AIT (VP-SEC) 026/2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563
กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมการดาเนินงานและปั จจัยที่ทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานรวม
กาไรสาหรับงวด

จานวนเงินรายไตรมาส
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
Q2-63
Q1-63
Q2-62
Q2-63 VS Q1-63
Q2-63 VS Q2-62
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
%
(ล้ านบาท)
%
1,187.6 1,231.7 1,729.6
(44.1)
(3.6)
(542.0) (31.3)
1,112.0 1,148.8 1,628.5
(36.8)
(3.2)
(516.5) (31.7)
50.4
59.7
69.8
(9.3) (15.6)
(19.4) (27.8)

เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่คาดไว้ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จึงมีแนวโน้ มหดตัวมากกว่าที่
ประมาณการไว้ อุปสงค์ทงในและต่
ั้
างประเทศที่ลดลงส่งผลให้ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ มหดตัวสูง และหดตัวมากในเกือบทุก
องค์ประกอบยกเว้ นการใช้ จ่ายภาครัฐ ทังนี
้ ้ การใช้ จ่ายภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และช่วยฟื น้ ฟู
เศรษฐกิ จในระยะต่อไป โดยคาดว่ารั ฐ บาลจะเร่ งเบิ กจ่ายงบประมาณประจาปี 2563 ในช่ วงที่เหลือ รวมทัง้ ปรั บโครงสร้ าง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อเร่งเยียวยาและฟื น้ ฟูเศรษฐกิจผ่าน พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทังนี
้ ้ รายจ่ายการลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจยังมีแนวโน้ มขยายตัวซึง่ จะช่วยเป็ นกลไกสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ภาพรวมของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษัทฯมีรายได้ รวมลดลงเล็กน้ อยจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็ นลดลงเพียง 44.1
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 3.6 เนื่องจากอยูใ่ นช่วงผลกระทบของ COVID-19 เหมือนกัน แต่ลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562
คิดเป็ นลดลง 542.0 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 31.3 โดยมีสาเหตุมาจาก ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษัทฯได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทาให้ ลกู ค้ าปรับเปลีย่ นการทางานส่งผลให้ การส่งมอบหรื อตรวจรับงานรับอุปกรณ์
หรื องานโครงการมีความล่าช้ าออกไป ส่งผลให้ การรับรู้รายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลง
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานรวมของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้ ลดลงตามการลดลงของรายได้ ในอัตราส่วนที่
ใกล้ เคียงกันมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยสาเหตุที่มีอตั ราการลดลงที่ใกล้ เคียงกัน
มาจากอัตรากาไรขันต้
้ นของงานโครงการที่สง่ มอบของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สูงกว่าของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 แต่ค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 นันสู
้ งกว่าของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จึงส่งผลให้ อตั ราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานรวมนันใกล้
้ เคียงกันกับอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ รวม
ส่วนกาไรสาหรับงวดของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีอตั ราการเปลีย่ นแปลงที่ลดลงมากกว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่สงู กว่าอัน
เนื่องมาจากการตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ สาหรับลูกหนี ้ที่ค้างนานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือ
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ทางการเงิ นซึ่งปั จจัยส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 ที่ทาให้ ลูกหนีเ้ ลื่อนการจ่ายชาระเงิ น แต่เมื่อนาอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของกาไรสาหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 พบว่ามีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงน้ อย
กว่าอัตราการเปลีย่ นแปลงของรายได้ เนื่องจากโครงการที่รับรู้รายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีอตั รากาไรขันต้
้ นที่สงู กว่าซึง่ สามารถ
ครอบคลุมค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นได้
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานของรายได้ ต้ นทุน และค่าใช้ จ่าย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสาคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
สามารถแสดงในตารางได้ ดงั ต่อไปนี ้

รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ อื่น
ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

จานวนเงินรายไตรมาส
การเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
Q2-63 Q1-63 Q2-62 Q2-63 VS Q1-63
Q2-63 VS Q2-62
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท) %
(ล้ านบาท)
%
1,137.4 1,187.1 1,699.0
(49.7) (4.2)
(561.6) (33.1)
19.7
11.8
3.1
7.9 66.9
16.6 535.5
909.4
998.7 1,479.0
(89.3) (8.9)
(569.6) (38.5)
125.6
79.7
90.7
45.9 57.6
34.9
38.5

