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เรื�อง ชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษทัฯ”) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2558 สิ �นสดุ

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีกําไรเพิ�มขึ �นจํานวน 192 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 44 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซึ�งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี � 

1. รายได้จากการดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้รวมสําหรับปี 2558 และ 2557 จํานวน 1,768 ล้านบาท และ 1,445 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �นจํานวน 

323 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 22 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

 

 

 

 

1.1. รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษทัฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 101 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 11  เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2557 เนื�องจากบริษัทฯมีการปรับขึ �นราคาค่าเช่าพื �นที�และค่าบริการสําหรับสญัญาเช่าและบริการที�หมดอายุระหว่างปี และการ

ปรับโซนพื �นที�ขายอาหารและเครื�องดื�มบางส่วนของศูนย์อาหารในโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั�น มอลล์เป็นพื �นที�ให้เช่า รวมทั �ง 

บริษทัฯได้เปิดโครงการพื �นที�ให้เช่าแห่งใหม่ คือ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ ที�อําเภอ เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ในเดือนมกราคม 

2558 

อย่างไรก็ตาม จากเหตกุารณ์ระเบดิที�เกิดขึ �นบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ได้ส่งผลกระทบต่อความ

เชื�อมั�นในความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติที�จะเดินทางเข้ามาท่องเที�ยวและพกัอาศยัในบริเวณพื �นที�ใกล้เคียงสถานที�เกิด

เหตุการณ์ดงักล่าว และยงัได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจร้านค้าและศูนย์อาหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ 

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื�นบริเวณโดยรอบในช่วงระยะเวลาสั �นๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์ต่างๆได้คลี�คลายลง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 1,018 58 917 63 101 11

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 344 19 250 17 94 38

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 237 13 224 16 13 6

รายได้อื�น 169 10 54 4 115 215

รวมรายได้ 1,768 100 1,445 100 323 22

2558 2557 ผลแตกต่าง
รายการ



นักท่องเที�ยวชาวต่างชาติได้มีความเชื�อมั�นในความปลอดภัยมากขึ �นจึงได้เดินทางกลับเข้ามาท่องเที�ยวและพักอาศัยในบริเวณ

ประตนํู �า ราชประสงค์ และบริเวณใกล้เคียงตามปกติ 

1.2 รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 94 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 38 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากเหตกุารณ์ความรุนแรงและความไม่สงบทางการเมืองในปี 2557 ได้คลี�คลายลง ส่งผลให้ธุรกิจการ

ท่องเที�ยวฟื�นตัว ดังนั �น บริษัทฯจึงมีอัตราการเข้าพักอาศัยและอัตราค่าห้องพักอาศัยปรับตัวสูงขึ �น  แต่อย่างไรก็ตาม ในเดือน

สิงหาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์วางระเบดิบริเวณย่านราชประสงค์ตามที�กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงได้ส่งผลกระทบทําให้อตัราการเข้า

พกัอาศยัของโรงแรมลดลงเป็นระยะเวลาชั�วคราว แต่หลงัจากเหตุการณ์ต่างๆได้คลี�คลายลงและกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ นกัท่องเที�ยว

ชาวต่างชาติได้กลับเข้ามาท่องเที�ยวในประเทศไทย จึงส่งผลทําให้การดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯปรับตัวดีขึ �น

ตามลําดบั 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มของศนูย์อาหารโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ เพิ�มขึ �นจํานวน 13 ล้าน

บาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2557 ได้คลี�คลายลง

ตามที�กลา่วมาแล้วข้างต้น แตใ่นเดือนสิงหาคม 2558 บริษทัฯยงัคงได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ระเบดิบริเวณราชประสงค์เป็น

ระยะเวลาชั�วคราวตามที�ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม นกัท่องเที�ยวได้กลบัเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์อาหารเพิ�มขึ �นเป็นจํานวน

มากในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2558 ภายหลงัจากหลงัจากเหตุการณ์ต่างๆได้คลี�คลายลงกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั �ง เริ�มเข้าช่วง

ฤดกูาลท่องเที�ยวในช่วงปลายปีและปีใหม ่

1.4 รายได้อื�น 

รายได้อื�นของบริษัทฯสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 115 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 215 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 

เนื�องจากดอกเบี �ยรับและกําไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้าเพิ�มขึ �นจํานวน 101 ล้านบาท จากการที�บริษัทฯนําเงินที�

ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบัประชาชนทั�วไปไปลงทนุในเงินฝากประจํา เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อค้า และลงทนุ

ในตั�วสญัญาใช้เงิน 

2. ต้นทนุรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมสําหรับปี 2558 จํานวน 631 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 76 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 14 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยต้นทนุจะผนัแปรเพิ�มขึ �น/ลดลงตามยอดรายได้ของธรุกิจแตล่ะประเภท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุการให้เช่าและบริการสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 29 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2557 เนื�องจากบริษัทฯได้เปิดดําเนินงานโครงการพื �นที�ให้เช่าใหม่ คือ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ  อําเภอเกาะสมยุ จงัหวดั      

