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ที่ PLAT 003/2563 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2562 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท เดอะ แพลทินมั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บรษัิทฯมีรายไดร้วมส าหรบัปี 2562 และ 2561 จ านวน 2,465 ลา้นบาท และจ านวน 2,117 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 348 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 295 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2562 

และโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ่มรายไดจ้ากการ

บรหิารจดัการพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลลใ์หเ้พิ่มสงูขึน้จากการจดักิจกรรม (Event) สง่ผลให้

รายไดส้ว่นนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 30 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561  

นอกจากนี ้เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัท เดอะ แพลทินมั มารเ์ก็ต จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บรษัิทฯถือหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดม้ีการลงนามในสญัญาใหเ้ช่าพืน้ที่กบั PPI (Thailand) Co.,Ltd จ านวนพืน้ที่ 3,983 ตารางเมตร 

รายการ 
2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 1,627 66 1,332 63 295 22 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 455 18 434 20 21 5 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 252 11 268 13 (16) (6) 

รายไดอ้ื่น 131 5 83 4 48 58 

รวมรายได้ 2,465 100 2,117 100 348 16 
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เพื่อเปิด Don Don Donki หา้งสรรพสินคา้ราคาประหยดัอนัดบั 1 จากประเทศญ่ีปุ่ น ในโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก 

และคาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปลายไตรมาส 1 ของปี 2563 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 21 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราการเขา้พกัเฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้อยูท่ี่รอ้ยละ 94 (ปี 2561: รอ้ยละ 91) 

มีการปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารเพิ่มมากขึน้จาก

การเปลี่ยนแปลงรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม้ีความหลากหลายทัง้บฟุเฟตแ์ละแพ็คเกจอาหารและเครื่องดื่มส าหรบั

กลุม่ลกูคา้ที่มาประชมุสมัมนา จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มเพิม่สงูขึน้ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลลส์  าหรบัปี 2562 ลดลงจ านวน 
16 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากทวัรน์กัทอ่งเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางมาในประเทศไทย
มีจ านวนลดลงจึงส่งผลใหก้ลุ่มทวัรช์าวจีนที่ใชบ้ริการในศนูยก์ารคา้ของบริษัทลดลงเช่นเดียวกนั ซึ่งกลุ่มทวัรด์งักลา่วมี
อัตราการใช้จ่ายส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อคนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทัวรช์าวต่างชาติอื่น และจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางเขา้ประเทศไทยในปี 2562 มีการเติบโตชะลอตวัลงจึงสง่ผลใหจ้ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่มา
ใชบ้รกิารท่ีศนูยอ์าหารลดจ านวนลง  

1.4 รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นของบริษัทฯส าหรบัปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 48 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2561 โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมลูค่า
สินทรพัยส์ทุธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้และก าไรจากการขายหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ ทัง้นี ้ในปี 2562 อตัรา
ดอกเบีย้รับและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนีเ้พิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
ประกอบกบับริษัทฯมีรายไดจ้ากการริบเงินประกนัการเช่าเนื่องจากผูเ้ช่าปฎิบตัิ ผิดเง่ือนไขสญัญา จึงสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มี
รายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 

ต้นทุนรวม 

บริษัทฯ มีตน้ทนุรวมส าหรบัปี 2562 จ านวน 1,146 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 419 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

58 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการ ปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 414 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 127 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์  
2562 และพืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 2561 จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีตน้ทนุ
ในการใหเ้ช่าและบรกิารเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบัปีก่อน 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 19 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของลกูคา้ที่เขา้พกัในโรงแรมผา่นระบบการจองหอ้งพกัออนไลนข์องตวัแทน 
จึงสง่ผลใหค้า่นายหนา้หอ้งพกัและคา่ธรรมเนยีมการจองหอ้งพกัทีจ่องผา่นระบบดงักลา่วเพิม่สงูขึน้ ซึง่ผนัแปรตามยอด
รายไดค้า่หอ้งพกัทีเ่พิ่มขึน้ และตน้ทนุคา่อาหารและเครือ่งดื่มทีเ่พิม่ขึน้ผนัแปรตามยอดรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ที่เพิ่ม
สงูขึน้  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดื่มปี 2562 ลดลงจ านวน 14 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 ซึง่สว่นใหญ่เป็นตน้ทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มที่ลดลง ประกอบกบั
การลดลงของตน้ทนุคา่สว่นกลางจากการปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีบางสว่นของศนูยอ์าหารไปเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่า จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มี
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดื่มลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 

3. ก าไรขั้นตน้ 

ปี 2562 บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 119 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

รายการ 
2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 741 46 327 25 414 127 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 216 47 197 45 19 10 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 189 75 203 76 (14) (7) 
  รวมต้นทุนขาย 1,146 49 727 36 419 58 
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  ส าหรบัปี 2562 บรษัิทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัรอ้ยละ 51 ต ่ากวา่อตัราก าไรขัน้ตน้ปี 
2561 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 64 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได ้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 54 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมี
อตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 75  เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก 
เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ ์2562 และพืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 
2561 ซึ่งโครงการดงักลา่วทัง้ 2 โครงการ มีอตัราค่าเช่าต่อตารางเมตรต ่ากว่าศนูยแ์ฟชั่นคา้สง่ เดอะ แพลทินัม 
แฟชั่น มอลล ์ประกอบกบัโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบริการท่ีสงูกวา่ศนูยแ์ฟชั่น
คา้สง่ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล ์ จึงสง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง  

