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 2 กกก 2559 

  ก 2559 ก
 2559   กก
ก  

กกก กก 2559  
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(PBT)  775  กกกกก (Core PPOP) 
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37.7 กกกกก (PPOP)  7.8  5,505 
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3.  ก  4298 
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ก กกก กก
กกกกก กกกก ก
กกก     

   กกก
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Dato Robert Cheim Dau Meng กกกกก  
กกกกก กกก  กกกกก กก
กกกกกกก กก .
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  กกกกกก
 กก ก
ก  กกกกกก 
กก กกกกกก  

 กกกกก  กกก
กกกก กกก
กก CIMB กกกกก 
ก กกกก ก ก 
กก กกกก
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  ก
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 กก   24,068,590,339  
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