สรุาษฎร์ธานี ในเดือนมกราคม 2558 

2.2 ต้นทุนการประกอบกจิการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 41 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 27  เมื�อ

เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ�งเพิ�มขึ �นผันแปรตามยอดรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมที�เพิ�มขึ �นร้อยละ 38 แต่ทั �งนี � ต้นทุนการ

ประกอบกิจการโรงแรมมีอตัราร้อยละที�เพิ�มขึ �นตํ�ากว่าอัตราร้อยละที�เพิ�มขึ �นของรายได้ เนื�องจากต้นทุนการประกอบธุรกิจโรงแรม

บางส่วนเป็นต้นทนุคงที� เช่น ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานและค่าเสื�อมราคา เป็นต้น  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม 

 บริษทัฯมีต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 6 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 4 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2557 โดยอตัราร้อยละที�เพิ�มขึ �นของต้นทุนการขายอาหารและเครื�องดื�มยังคงตํ�ากว่าอตัราร้อยละที�เพิ�มขึ �นของรายได้ ทั �งนี �

เนื�องจากการลดลงของค่าเสื�อมราคางานปรับปรุงพื �นที�ศูนย์อาหารซึ�งครบอายุใช้งานตั �งแต่ไตรมาสที� 2 ของปี 2558 และการลดลง

ของค่าใช้จ่ายพนกังาน เนื�องจากมีการโอนย้ายพนกังานบางส่วนของศนูย์อาหารไปยงัส่วนงานอื�นในช่วงไตรมาสที� 4 ของปี 2558 

3. กําไรขั�นต้น 

ในปี 2558 บริษทัฯมีกําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นจํานวน 133 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 16 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 เนื�องจาก 

บริษทัฯมีการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี �  

 

 

 

 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ต้นทุนการในการให้เช่าและบริการ 253 25 224 24 29 13

ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 190 56 149 59 41 27

ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม 188 79 182 81 6 4

รวมต้นทุนขาย 631 39 555 40 76 14

รายการ
2558 2557 ผลแตกต่าง



 

 

 

 

 

สําหรับปี 2558 และ 2557 บริษทัฯมีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับธุรกิจหลกัรวมเท่ากบัร้อยละ 61 และ 60 ตามลําดบั ซึ�ง

สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี � 

 ธุรกิจให้เช่าพื �นที�และบริการมีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับปี 2558 และ 2557 เท่ากบัอตัราร้อยละ 75 และ 76 ตามลําดับ 

ซึ�งอตัรากําไรขั �นต้นปี 2558 ตํ�ากวา่ปี 2557 เล็กน้อย เนื�องจากการเปิดดําเนินการโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ในเดือน

มกราคม 2558 ที�มีอตัรากําไรขั �นต้นตํ�ากวา่อตัรากําไรขั �นต้นของโครงการ เดอะ  แพลทินมั แฟชั�น มอลล์  

 ธุรกิจโรงแรมมีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับปี 2558 และ 2557 เท่ากบัอตัราร้อยละ 45 และ 41 ตามลําดบั ซึ�งอตัรากําไร

ขั �นต้นปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองได้คลี�คลายลงทําให้อตัราการเข้าพัก

อาศยัและอตัราค่าห้องพกัอาศยัปรับตวัสงูขึ �น ถงึแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที�ราชประสงค์ในเดือน

สิงหาคม 2558 

 ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�มมีอัตรากําไรขั �นต้นสําหรับปี 2558 และ 2557 เท่ากับอัตราร้อยละ 21 และ 19 

ตามลําดับซึ�งอัตรากําไรขั �นต้นปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื�องจากตั �งแต่ไตรมาสที� 3 ของปี 2558 บริษัทฯได้นํา

ร้านอาหารหมนุเวียนชั�วคราวมาให้บริการในศูนย์อาหารและเครื�องดื�ม ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งในการเพิ�มรายได้และเป็นการ

สร้างกิจกรรมการตลาดให้เกิดในศูนย์อาหารและเครื�องดื�ม ประกอบกับต้นทุนบางส่วนของธุรกิจศูนย์อาหารลดลง 

เนื�องจากการลดลงของค่าเสื�อมราคางานปรับปรุงพื �นที�ศนูย์อาหารและการโอนย้ายพนกังานบางส่วนไปยังหน่วยงาน

อื�นตามที�กล่าวมาข้างต้น 

 

4. ค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 
 

 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 765 75 693 76 72 10

ธุรกิจโรงแรม 154 45 101 41 53 52

ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม 49 21 42 19 7 17

รวมกาํไรขั�นต้น 968 61 836 60 132 16

รายการ
2558 2557 ผลแตกต่าง

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ค่าใช้จ่ายในการขาย 65 4 49 3 16 33

