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AIT (SVP-SEC) 005/2560 
 
วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยที่ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานทัง้ปี 2559 
 

  ยอดคงเหลอืรายปี การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  2559 2558 2559 VS 2558 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 4,419.1 5,271.2 (852.1) (16.2)% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 3,848.4 4,601.1 (752.7) (16.4)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 429.4 523.5 (103.1) (19.4)% 
 
 

ผลการด าเนินงานของในปี 2559 บริษัทมีรายได้ คา่ใช้จา่ย และก าไรสทุธิลดลงจากของปี 2558 เนือ่งจากในปี 2559 
เศรษฐกิจโลกยงัคงอยูภ่าวะที่ฟืน้ตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป แม้ภาวะการสง่ออกของประเทศไทยจะเร่ิมดีขึน้ในช่วงปลายปี 2559 
หลงัจากทีต่ิดลบมาตัง้แตก่่อนปี 2559 แล้วนัน้ แตภ่าคเอกชนยงัคงระมดัระวงัในเร่ืองการลงทนุ ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายเร่งการ
ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมเป็นหลกั สว่นงบประมาณด้าน ICT ยงัคงคอ่นข้างจ ากดั จึงท าให้รายได้ของบริษัทซึง่
สว่นใหญ่มาจากทางภาครัฐลดลง ซึง่สง่ผลตอ่คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานท่ีแปรผนัตรงกบัการเปลีย่นแปลงของรายได้  และเมื่อทัง้
รายได้ลดลงจงึท าให้ก าไรสทุธิลดลงไปด้วยในปี 2559  

 
 

  ยอดคงเหลอืรายปี การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  2559 2558 2559 VS 2558 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 4,197.2 5,027.1 (829.9) (16.5)% 

รายได้คา่เชา่ 160.8 129.2 31.6 24.5% 

ต้นทนุขายและบริการ 3,193.2 3,847.8 (645.6) (17.0)% 
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ต้นทนุคา่เช่า 97.6 88.2 9.4 10.7% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 256.9 311.3 (54.4) (17.5)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 300.7 353.8 (53.1) (15.0)% 

 
หากพิจารณาถึงรายได้ในแตล่ะประเภทแล้ว พบวา่รายได้จากการขายและบริการของปี 2559 ลดลงจากของปี 2558 อนั

เนื่องมาจากงานโครงการท่ีมใีห้ประมลูแขง่ขนัลดลงซึง่เป็นผลจากงบประมาณรายจ่ายจากภาครัฐด้าน ICT ที่ลดลงจากปัจจยัด้าน
ภาวะเศรษฐกิจโลกของในประเทศที่ยงัคงฟืน้ตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป สว่นต้นทนุขายและบริการนัน้ลดลงตามการลดลงของ
ยอดขายในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

สว่นรายได้คา่เช่าของปี 2559 เพิม่ขึน้จากของปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้งานโครงการอปุกรณ์ให้เช่าส าหรับ
หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจแหง่หนึง่ท าให้รายได้คา่เชา่เพิ่มขึน้ พร้อมทัง้ได้โครงการเชา่ซึง่ติดตัง้อปุกรณ์ใหมแ่ทนของเดิมที่ครบอายุ
สญัญาเชา่ไปแล้วโดยที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างสงู จงึสง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นจากอปุกรณ์ให้เช่าโดยรวมสงูขึน้ ท าให้อตัราการ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่เชา่น้อยกวา่อตัราการเพิ่มของรายได้คา่เชา่ 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารของปี 2559 ลดลงจากของปี 2558 โดยลดลงตามยอดขายที่ลดลงในปี 2559 ในอตัราที่
ใกล้เคยีงกบัอตัราการลดลงของรายได้ 

 
สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q4 – 59 Q3 - 59 Q4 - 58 Q4 - 59 VS Q3 - 59 Q4 - 59 VS Q4 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 939.7 1,144.5 1,433.2  (204.8)  (17.9)% (493.5) (34.4)% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 790.6 1,007.9  1,285.1 (217.3) (21.6)% (494.5) (38.5)% 

ก าไรส าหรับงวดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 110.9 102.0 116.8 8.9 8.7% (5.9) (5.1)% 
 

 
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัทมีรายได้ที่ลดลงจากของไตรมาสก่อนหน้านีแ้ละของไตรมาสเดยีวกนัของปีที่ผา่นมา โดย

รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559  ลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และลดลงร้อยละ 34.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากการลงทนุภาคเอกชนยงัคงมีสญัญาณชะลอตวั และรายจา่ยของรัฐบาลสว่น
ใหญ่เน้นในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม สว่นงานด้าน ICT มีงานโครงการไมม่ากนกั แม้โดยภาพรวมเศรษฐกิจในชว่ง
คร่ึงหลงัของปี 2559 จะขยายตวัได้ดีกวา่ที่คาดการณ์ไว้ก็ตาม 

