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ที่ PLAT 002/2560 

วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับปีเพิ่มขึน้จ านวน 74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2558  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้รวมส าหรับปี 2559 และ 2558 จ านวน 1,863 ล้านบาท และ 1,768 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้
จ านวน 95 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบทียบกบัปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของราคาค่าเช่าพืน้ที่ระหว่างปีส าหรับพืน้ที่เช่าที่สิน้สดุสญัญาเช่าของ

โครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ และการปรับเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของร้านอาหารที่บริษัทฯด าเนินงานเองเป็นพืน้ที่

เช่าจึงสง่ผลท าให้รายได้จากพืน้ท่ีเช่าของบริษัทฯเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่สว่นกลางและ

พืน้ท่ีให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบคุคลอาคารชดุเดอะ แพลทินัม่ แฟชัน่ มอลล์ เมื่อวนัที่  1 มิถนุายน 2559 เพื่อบริษัทฯ

น ามาบริหารจดัการปลอ่ยพืน้ท่ีเช่าและพืน้ที่โฆษณาภายในศนูย์การค้า ประกอบกบัต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได้มี

การเปิดพืน้ท่ีให้เช่าส าหรับโครงการตลาดนดักลางคืนแหง่ใหม่ คือ โครงการตลาดนีออน จึงสง่ผลให้รายได้จากการให้เช่า

และบริการเพิ่มขึน้ 

รายการ 
2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 1,107 59 1,042 59 65 6 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 365 20 344 19 21 6 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 246 13 237 13 9 4 

รายได้อื่น 145 8 145 9 - - 

รวมรายได้ 1,863 100 1,768 100 95 5 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯได้ปรับอตัราค่าห้องพกัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัในไตรมาสที่ 3 

ของปี 2559 บริษัทฯมีลกูค้าองค์กรธุรกิจเข้าพกัอาศยัเพิ่มขึน้ซึ่งมีอตัราค่าห้องพกัอยู่ในระดบัราคาที่สงู ขณะที่ ปี 2558 

รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจากผลกระทบของเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558  

นอกจากนี ้บริษัทฯได้กระตุ้นการสง่เสริมการขายร่วมกบับตัรเครดิตจึงสง่ผลให้รายได้ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้

จากการมีลกูค้ามาใช้บริการในห้องอาหารเพิ่มมากขึน้ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้
จ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยน
ร้านอาหารภายในศูนย์อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึน้  
ถึงแม้วา่ บริษัทฯได้ยกเลกิร้านอาหารแฟรนไชส์ที่บริษัทฯด าเนินงานเอง โดยการปรับเปลี่ยนพืน้ที่ดงักลา่วเป็นพืน้ที่ให้เช่า
และบริการซึง่ให้อตัราผลตอบแทนในระยะยาวแก่บริษัทท่ีสงูกวา่ ส าหรับยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของ
ปี 2558 ที่น ามาเปรียบเทียบนีไ้ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสงิหาคม 2558 
ซึง่ท าให้นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมาใช้บริการภายในศนูย์อาหารลดลงเป็นระยะเวลาชัว่คราว  

             1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับปี 2559 เท่ากบัจ านวน 145 ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 ทัง้นี ้รายได้
อื่นของบริษัทโดยสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและ
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าและก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

 รายได้อื่นไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับเปลีย่นนโยบายการลงทุน โดย
ปี 2559 บริษัทฯน าเงินสว่นหนึง่ไปลงทนุในกองทนุตราสารหนีท้ี่ให้ผลตอบแทนที่สงูกว่าดอกเบีย้เงินฝากประจ าซึ่งมีอตัรา
ดอกเบีย้รับลดลงโดยตลอด ขณะที่ ปี 2558 บริษัทน าเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในเงินฝากประจ าซึ่งมีอตัราดอกเบีย้รับที่อยู่ใน
อตัราที่สงู รวมทัง้ ในปี 2559 บริษัทฯมีจ านวนเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจากการน าเงินไปใช้การลงทนุพฒันาโครงการเดอะ 
มาร์เก็ต และโครงการทางเดินลอยฟ้า บางกอก สกาย ไลน์ ที่สง่ผลให้บริษัทฯได้รับผลตอบแทนการลงทนุท่ีลดลง 

       2.ต้นทนุรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 650 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 19 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้                                       
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2.1 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับ ปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 
เปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯมีต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการเพิ่มขึน้จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติบคุคลอาคาร
ชุดเดอะ แพลทินัม่ แฟชัน่ มอลล์ ตามสญัญาเช่าที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเช่าซึ่งผนัแปรตามยอด
รายได้ค่าเช่าและบริการที่บริษัทได้รับจากลกูค้า และต้นทนุค่าเช่าโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุเพิ่มสงูขึน้จากบริษัทฯได้รับ
ส่วนลดค่าเช่าปีนีต้ ่ากว่าปี 2558  รวมทัง้ บริษัทฯมีต้นทุนบุคคลากรที่เพิ่มขึน้ในส่วนงานบริหารอาคารและงาน
ประสานงานร้านค้า เพื่อให้สามารถดแูลและให้บริการแก่ร้านค้าภายในศนูย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2 ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2559 ลดลงจ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการลดลงของค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่ตัวแทนการเดินทาง (Travel Agency 
Commission)และต้นทนุบคุคลากร 

2.3 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับปี 2559 เพิม่ขึน้จ านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่สว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ที่เพิ่มขึน้ 

3. ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 

เนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

รายการ 
2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 270 24 253 24 17 7 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 184 50 190 56 (6) (3) 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 196 80 188 79 8 4 
  รวมต้นทุนขาย 650 38 631 39 19 3 

รายการ 
2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจให้เชา่และบริการ 837 76 789 76 48 6 
ธุรกิจโรงแรม 181 50 154 45 27 18 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 50 20 49 21 1 2 
รวมก าไรขัน้ต้น 1,068 62 992 61 76 8 
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     ส าหรับปี 2559  บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 62 มากกวา่อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 
2558 ซึง่มีอตัราขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 61 ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 76 ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีอตัราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าและบริการและต้นทนุในการให้เช่าและ
บริการแตกต่างกนัเล็กน้อยตามรายละเอียดที่กลา่วมาแล้วข้างต้นจึงสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจให้เช่า
และบริการไมเ่ปลีย่นแปลง 

 ธุรกิจโรงแรมมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 และ 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 50 และ 45 ตามล าดบั โดยบริษัท
ฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2559 สงูกวา่ปี 2558 เนือ่งจากในปี 2559 บริษัทฯมีอตัราค่าเช่าห้องพกัอาศยัปรับตวั
เพิ่มสงูขึน้จากกลุม่ลกูค้าองค์กรธุรกิจเข้าพกัอาศยัเพิ่มมากขึน้ และต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมลดลงจากค่า
นายหน้าที่จ่ายให้แก่ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และต้นทนุบคุคลากรตามเหตผุลที่
กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 และ 2558 เท่ากบัอตัราร้อยละ 20 และ 21 
ตามล าดบั โดยบริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการขาย
อาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจากการไมต่อ่สญัญาธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ในปลายปี 2558 

4 คา่ใช้จา่ย 

      

 

 

 

 

 4.1 คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2559 ลดลงจ านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุลดลงและค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายที่บริษัทฯช าระให้แก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารรายหนึ่งลดลงจากการยกเลิก
สญัญาแฟรนไซส์ในปลายปี 2558  

4.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2559 ลดลงจ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรลดลงจ านวน 8 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั
ส านกังานอื่นๆลดลงจ านวน 10 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมคีา่ธรรมเนียมการจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมซึง่ผนัแปรตามยอด

รายการ 
2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 57 3 65 4 (8) (12) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 275 15 282 16 (7) (2) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 177 10 160 9 17 11 
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รายได้และก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท และคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน
จากการตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินลอยฟ้า บางกอก สกายไลน์เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท  

 4.3 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีปรับตวัดีขึน้ 

5 ก าไรส าหรับปี 

 

 

ในปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 704 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนือ่งจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจให้เชา่และบริการ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้จ านวน 48 ล้านบาท และ 27 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทตามล าดบั รวมทัง้ คา่ใช้จา่ยในการขายและ
บริหารลดลงจ านวน 15 ล้านบาท ขณะที่ คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เพิม่ขึน้จ านวน 17 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอยีดที่กลา่ว
มาแล้วข้างต้น 

6 ฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 6.1 สนิทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 275 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 351 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงิน
ลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 327 ล้านบาท เพราะวา่ในระหวา่งปีบริษัทฯได้จา่ยช าระคา่พฒันา
โครงการเก่ียวกบัคา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ตและโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกาย 
ไลน์ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 28 ล้านบาทจากดอกเบีย้ค้างรับของเงินฝากประจ า

รายการ 
2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 704 38 630 36 74 12 

 
รายการ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 9,822 100 9,547 100 275 3 
หนีส้นิรวม 1,356 14 1,344 14 12 1 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,466 86 8,203 86 263 3 
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ลดลงตามอตัราดอกเบีย้ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน ขณะที่  สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื่นเพิม่ขึน้
จ านวน 4 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 626 ล้านบาท เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุสทุธิจาก
คา่เสือ่มราคาสะสมเพิ่มขึน้จ านวน 450 ล้านบาท จากคา่ก่อสร้างในการพฒันาโครงการ เดอะ มาร์
เก็ตและโครงการตลาดนีออนที่บริษัทได้จ่ายในระหวา่งปี 2559 เป็นจ านวน 518 ล้านบาท และ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้จากการก่อสร้างโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์จ านวน 147 
ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่นๆเพิ่มขึน้จ านวน 29 ล้านบาท 
 

6.2 หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 12 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558 เนื่องจาก บริษัทฯมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างโครงการ เดอะ 
มาร์เก็ตและโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์จ านวน 57 ล้านบาท เงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาว
เพิ่มขึน้จ านวน 14 ล้านบาท เงินประกนัผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 24 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นๆเพิ่มขึน้จ านวน 75 ล้านบาท
จากคา่เชา่ที่ดินโครงการ เดอะ มาร์เก็ตค้างจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 55 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการบนัทกึรายการคา่ใช้จา่ยค้าง
จ่ายตามมาตรฐานการบญัชี ถึงแม้วา่คา่เช่าดงักลา่วตามสญัญาเช่าที่ดินจะยงัไมถ่งึก าหนดระยะเวลาที่ต้องช าระเงิน 
ขณะที่ บริษัทมีรายได้รับลว่งหน้าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 158 ล้านบาท   

6.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 263 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 704 ล้านบาท
ขณะที่ บริษัทฯมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 441 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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