มธุรกจิดงักล่าวออกไปในระหว่างปี 2564 อย่างไรกต็ามในแงผ่ลก าไรจากการด าเนินงาน บรษิทัฯมคีวามสามารถ

ในการท าก าไรได้ดีขึ้นอย่างมากจากการบริหารต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยบรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้อยู่ที ่490.2 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าคดิเป็นรอ้ยละ 15.6 และมกี าไร 

EBITDA อยู่ที่ 311.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  40.4 ทัง้นี้  บริษัทฯ ยังคงปรับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัและรกัษาฐานธุรกจิเดมิ โดยไดมุ้่งเน้นกลุ่มธุรกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต (Growth Business) 

ได้แก่ ธุรกิจบริหารคลงัสินค้าและการจดัการ ธุรกิจฉลากและบรรจุภัณฑ์ป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจเทคโนโลยี

แพลตฟอรม์ เป็นตน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ปี 2560 - ปี 2564 
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บรษิทัฯ มกี าไรสุทธปิระจ าปี 2564 (ก่อนรายการพเิศษ) อยู่ที ่414.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 79.2 เป็นผลมาจาก

การเพิม่ขึน้ของก าไรจากการด าเนินงาน 100.7 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 977.7 และส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบรษิัท

ร่วมและการร่วมคา้ทีเ่พิม่ขึ้น 82.4 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 34.1 โดยการเพิม่ขึน้ของส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนมาจาก

บรษิัท บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“Synnex”)  ซึ่งประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทสนิคา้

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งไดร้บัปัจจยับวกจากผลกระทบสถานการณ์ 

COVID-19 ในแง่ของอุปสงค์สนิค้าที่เพิม่ขึน้จากนโยบายภาครฐัทีส่่งเสรมิใหท้ างานทีบ่้าน รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนรูปแบบ

การเรียนการสอนของภาคการศึกษาและองค์กรธุรกิจที่เน้นรูปแบบการท างาน การจดัประชุมและกิจกรรมใหเ้ป็นแบบ

ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ 

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(Net profit margin) ปี 2560 - ปี 2564 

 

ในช่วงไตรมาสที ่3 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกจิกลุ่มสิง่พมิพแ์ละรับรูร้ายการก าไรจากการ

ขายหุน้สามญัของบรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) เป็นรายการพเิศษในงบการเงนิรวม 784.5 ลา้นบาท และไดม้ี

การเปลีย่นการจดัประเภทเงนิลงทุนใน TBSP จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วม จากสดัส่วนการถอืหุน้คงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 25 

ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทั สบาย เทคโนโลย ี

จ ากดั (มหาชน) (“SABUY”) ซึ่งเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านอเิล็กทรอนิกสห์ลายรูปแบบ (Fintech 

Ecosystem)  คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 984.5 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ และ SABUY จะผนึกก าลงั (Synergy) เพื่อปรบัเปลีย่น

และต่อยอดรูปแบบธุรกจิบตัรพลาสตกิของ TBSP ใหม้โีอกาสเขา้ถงึฐานลูกคา้รายใหม่ในตลาดการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์และ

การบรหิารจดัการศูนยอ์าหารซึง่เป็นคู่คา้เดมิของ SABUY ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ และ TBSP กจ็ะไดม้โีอกาสร่วมลงทุนใน

ธุรกิจการจ าหน่ายสนิค้าผ่านตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัซิึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกบัแนวโน้มเศรษฐกิจดจิทิลั (Digital Economy) 
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และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่น้นการท าธุรกรรมผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ในปัจจุบนั บรษิทัฯ เชื่อ

ว่าการร่วมลงทุนกนัระหว่าง บรษิทัฯ TBSP และ SABUY จะสามารถสรา้งการเตบิโตของรายไดข้องทุกฝ่ายร่วมกนัในอนาคต 

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2564 ปี 2563 
การเปลีย่นแปลง 

ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,717.4  1,891.6  (174.2) (9.2) 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (1,227.2) (1,467.5) 240.3  (16.4) 

ก าไรขัน้ตน้ 490.2  424.1  66.1  15.6  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (370.4) (409.4) 39.0  (9.5) 

รายไดอ้ื่น 19.1  16.0  3.1  19.4  

EBITDA 311.1  221.6  89.5  40.4  

ค่าเสื่อมราคาและการตดัจ าหน่าย (172.2) (190.9) 18.7  (9.8) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (30.5) (35.9) 5.4  (15.0) 