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวมของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นัน้ได้เปลีย่นแปลงแปรผนัตรงกบัการเพิม่ขึน้หรือ
ลดลงตามยอดรายได้ แตค่า่ใช้จา่ยในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เปลีย่นแปลงในอตัราที่ลดลงมากกวา่ เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
ได้โอนกลบัส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท้ี่เคยบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูแตไ่ด้รับเงินช าระจากลกูหนีด้งักลา่ว
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จ านวน 22.7 ล้านบาท จึงท าให้คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ลดลง และท าให้ก าไรสทุธิส าหรับงวดไตรมาสที่ 
4 ปี 2559 สงูขึน้ จนท าให้อตัราก าไรสทุธิส าหรับงวดเพิ่มขึน้จนมีทศิทางตรงข้ามกบัการลดลงของรายได้ 

       
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทนุ และคา่ใช้จ่าย ซึง่มีการเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

  ยอดคงเหลอืรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q4 - 59 Q3 - 59 Q4 - 58 Q4 - 59 VS Q3 - 59 Q4- 59 VS Q4 - 58 

   (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 875.0 1,084.6 1,374.1 (209.6) (19.3)% (499.1) (36.3)% 

ต้นทนุขายและบริการ 651.7 818.1 1,073.9 (166.4) (20.3)% (422.2) (39.3)% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 65.3 71.1 96.3 (5.8) (8.2)% (31.0) (32.2)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 51.4 93.7 92.6 (42.3) (45.1)% (41.2) (44.5)% 
 
 
รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึง่มีรายได้จากการขายพร้อมตดิตัง้และบริการบ ารุงรักษา 
ลดลง 209.6 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 19.3 จากรายได้ของไตรมาส ท่ี 3 ปี 2559 และลดลง 499.1 ล้านบาทหรือคดิ
เป็นร้อยละ 36.3 จากรายได้ของไตรมาส ท่ี 4 ปี 2558 เนื่องจากการลงทนุภาคเอกชนยงัคงมีสญัญาณชะลอตวัอนัเป็นผล
มาจากเศรษฐกิจยงัอยูใ่นช่วงฟืน้ตวัแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป สว่นการใช้จา่ยภาครัฐมกีารลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง ตามมาตรการ
เร่งรัดเบกิจา่ยของรัฐบาลและความชดัเจนของนโยบายที่มมีากขึน้ แตส่ว่นใหญ่เน้นในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานและการ
คมนาคม ท าให้งานโครงการด้าน ICT ที่ออกมาประมลูมจี านวนไมม่ากนกั 

สว่นการเปลีย่นแปลงของต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เมื่อเทียบกบัการเปลีย่นแปลงของ
ต้นทนุขายและบริการของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และของไตรมาสที ่4 ปี 2558 นัน้มีอตัราการเปลีย่นแปลงที่ใกล้เคียงกบั
การเปลีย่นแปลงของรายได้   

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จา่ยในการขายไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีทิศทางการเปลีย่นแปลงไปในทางเดียวกนักบัการลดลงของ
ยอดขายโดยมกีารเปลีย่นแปลงในอตัราที่สงูขึน้จากของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และของไตรมาส ท่ี 4 ปี 2558 เนื่องจากใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มีคา่ใช้จา่ยในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายแก่ลกูค้าองค์กรภาครัฐ คา่ใช้จา่ยพนกังานและ



   

-4- 

 

คา่ใช้จา่ยในการเลีย้งรับรองลกูค้าที่เพิ่มขึน้เพื่อหาลกูค้ารายใหมแ่ละดแูลลกูค้ารายเดิมให้ดีมากขึน้ทา่มกลางการแขง่ขนั
ที่รุนเรงขึน้อนัเนื่องมาจากงานโครงการท่ีมีประมลูคอ่นข้างมจี ากดั 

สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มกีารเปลีย่นแปลงลดลงจากของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
และของไตรมาส ท่ี 4 ปี 2558 โดยที่มีอตัราการเปลีย่นแปลงที่ลดลงมากกวา่กบัการลดลงของยอดขาย เนื่องมาจากใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้โอนกลบัส ารองหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีค้้างนานเนื่องจากได้รับช าระเงินจากลกูหนีด้งักลา่ว
เป็นจ านวน 22.7 ล้านบาท 
การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ซึง่ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q4 - 59 Q4 - 58 Q4 - 59  VS Q4 - 58 

อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,873.9 1,291.6 582.3 45.1% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า 25.2 504.8 (479.6) (95.0)% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,330.5 1,596.0 (265.5) (16.6)% 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 432.7 302.8 129.9 42.9% 

สนิค้าคงเหลอื 268.8 462.8 (194.0) (41.9)% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 94.5 21.6 72.9 >100% 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 75.5 57.8 17.7 30.6% 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 215.7 246.7 (31.0) (12.6)% 

