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ที่ PLAT 056/2562 

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับ    

ไตรมาสที่ 1  สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีก าไรลดลงจ านวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปี 2561 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จ านวน 604 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 73 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 78 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต 

แบงคอก เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 2561 นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารจดัการพืน้ที่สว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ให้สงูขึน้  

จากการจัดกิจกรรม (Event) และผู้ สนับสนุนทางการตลาด (Marketing Sponsorship) ส่งผลให้รายได้ส่วนนีเ้พิ่มขึน้

จ านวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ16 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 407 67 329 62 78 24 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 111 19 110 21 1 1 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 62 10 64 12 (2) (3) 

รายได้อื่น 24 4 28 5 (4) (14) 

รวมรายได้ 604 100 531 100 73 14 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมาจากรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มที่เพิ่มขึน้

จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯได้มีการ

เปลี่ยนแปลงรายการอาหารและเคร่ืองดื่มให้มีความหลากหลายทัง้บฟุเฟต์และแพ็คเกจอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับกลุม่

ลกูค้าที่มาประชมุสมัมนา จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่มสงูขึน้  

ขณะที่ บริษัทฯมีรายได้ค่าห้องพกัลดลงจ านวน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกับงวด

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัราคา่เช่าห้องพกัเฉลีย่ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เทา่กบั 3,472 บาท/ห้อง/

คืน ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนซึง่เท่ากบั 3,523 บาท/ห้อง/คืน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงมีอตัราการเข้าพกัเฉลี่ยอยูท่ี่

อตัราร้อยละ 95 (ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 : อตัราร้อยละ 94)  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 
2562 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจาก
มลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานครช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 สง่ผลให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่มาใช้
บริการท่ีศนูย์อาหารและเคร่ืองดื่มลดจ านวนลง  

1.4 รายได้อื่น  

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562  ลดลงจ านวน 4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้อื่นของบริษัทฯสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลตา่ง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขาย
หลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯน าเงินฝากประจ าและเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนีไ้ปใช้ใน
การก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีเงินฝากประจ าและเงินลงทนุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบั
ปี 2561 และอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของเงินฝากประจ าลดลงตามภาวะตลาดเงิน จึงสง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้อื่น
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯ มีต้นทุนรวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จ านวน 250 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 70 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 69 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 84 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มาร์เก็ต 
แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ์ 2562 และพืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซา่ร์ เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 
2561 จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีต้นทนุในการให้เช่าและบริการเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากคา่ใช้จ่ายที่จา่ยให้แก่ตวัแทนการเดินทาง(Travel Agency 
Commission) และคา่ธรรมเนยีมการจองห้องพกั (Reservation Fee) เพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่เพิ่มสงูขึน้  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขาย
อาหารและเคร่ืองดื่ม และการลดลงของต้นทนุค่าสว่นกลางจากการปรับเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของศนูย์อาหารไปเป็นพืน้ท่ี
ให้เช่าจึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

3. ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 ผลแตกต่าง 

 ล้านบาท    %   ล้านบาท     %  ล้านบาท   % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 151 37 82 25 69 84 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 52 47 48 44 4 8 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 47 76 50 78 (3) (6) 
  รวมต้นทุนขาย 250 43 180 36 70 39 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 256 63 247 75 9 4 
ธุรกิจโรงแรม 59 53 62 56 (3) (5) 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 15 24 14 22 1 7 
รวมก าไรขัน้ต้น 330 57 323 64 7 2 
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ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562  บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 57 น้อยกวา่ 

อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 64 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการ บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 63  
ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯได้เปิดโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อ
วนัที่ 14 กุมภาพนธ์ 2562 และพืน้ที่ส่วนต่อขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซ่าร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 
2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวทัง้ 2 โครงการ มีอัตราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น 
มอลล์ ขณะที่ บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน จากการเปิดด าเนินการโครงการใหม่ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นและการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการบริหารจัดการพืน้ที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชัน มอลล์ ซึ่งถูกน ามาจัดกิจกรรม
(Event)และรายได้จากผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship)  

 ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2562 และ 2561 เทา่กบัอตัราร้อยละ 53 และ 56 ตามล าดบั 
ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2562 ต ่ากวา่ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัราคา่เช่าห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องตอ่คืนส าหรับ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2561 ตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับของปี 2562 และ 2561 เทา่กบัอตัราร้อยละ 24 และ 
22 ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2562 สงูกวา่กวา่ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯมต้ีนทนุคา่สว่นกลางลดลง
จากการท่ีบริษัทฯได้น าพืน้ท่ีบางสว่นของศนูย์อาหารไปเป็นพืน้ท่ีให้เช่าแทน ตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 

4. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 

 

 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 44 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่าย
ด้านบคุลากรส าหรับรองรับการเปิดโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จ านวน 75 ล้านบาท ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท ขณะที ่บริษัทฯ ม ี

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 26 4 18 3 8 44 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 75 12 75 14 - - 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 52 9 55 10  (3) (5) 
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คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนโครงการทางเดินอาร์วอร์คลดลงจ านวน 3 ล้านบาท เนื่องจากการจดัประเภทคา่ตดั
จ าหนา่ยดงักลา่วเป็นต้นทนุจากการให้เชา่และบริการของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึง่เร่ิมเปิดด าเนินงานเมื่อวนัท่ี 
14 กมุภาพนัธ์ 2562 

5. ก าไรส าหรับงวด 

 

 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวดจ านวน 201 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 8 
ล้านบาท ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงแรมลดลงจ านวน 3 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลงจ านวน 4 ล้านบาท ขณะที่ ก าไรขัน้ต้น
จากธุรกิจให้เชา่และบริการเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้จ านวน 1 ล้านบาท 
และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดทีก่ลา่วมาข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 6.1 สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 368 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 
2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 91 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้า
ค่าเช่าที่ดินระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้จ านวน 43 ล้านบาท จากการจ่ายช าระค่าเช่า
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 23 ล้านบาท จากภาษีซือ้ของค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งรอขอคืนจาก
กรมสรรพากร ขณะที่ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง
จ านวน 131 ล้านบาท จากการจ่ายช าระคา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ  มาร์เก็ต แบงคอก 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 201 33 203 38 (2) (1) 

 
รายการ 

31 มีนาคม 2562   31 ธันวาคม 2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 11,707 100 11,339 100 368 3 
หนีส้นิรวม 2,544 22 2,377 21 167 7 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 9,163 78 8,962 79 201 2 
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 342 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้
ปี 2561 เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้จ านวน 337 ล้านบาท จากการบนัทึกงาน
ก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนลดลงจาก
การตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการอาร์ วอร์คเป็นคา่ใช้จ่ายจ านวน 5 ล้านบาท  

6.2 หนีส้ินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 76 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึน้จากงาน
ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวเพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท มีคา่เช่าที่ดิน
ระยะยาวค้างจ่ายจากการรับรู้ค่าสทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกเพิ่มขึน้จ านวน 54 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติ
บคุคลค้างจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 54 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีรายได้รับลว่งหน้าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 
40 ล้านบาท จากการบนัทกึรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และหนีส้นิอื่นลดลงจ านวน 16 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 จ านวน 
201 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ์) 

                    รองกรรมการผู้จดัการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานกุารบริษัท 
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