  ธุรกิจโรงแรม มีอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2562 เท่ากบัอตัรารอ้ยละ 53 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 55  เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่านายหนา้และคา่ธรรมเนียมการจองหอ้งพกัที่จองผา่น
ระบบออนไลนต์ามเหตผุลที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

  ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2562 และ 2561 เทา่กบัอตัรารอ้ยละ 25 และ 24 

ตามล าดบั โดยบรษัิทฯมีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2562 สงูกวา่ปี 2561  เนื่องจากการลดลงของตน้ทนุคา่

สว่นกลางจากการปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีบางสว่นของศนูยอ์าหารไปเป็นพืน้ท่ีใหเ้ชา่  ตามเหตผุลที่ไดก้ลา่วมาแลว้

ขา้งตน้  

4. ค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 
2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจใหเ้ชา่พืน้ท่ีและบรกิาร 886 54 1,005 75 (119) (12) 
ธุรกิจโรงแรม 239 53 237 55 2 1 
ธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่ 63 25 65 24 (2) (3) 
รวมก าไรขัน้ตน้ 1,188 51 1,307 64 (119) (9) 

รายการ 
2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 114 5 84 4 30 36 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 305 12 306 14 (1) - 
คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 1 - 1 - - - 
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 184 7 214 10 (30) (14) 
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4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 36 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธส์  าหรบัการเปิดโครงการ เดอะ มาร์
เก็ต แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารปี 2562 ลดลงจ านวน 1 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 2561 
เนื่องจากบรษัิทฯ มคีา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร ์วอลค์ ลดลงจ านวน 13 ลา้น
บาท จากการจดัประเภทรายการคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดนิอาร ์ วอลค์ไปเป็นตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิารของ
โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ขณะที่ คา่สนบัสนนุกรุงเทพมหานครในการปรบัปรุงซอ่มแซมสะพานขา้มคลองแสนแสบ
ติดพืน้ท่ีของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ของศนูยก์ารคา้ใชใ้นการเดินทางจ านวน 
5 ลา้นบาท และมีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 7 ลา้นบาท  

  4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดปี้ 2562 ลดลงจ านวน 30 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 
2561 ซึง่คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดด้งักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

5 ก าไรส าหรับงวด 

 

 

ปี 2562 บรษัิทฯมีก าไรส าหรบังวดจ านวน 715 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 70 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากบรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจใหเ้ช่าและบรกิารและธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม ลดลง
จ านวน 119 ลา้นบาท และ  2 ลา้นบาท ตามล าดบั และ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้จ านวน 29 ลา้นบาท 
ขณะที ่บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 2 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 30 ลา้นบาท 
และบรษัิทฯมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 48 ลา้นบาท เหตุผลตามรายละเอียดทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 

รายการ 
2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรส าหรบังวด 715 29 785 37 (70) (9) 
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6 ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 6.1 สินทรัพยร์วม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จ านวน 366 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2561โดยมสีาเหตดุงันี ้

 สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจ านวน 220 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5 เนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวลดลงจ านวน 416 ลา้นบาท เนื่องจากในระหวา่งปีบริษัทฯ ไดจ้่าย
ช าระคา่ก่อสรา้งในการพฒันาโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ขณะที่ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 154 ลา้นบาท และสนิทรพัยห์มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 42 ลา้นบาท จากภาษีซือ้ของคา่กอ่สรา้ง
โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 586 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 เนื่องจากอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการลงทุนและเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้งเพิ่มขึน้จากค่าพฒันาโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก
จ านวน 223 ลา้นบาท  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึน้จ านวน 274 ลา้นบาท จากการเพิ่มขึน้ของค่า
พฒันาโครงการโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์สมยุ และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 108 ลา้นบาท 
ขณะที่ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 19 ลา้นบาท จากการตดัจ าหน่ายทางเดินโครงการ อารว์อรค์ 
เป็นคา่ใชจ้่าย 

6.2 หนี้สนิรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 211 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2561 เนื่องจากบรษัิทฯ มเีจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 148 ลา้นบาท และเงินประกนั
ผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 29 ลา้นบาท จากเจา้หนีผู้ร้บัเหมาก่อสรา้ง โครงการ เดอะมารเ์ก็ต แบง็คอก และคา่เช่าที่ดินระยะยาว
คา้งจ่ายจากการรบัรูค้า่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะมารเ์ก็ต แบงคอกเพิ่มขึน้จ านวน 206 ลา้นบาท  ขณะที่ บรษัิทฯ มีรายได้
รบัลว่งหนา้จากคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 153 ลา้นบาท จากการบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดค้า่เชา่ในปี 2562 
เงินมดัจ าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท และหนีส้นิอื่นๆ ลดลงจ านวน 6 ลา้นบาท   

 

 
รายการ 

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

สนิทรพัยร์วม 11,684 100 11,318 100 366 3 
หนีส้นิรวม 2,568 22 2,357 21 211 9 

สว่นของผูถื้อหุน้ 9,116 78 8,961 79 155 2 
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6.2 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จ านวน 155 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2561 เนื่องจากบรษัิทฯ มีก าไรส าหรบัปี 2562 จ านวน 715 ลา้น และมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จ านวน 560 ลา้นบาท 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

 

                            (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ)์ 

         รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
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