ภาษเีงนิได ้ (18.0) (5.1) (12.9) 252.9  

ก าไรจากการด าเนินงาน 90.4  (10.3) 100.7  977.7  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 323.8  241.4  82.4  34.1  

ก าไรสุทธกิ่อนรายการพเิศษ 414.2  231.1  183.1  79.2  

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิ 784.5  -    784.5  100.0  

ก าไรสุทธปิระจ าปี 1,198.7  231.1  967.6  418.7  

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.58 0.50 2.08 420.0 

 

บรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการปรบัแผนธุรกจิของบรษิทัฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรบัตวัใหเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

ของเทคโนโลยดีจิทิลั โดยการพฒันานวตักรรมดา้นระบบสารสนเทศ และไดป้รบัโครงสรา้งองค์กรในกลุ่มบรษิทัใหเ้กดิผลผนึก 

(Synergy) ทัง้ดา้นการพฒันาตลาดและผลติภณัฑ ์และดา้นการลดต้นทุนการผลติเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวม

ส าหรบัรกัษาฐานธุรกจิเดมิควบคู่ไปกบัการหาพนัธมติรทางธุรกจิรายใหม่ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกจิหลกัไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีข ัน้สูงและบริหารคลงัสินค้า  (Security & Fulfillment Solution) 

ผ่านการลงทุนในบรษิทั ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“SPM”) 

2. ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทสนิค้าเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ  (IT 

Ecosystem) ผ่านการลงทุนในบรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“Synnex”) 
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สนิทรพัย ์(ลา้นบาท)

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  และอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้
เงนิสดและสนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่

3. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านวธิอีเิลก็ทรอนิกสห์ลายรูปแบบ (Fintech Ecosystem) ผ่านการ

ลงทุนใน SABUY และ TBSP  

4. ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารดจิทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) ผ่านการลงทุนในบรษิทั โกไฟว ์จ ากดั (“Gofive”)  

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 

ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

2.1 งบแสดงฐำนะกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่

รายการ 31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 การเปลีย่นแปลง 
 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิทรพัยร์วม 7,807.4  100.0  4,157.5  100.0  3,649.9  87.8  

หนี้สนิรวม 2,666.0  34.1  1,633.1  39.3  1,032.9  63.2  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,141.4  65.9  2,524.4  60.7  2,617.0  103.7  

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั     

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.52 เท่า 0.65 เท่า   

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วน 

ของผูถ้อืหุน้ 
0.19 เท่า 0.50 เท่า   
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สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้ 7,807.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 3,649.9 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 87.8 โดยมรีายละเอยีดของการเพิม่ขึน้ทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

• เงนิสดและสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 871 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้คา้งช าระ

ค่าหุน้จากการขายบรษิทัย่อย จ านวน 1,020 ลา้นบาท โดยลูกหนี้การคา้และสนิคา้คงเหลอืลดลงจากปีก่อน 

• เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ เพิม่ขึน้ 850 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วม Synnex ในระหว่างปี และจากการจดัประเภทใหม่ของเงนิลงทุน TBSP จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิัท

ร่วม เนื่องจากบรษิทัฯ ขายหุน้ TBSP ในสดัส่วนรอ้ยละ 73.48 ท าใหส้ดัส่วนในเงนิลงทุน TBSP คงเหลอืรอ้ยละ 

25 และสูญเสยีการควบคุมใน TBSP ทัง้นี้บรษิัทฯ วดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุน คงเหลอื ณ วนัที่จดัประเภท

ใหม่ โดยมมีลูค่าทัง้สิน้ 682 ลา้นบาท 

• ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ลดลง 319 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตดั

รายการสินทรพัย์ของบริษัทย่อย TBSP 639 ล้านบาท ออกจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื่องจากสูญเสีย

อ านาจการควบคุม นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดซ้ื้อทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งจากบรษิทัร่วมแห่ง

หนึ่ง จ านวน 496.5 ลา้นบาท และจดัประเภทรายการดงักล่าวอยู่ในอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  

• สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 2,248 ล้านบาท จากการทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนในบรษิทั SABUY คดิเป็นมูลค่า

รวมทัง้สิ้น 984.5 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ TKS เป็นผู้ถือหุ้นของ SABUY ในสดัส่วนร้อยละ 9.68 โดยการลงทุน

ดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน และจะถูกวดัมูลค่ายุติธรรมทุกสิ้นงวด โดย ในปี 

2564 บรษิทัฯ รบัรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุตธิรรมกบัมูลค่าทางบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีน จ านวน 

1,756 ลา้นบาท เป็นผลก าไรจากวดัมลูค่ายุตธิรรมเงนิลงทุนในตราสารทุนเขา้ในส่วนขององคป์ระกอบอื่นของส่วน

ของผูถ้อืหุน้ และการตดัรายการค่าความนิยมจ านวน 490 ล้านบาท ออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทั เนื่องจาก

สญูเสยีอ านาจการควบคุมในบรษิทัย่อย 

หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวมทัง้สิน้ 2,666.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,032.9 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 63.2 โดยมรีายละเอยีดของการเพิม่ขึน้ทีม่สีาระส าคญัดงันี้ 

• หนี้สนิอื่นเพิม่ขึ้น 1,294 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเจ้าหนี้ค้างช าระค่าหุ้นจากการปรบั

โครงสร้างธุรกจิระหว่างกลุ่มบรษิทั จ านวน 1,020 ล้านบาท และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชเีพิม่ขึ้น 319 ล้าน

บาท จากผลของการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนในระหว่างปี 
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• หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยลดลง 261 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการตดัรายการหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของ 

บรษิทัย่อยจ านวน 279 ล้านบาท ออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และการทยอยช าระคนืหนี้เงนิกู้ระยะยาวใน

ระหว่างปีจ านวน 164 ลา้นบาท ในขณะช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนั

การเงินในประเทศแห่งหนึ่งจ านวน 217.5 ล้านบาท เพื่อวตัถุประสงค์ในการจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก

บรษิทัร่วมแห่งหนึ่ง 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้สิ้น 5,141.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,617.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 103.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากผลก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2564  จ านวน 

1,198.7 ล้านบาท และผลก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุน(สุทธจิากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบญัชี) ผ่านก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นจ านวน 1,404.8 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผล จ านวน 138.7 ลา้นบาท 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  อยู่ที่ 0.52 ลดลงเล็กน้อยจาก 0.65 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 อย่างไรกด็หีากพจิารณาอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  อยู่

ที ่0.19 ลดลงจาก 0.50 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากการตดัรายการหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของบรษิทัย่อยจ านวน 279 

ลา้นบาท ออกจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และการทยอยช าระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะยาวในระหว่างปีจ านวน 164 ลา้นบาท  

2.2 งบกระแสเงินสด 

กระแสเงนิสด (หน่วย : ลา้นบาท) ส าหรบัปี 2564 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 148.6 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (321.1) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 118.3 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธริะหว่างปี (54.2) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 162.7 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 108.5 

 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มรีายการกระแสเงนิสดดงันี้ 

• กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 148.6 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก ก าไรส าหรบัปีหลงัหกัรายการ

ทีก่ระทบก าไรเป็นเงนิสดรบั 331.2 ล้านบาท รวมทัง้มเีงนิสดจ่ายจากการด าเนินงานและจ่ายช าระภาษเีงนิไดร้วม 

182.6 ลา้นบาท  
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• กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 321.1 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากเงนิสดจ่ายสุทธ ิระหว่างเงนิสดรบั

จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั TBSP 889.4 ล้านบาท และเงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 370.7 ล้านบาท กบัเงนิ

สดจ่ายซื้อเงนิลงทุนในบรษิทั SABUY และสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่น 1,002.8 ล้านบาท อีกทัง้มกีารจ่ายซื้อทีด่นิ 

อาคาร และอุปกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน และอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ในระหว่างปี จ านวน 574.3 ล้าน

บาท 

• กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 118.3 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากการเงนิสดรบัคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่

บรษิทัร่วม 260.0 ลา้นบาท และรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ในระหว่างปี จ านวน 217.5 ลา้นบาท 

ในขณะที่มีจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 138.6 ล้านบาท และการทยอยช าระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบัน

การเงนิและหนี้สนิตามสญัญาเช่ารวมดอกเบีย้จ่าย จ านวน 223.2 ลา้นบาท  

 

ท าให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทัง้สิน้ 108.5 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อนจ านวน 54.2 ลา้นบาท 
 

 

 

จงีเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

(นายจุตพินัธุ ์มงคลสุธ)ี 

                     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 