สนิทรัพย์รวม 4,511.8 4,672.5 (160.7) (3.4)%  
 
 
สินทรัพย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ลดลง 160.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 จากของ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยการลดลงของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์
ดงัตอ่ไปนี ้
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 582.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.1 
สาเหตสุว่นใหญ่มาจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 มเีงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสว่นใหญ่ได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 
3 เดือน จงึได้แสดงเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ประกอบกบับริษัทยงัไมไ่ด้ลงทนุในงาน
โครงการในชว่งสิน้ปี จึงท าให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้  
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เงินลงทนุชัว่คราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้า ลดลง 479.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 95.0 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 
ปี 2559  มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสว่นใหญ่ได้ครบก าหนดไถ่ถอนได้ภายใน 3 เดือน โดยได้แสดงเป็นเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง 265.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.6 เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
ได้สง่มอบงานโครงการท่ีก าหนดแล้วเสร็จและออกใบเรียกเก็บเงินน้อยลงเมื่อเทียบกบัการสง่มอบงานโครงการในช่วง
ปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 นอกจากนีย้งัมีรายได้งานโครงการท่ีรับรู้ตามความส าเร็จของงานยงัไมถ่ึงเกณฑ์จะออกใบแจ้ง
หนีเ้รียกเก็บเงินท่ีระบตุามสญัญาซึง่ไมไ่ด้แสดงเป็นลกูหนีก้ารค้าแตไ่ด้แสดงอยูใ่นหวัข้อรายได้ทีย่งัไมเ่รียกช าระ 
 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ 129.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.9 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 4 ปี 
2559 ได้ด าเนินงานโครงการและรับรู้ความส าเร็จของงานโครงการเพิ่มเติมแตย่งัไมถ่ึงเกณฑ์ในการออกใบแจ้งหนีเ้รียก
เก็บเงินจากลกูค้า จงึท าให้รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระเพิ่มขึน้ 
 สนิค้าคงเหลอืลดลง 194.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.9 เนือ่งจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 บริษัทประมลูได้
งานโครงการใหมล่ดลงตามการลดลงของจ านวนงานโครงการท่ีเก่ียวกบั ICT ที่ให้เข้าประมลูงาน ประกอบกบัได้มีการสง่
มอบงานโครงการในชว่งปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2559 จงึท าให้งานระหวา่งท าลดลง 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 72.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 100 เนื่องจากการการเพิม่ขึน้
ของคา่รับประกนัหรือคา่บริการบ ารุงรักษาทีจ่่ายลว่งหน้าส าหรับงานโครงการท่ีให้บริการบ ารุงรักษา 
 เงินลงทนุในการร่วมค้าเพิม่ขึน้จากของปี 17.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.6 เนื่องจากการลงทนุ
ในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จ ากดั จ านวน 37.0 ล้านบาท สทุธิด้วยการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสยีใน
บริษัทท่ีลงทนุ 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าลดลง 31.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 เนื่องมาจากคา่เสือ่มราคาอปุกรณ์ส าหรับ
ให้เชา่ส าหรับปี 2559 สทุธิด้วยการลงทนุเพิ่มในอปุกรณ์ให้เชา่ระหวา่งปี  

 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q4 - 59 Q4 - 58 Q4 - 59  VS Q4 - 58 

อยา่งเป็นสาระส าคญั  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 630.2          745.2           (115.0) (15.4)% 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 569.8          638.8           (69.0) (10.8)% 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 50.8            36.5  14.3 39.2% 

ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้า 78.5            53.0  25.5  48.1% 

เงินกู้ยืมระยะยาว 80.3          132.0           (51.7) (39.2)% 

หนีส้นิรวม 1,627.8       1,810.1           (182.3) (10.1)% 
 

 หนีส้นิ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมลดลง 182.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 จากของ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยการลดลงของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของ
หนีส้นิดงัตอ่ไปนี ้

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง 115.0 ล้านบาท หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 15.4 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 
เนื่องจากลดลงตามการสัง่ซือ้สนิค้าที่ลดลงในระหวา่งปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกบังานโครงการระหวา่งท าและรายได้ที่ลดลง 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง 69.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจาก
ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ได้สง่มอบงานโครงการในจ านวนท่ีสงูกวา่ของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ประกอบกบังาน
โครงการที่ได้เคยสง่มอบและบนัทกึค้างจา่ยแล้ว ก็ได้รับใบแจ้งหนี ้นอกจากนีบ้างโครงการเองก็ได้ครบอายกุารรับประกนั
แล้ว จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระของสิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ลดลง 
 รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิม่ขึน้ 14.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 39.2 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอด
คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้รับเงินลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 
 ส ารองคา่ปรับงานลา่ช้าเพิ่มขึน้ 25.5 ล้านบาทหรือคดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 48.1 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้
ทยอยส ารองเงินคา่ปรับงานลา่ช้าส าหรับงานโครงการท่ีลา่ช้ากวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาจ้างเพิ่มขึน้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 51.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 39.2 เนื่องจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวตามสญัญาเงินกู้ยืมในระหวา่งปี 2559  

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบั 2,884.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 21.6 ล้านบาท 
จากของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เทา่กบั 2,862.4 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.8 โดยการเพิ่มขึน้นัน้มาจากมา
จากก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2559 สทุธิด้วยการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในไตรมาสที่ 2 
ปี 2559  และการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนปี 2559 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559  

 
 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นายวรวิทย์ วฒันกลุจรัส) 
                  เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                       ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
 
 