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 282 16 277 19 5 2

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - 15 1 (15) (100)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 160 9 113 8 47 42

รายการ
2558 2557 ผลแตกต่าง



 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 16 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 33 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 

2557 เนื�องจากบริษัทฯมีค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพิ�มขึ �นจากการเปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2558 เพิ�มขึ �นจํานวน 5 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 

2557 เนื�องจาก 

 ค่าธรรมเนียมการจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ �นซึ�งผันแปรตามยอดรายได้และกําไรจากการดําเนินงานของธุรกิจ

โรงแรมจํานวน 7 ล้านบาท  

 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท เนื�องจากการซ่อมแซมงานระบบต่างๆซึ�งครบอายุการใช้งาน 

และหมดระยะเวลาประกนัผลงาน 

 ค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวข้องกับการเสนอขายหุ้ นสามัญให้แก่ประชาชนทั�วไปและนําบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ลดลงจํานวน  4 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องดังกล่าวส่วนหนึ�งแล้วในปี 

2557 

4.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายทางการเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบี �ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื �อรถยนต์ สําหรับปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย

ทางการเงินลดลงจํานวน 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เมื�อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื�องจากบริษัทฯได้ชําระคืนเงินกู้ยืม

ธนาคารทั �งจํานวนในไตรมาสที� 3 ของปี 2557 ส่งผลให้บริษัทฯไม่มีภาระดอกเบี �ยจ่ายในปี 2558 

 

5. กําไรสําหรับงวด 

 

 

 

 
 

ในปี 2558 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวดจํานวน 630 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 192 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 44 เมื�อ

เปรียบเทียบกบัปี 2557 เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรขั �นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม

เพิ�มขึ �นจํานวน 72 ล้านบาท 53 ล้านบาท และ 7 ล้านบาทตามลําดบั รายได้อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 115 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการ

เงินลดลง 15 ล้านบาท ขณะที� ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ�มขึ �น 16 ล้านบาท 5 ล้าน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กําไรสุทธิสําหรับงวด 630 36 438 30 192 44

รายการ
2558 2557 ผลแตกต่าง



บาท และ 47 ล้านบาท ตามลําดับ เหตุผลตามรายละเอียดที�กล่าวมาแล้วข้างต้น และส่วนที�เป็นของผู้ มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจ

ควบคมุของบริษทัย่อยลดลง 2 ล้านบาท 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเพิ�มขึ �นจากปี 2557 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557) จํานวน 5,440 ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 132 เนื�องจากเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ �นจํานวน 5,186 ล้านบาท จากการที�บริษัทฯรับเงินเพิ�ม

ทนุในการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไปจํานวน 5,180 ล้านบาทในไตรมาสที� 1 ของปี 2558 ซึ�งบริษัทฯได้นําเงินจํานวน

ดงักล่าวไปลงทนุในเงินฝากประจําและเงินลงทนุชั�วคราวประเภทหลกัทรัพย์เพื�อค้า เพื�อเตรียมไว้สําหรับการลงทุนก่อสร้างโครงการ 

เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั ซึ�งได้เริ�มก่อสร้างในปลายเดือนธันวาคม 2558 และโครงการโรงแรมที�เกาะสมุย นอกจากนี � บริษัทฯมี

เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นอื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 230 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยบริษัทฯได้นําไปลงทุนในบริษัทแห่งหนึ�งที�มีการ

จดัอนัดบัเครดิตองค์กรที�ระดบั Investment grade ในรูปตั�วสญัญาใช้เงนิ และสินทรัพย์อื�นๆเพิ�มขึ �นจํานวน 24 ล้านบาท 

6.2 หนี �สินรวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีหนี �สินรวมลดลงจากปี 2557 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) จํานวน 127 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 9 เนื�องจากบริษทัฯมีรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าระยะสั �นและระยะยาวลดลงจํานวน 155 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15  

เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ขณะที�ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายเพิ�มขึ �นจํานวน 26 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 40 และหนี �สินอื�นๆ

เพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ�มขึ �นจากปี 2557 (ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557) จํานวน 5,567 

ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 211 เนื�องจาก 

1) ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนทั�วไปจํานวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 5,180 ล้านบาททําให้ทุนเรียกชําระ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์รวม 9,547 100 4,107 100 5,440 132

หนี �สินรวม 1,344 14 1,471 36 (127) (9)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,203 86 2,636 64 5,567 211

รายการ
2558 2557 ผลแตกต่าง



เต็มมูลค่าแล้วเพิ�มขึ �นจํานวน 700 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิหลงัจากหักค่าใช้จ่ายที�

เกี�ยวข้อง)เพิ�มขึ �นจํานวน 4,410 ล้านบาท 

2) บริษทัฯมีกําไรสทุธิสําหรับปีจํานวน 630 ล้านบาท 

3) เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯจ่ายเงินปันผลจํานวน 173 ล้านบาท ตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2558 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         (นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา) 

          กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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