รายได้ และต้ นทุนจากการขายและบริการ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายได้ จากการขายและบริ การลดลงเล็กน้ อยจากรายได้ ของไตร
มาส ที่ 1 ปี 2563 และลดลงอย่างมากจากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 งานโครงการหลายงานได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ ทาให้ ลกู ค้ าหลายรายต้ องปรับเปลีย่ นวิธีการทางาน ซึง่ ส่งผลต่อ
การทางานและส่งมอบงานโครงการของบริ ษัทฯที่ทาให้ งานล่าช้ ากว่าปกติ ส่งผลให้ การรับรู้รายได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ลดลงไป
ด้ วย
สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ต้ นทุนขายและบริ การมีการเปลีย่ นแปลงแบบแปรผันไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้ แต่อตั ราการลดลงของต้ นทุนขายและบริ การของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 พบว่ามีอตั รา
การลดลงของต้ นทุนขายและบริ การซึ่งเท่ากับร้ อยละ 38.5 มากกว่าอัตราการลดลงของรายได้ ซึ่งเท่ากับร้ อยละ 33.1 เนื่องจาก
โครงการที่สง่ มอบในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีอตั รากาไรขันต้
้ นสูงกว่าโครงการที่สง่ มอบในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562
รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี
2563 บริ ษัทฯมีรายได้ คา่ ส่งเสริ มการขายจากคูค่ ้ า (supplier) และได้ รับเงินคืนค่าปรับงานล่าช้ าจากงานโครงการที่เคยถูกปรับใน
ปี ก่อน จึงทาให้ รายได้ อื่นของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สูงกว่าของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ส่วนใหญ่
เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้ บนั ทึกสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้ค้ างนาน
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การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯมีฐานะการเงินซึง่ ได้ เปลีย่ นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่
ได้ แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินค้ าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริการ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
Q2–63
Q4–62
(ล้ านบาท)
157.1
190.2
1,675.8
745.9
82.7
156.4
239.5
150.8
26.3
69.9
49.3
6,843.0
5,728.6

เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q2–63 VS Q4–62
(ล้ านบาท)
%
(33.1)
(17.4)
929.9
124.7
(73.7)
(47.1)
88.7
58.8
26.3
100.0
20.6
41.8
1,114.4
19.5

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯมีสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น 1,114.4 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.5 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของสินทรัพย์
ดังต่อไปนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 33.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 17.4 สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2563 ได้ ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ หลายโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงาน จึงทาให้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง
สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น 929.9 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 124.7 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 ได้ ลงทุนใน
งานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการจ้ างพัฒนาระบบการจาหน่ายตัว๋ โดยสารและสารองที่นงั่ (D-Ticket) ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย โครงการจัดให้ มีการบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงในพื ้นที่ห่างไกล (USO) โครงการซื ้อขายครุ ภณ
ั ฑ์
เครื อข่ายสือ่ สาร (Network SDN) ของธนาคารออมสิน โครงการจ้ างงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่งาน เป็ นต้ น ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินงานยังไม่แล้ วเสร็ จตามขันความส
้
าเร็ จ ของงานจึงยังไม่สามารถส่งมอบงานได้
อีกทัง้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน จึงทาให้
สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การลดลง 73.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 47.1 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2563 ได้ รับสินค้ าที่ได้ เคยจ่ายเงินล่วงหน้ าไป จึงทาให้ เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าและบริ การลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 88.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 58.8 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของภาษี
ซื ้อสาหรับเงินลงทุนในงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึ ้นของค่าบารุ งรักษางานโครงการจ่าย
ล่วงหน้ าในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
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สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ เพิ่มขึ ้น 26.3 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100.0 เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า มาใช้ ในปี 2563 โดยกาหนดให้ ผ้ เู ช่ารับรู้ สินทรัพย์และหนีส้ ินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้ นแต่สนิ ทรัพย์อ้างอิงนันมี
้ มลู ค่าต่า
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 20.6 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 41.8 ส่วนใหญ่ เนื่องจากการจ่ายค่า
บารุงรักษางานโครงการซึง่ จ่ายล่วงหน้ าและครอบคลุมระยะเวลาประกันมากกว่า 1 ปี
หนี ้สิน
รายการที่มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้ทรัสรี ซีท
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรียกชาระ
ส่วนของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการทางการเงินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าทีถ่ ึงกาหนดชาระภายใน
หนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
สารองค่าปรับงานล่าช้ า
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการทางการเงิน– สุทธิจากส่วน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินรวม

ยอดคงเหลือรายไตรมาส
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
Q2–63
Q4–62
Q2–63 VS Q4–62
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
%
1,050.0
400.0
650.0
162.5
189.5
189.5
100.0
1,243.0
738.5
504.5
68.3
592.0
713.5
(121.5)
(17.0)
152.7

42.6

110.1

258.5

9.3

-

9.3

100.0

13.3
77.1

32.4
115.5

(19.1)
(38.4)

(59.0)
(33.3)

76.2

62.9

13.3

21.1

17.2

-

17.2

100.0

135.2
4,150.4

97.8
2,842.7

37.4
1,307.7

38.2
46.0

หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 1,307.7 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.0 จากของ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมมาจากการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของหนี ้สินดังต่อไปนี ้
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น 650.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 162.5 และเจ้ าหนี ้ทรัสรี ซีท
เพิ่มขึ ้น 189.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100.0 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ได้ ลงทุนในงานโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการซึง่ อยูร่ ะหว่างดาเนินงานประกอบกับหลายงานโครงการยังอยู่ระหว่างกระบวนการจ่ายเงินจากทางลูกหนี ้ จึง
ต้ องใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในการดาเนินงานโครงการ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 504.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.3 เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
บริ ษัทฯทาการซื ้อสินค้ าและบริ การในงานโครงการขนาดใหญ่ซงึ่ ยังไม่ครบกาหนดชาระเงิน จึงทาให้ เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
-4-

ต้ นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลง 121.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 17.0 เนื่องจากการส่งมอบงานโครงการในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้ ถกู ชะลอลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ เป็ นอุปสรรคในการทางาน
จึงทาให้ ต้นทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลงไปด้ วยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2562
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการทางการเงิน (ทังในส่
้ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี และสุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี ) เพิ่มขึ ้น 123.4 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บริ ษัทฯได้ เข้ าทาสัญญาการจัดการทาง
การเงินเพิ่มเติมสาหรับงานโครงการใหม่ที่คคู่ ้ า (supplier) ให้ เงื่อนไขจ่ายชาระเป็ นงวดแบบ Leasing
ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง 19.1 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 59.0 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้ จ่าย
ชาระภาษี ของปี 2562 จึงทาให้ ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง
สารองค่าปรับงานล่าช้ าลดลง 38.4 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 33.3 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้
จ่ายชาระค่าปรับงานล่าช้ าที่ได้ บนั ทึกไว้ จึงทาให้ สารองค่าปรับงานล่าช้ าลดลง
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า (ทังในส่
้ วนที่ถึง กาหนดชาระภายในหนึ่งปี และสุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )
เพิ่มขึ ้น 26.5 ล้ านบาทเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า มาใช้ ในปี 2563
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้นจานวน 37.4 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.2 เนื่องจากอัตรา
คิดลดในการคานวณหนี ้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ อิงกับอัตราดอกเบี ้ยของพันธบัตรระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงที่
ลดลงมาก ทางบริ ษัทฯจึงได้ ทาการประเมิน สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานใหม่ในช่วง 6 เดือนปี 2563 โดยมีผลให้
บริ ษัทฯต้ องสารองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บริ ษัทฯมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,692.7 ล้ านบาท ลดลงจานวน 193.2 ล้ านบาท จาก
ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เท่ากับ 2,885.9 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 6.7 โดยการลดลงนันมาจากการจ่
้
ายเงินปั นผล
ประจาปี ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สุทธิด้วยกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศริ นทร์ จันทรนิภาพงศ์)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ
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