
 
เลขที CAZ 014-2564 

วนัที 9 สงิหาคม 2564 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 2 สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 2 สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ  3 เดอืน  6 เดอืน  
 30 ม .ิย. 

2564  
 30 ม .ิย. 

2563  
เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

 30 ม .ิย. 
2564  

 30 ม .ิย. 
2563  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ  486.85 563.67 (76.82) (13.63) 953.95 1,175.49 (221.54) (18.85) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบ
ครบวงจร (EPC Service) 

10.70 6.81 3.89 57.12 13.31 31.94 (18.63) (58.33) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงั
โครงสรา้งและระบบ  
(SMP E&I Service) 

287.75 228.47 59.28 25.95 542.90 519.87 23.03 4.43 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา 
(Civil & Building Service) 

160.12 212.36 (52.24) (24.60) 324.65 414.43 (89.73) (21.66) 

- งานใหบ้รกิารผลิตและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

28.28 116.03 (87.75) (75.62) 73.09 209.25 (136.16) (65.07) 

ตน้ทนุบรกิาร (415.95) (521.09) (105.14) (20.18) (829.83) (1,082.60) (252.77) (23.35) 
กาํไรข ันตน้ 70.90 42.58 28.32 66.51 124.12 92.89 31.23 33.62 
รายไดอื้น 0.90 0.73 0.17 23.29 1.37 1.19 0.18 15.13 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (21.76) (19.09) 2.67 13.99 (43.76) (38.21) 5.55 14.52 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 50.04 24.22 25.82 106.59 81.73 55.87 25.86 46.29 
ตน้ทนุทางการเงิน (8.25) (6.78) 1.47 21.68 (16.16) (13.07) 3.09 23.64 
กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได  ้ 41.79 17.44 24.35 139.62 65.57 42.80 22.77 53.20 
ภาษีเงินได ้ (8.81) (3.34) 5.47 163.77 (13.03) (8.54) 4.49 52.58 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 32.98 14.10 18.88 133.90 52.54 34.26 18.28 53.36 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 32.61 13.49 19.12 141.74 51.53 33.54 17.99 53.64 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 0.37 0.61 (0.24) (39.34) 1.01 0.72 0.29 40.28 



 
1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบังวดสามเดือน สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 จาํนวน 486.85 ลา้นบาท 
ลดลง จาํนวน 76.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.63 เมือเปรียบเทียบกบังวดสามเดือน สินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2563 ทีมี
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง จาํนวน 563.67 ลา้นบาท  เนืองจากงานโครงการก่อสรา้งบางโครงการดาํเนินการแลว้เสรจ็โดยทยอยสง่
มอบงานและโอนอาํนาจควบคุมในงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้ับลูกคา้แลว้ในระหว่างปี 2563 ต่อเนืองมาถึงไตรมาส 2/2564 
ประกอบกบังานโครงการก่อสรา้งทีไดร้บัการเซ็นตส์ญัญาตงัแต่ปลายปี 2563 และไตรมาส 2/2564 เป็นการดาํเนินการก่อสรา้ง
ในช่วงเรมิตน้จงึทาํใหผ้ลลพัธข์องงานตามอตัราสว่นของความเสรจ็ของงานทีสามารถโอนอาํนาจควบคมุใหก้บัลกูคา้ในไตรมาส
นีมีปรมิาณไมม่าก   

ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 กลุ่มบริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งในอตุสาหกรรมนาํมนั แก๊ส และปิโตรเคมีทีอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งและยงัไม่รบัรูร้ายได ้จาํนวน 4,118.46 ลา้นบาท รวมถึง วนัที 13 และวนัที 21 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัทไดแ้จง้ข่าว
การรบังานก่อสรา้งเพิมเติมอีกจาํนวน 227.92 ลา้นบาท (อ้างอิงหนังสือการแจ้งการรับงานใหม่ เลขที CAZ-012-2564 วนัที 13 

กรกฎาคม 2564 และเลขที CAZ-013-2564 วนัที 21 กรกฎาคม 2564) ส่งผลใหม้ลูค่างานโครงการก่อสรา้งในมือทียงัไม่รบัรู ้
รายไดมี้จาํนวนรวม 4,346.38 ลา้นบาท  ทงันี การรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนัจะเป็นไปตาม
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกัจงึทาํใหก้ลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้นน้รายไดก้ารใหบ้รกิารก่อสรา้งกลุม่ใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  
ไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 21.76 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 2.67 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 13.99 เมือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ทีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 19.09 ลา้นบาท ซงึมีสาเหตสุว่นใหญ่

จากจากเงินเดือนและค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานทีเพิมขึน รวมถึงรบัรูค้่าใชจ้่ายจากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายทีขอคืนไม่ไดใ้น

ระหวา่งงวด 

3. ต้นทุนทางการเงนิ  
กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินในระหว่างไตรมาส 2/2564 เพิมขึนจากปีก่อน จาํนวน 1.47 ลา้นบาท เนืองจากการ

จดัหาเงินทนุระยะสนัมาเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินงาน โดยเฉพาะโครงการทีอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งใน

ปัจจบุนั 

4. ความสามารถในการทาํกาํไร  
กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 2 สนิสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
ไตรมาส 2/2564 

(ล้านบาท) ร ้อยละ  
ไตรมาส 2/2563 

(ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  70.90 14.56 42.58 7.55 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 32.61 6.69 13.49 2.39 

 



 
กาํไรขันตน้ของกลุ่มบริษัท สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 มีจาํนวน 70.90 ลา้นบาท  คิดเป็นอัตรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 

14.56 เพิมขึนจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีมีกาํไรขนัตน้จาํนวน 42.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 

7.55 เนืองจากในไตรมาส 2/2564 กลุ่มบริษัทไดร้บัรูร้ายไดก้ารใหบ้ริการจากงานโครงการหนึง ทีมีปริมาณงานเพิมขึนและส่ง

มอบใหก้บัลกูคา้เสร็จสินแลว้ในระหว่างงวด  พรอ้มกบัการปรบัลดตน้ทนุทีเกิดขึนจริงของโครงการดงักล่าวลง ส่งผลใหอ้ตัรา

กาํไรขนัตน้สาํหรบัไตรมาสเพิมขนึเป็นอยา่งมาก 

 กาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 มีจาํนวน 32.61 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ย

ละ 6.69 เพิมขึนจากไตรมาส 2 ปี 2563 ทีมีกาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่ จาํนวน 13.49 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิ

รอ้ยละ 2.39 เนืองจากการปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณก่อสรา้งทีสง่มอบแลว้เสรจ็ตามทีกลา่วไวข้า้งตน้  

งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  
รายการ  

30 ม .ิย. 2564 31 ธ .ค. 2563 
เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์         

สินทร ัพยห์มุนเวยีน          
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.88 142.42 (140.54) (98.68) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน 349.39 204.87 144.52 70.54 
   สินทรพัยที์เกิดขนึจากสญัญา 584.83 512.28 72.55 14.16 
   สินคา้คงเหลือ 19.87 34.54 (14.67) (42.47) 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายรอขอคืน 10.21 - 10.21 N/A 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 8.06 7.26 0.80 11.02 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 974.24 901.37 72.87 8.08 
สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน      
   เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 7.67 10.02 (2.35) (23.45) 
   ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 546.63 557.39 (10.76) (1.93) 
   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13.36 13.22 0.14 1.06 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 54.38 54.17 0.21 0.39 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 134.02 132.81 1.21 0.91 
   เงินมดัจาํ 4.93 3.41 1.52 44.57 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.98 2.63 0.35 13.31 
รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 763.97 773.65 (9.68) (1.25) 
รวมสินทร ัพย ์ 1,738.21 1,675.02 63.19 3.77 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     
  เงินเบิกเกินบญัชี 3.69 0.01 3.68 36,800.00 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 415.31 509.10 (93.79) (18.42) 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืน 259.36 265.03 (5.67) (2.14) 



 

รายการ  30 ม .ิย. 2564 31 ธ .ค. 2563 
เพมิขนึ
(ลดลง) ร ้อยละ 

   หนีสินทีเกิดจากสญัญา 131.10 141.08 (9.98) (7.07) 

เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 20.00 20.00 - - 

   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 100.00 - 100.00 N/A 

   ส่วนของเงินกูยื้มระยะยามจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายในปี 38.64 38.64   - - 

   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทางการทีถึงกาํหนดเงินชาํระ    
ภายใน 1 ปี 22.74 20.39 

 
2.35 

 
11.53 

   หนีสินหมนุเวียนอืน 26.10 25.80 0.30 1.16 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 1,016.94 1,020.05 (3.11) (0.30) 
หนีสินไม่หมุนเวยีน       
   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 106.98 84.30 22.68 26.90 
   หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 23.12 26.37 (3.25) (12.32) 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8.94 8.94 - - 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.44 7.14 (0.70) (9.80) 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 145.48 126.75 18.73 14.78 
รวมหนีสนิ 1,162.42 1,146.80 15.62 1.36 
ส่วนของผู้ถอืห ุน้     
ทนุเรอืนหุน้     
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 147.00 140.00 7.00 5.00 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 11.95 11.95 - - 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 155.58 116.03 39.55 34.09 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบร ิษัท ใหญ่ 569.09 522.54 46.55 8.91 
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 6.70 5.68 1.02 17.96 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 575.79 528.22 47.57 9.01 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 1,738.21 1,675.02 63.19 3.77 

 
 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บรษัิท มีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,738.21 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 63.19 ลา้นบาท หรอื

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.77 เมือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 ทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,675.02 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

สนิทรพัยที์เปลียนแปลง ดงันี 

  



 
 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จาํนวน 1.88 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 142.42 ลา้นบาท เนืองจากมีการชาํระ

คืนเงินกูยื้มระยะสนับางสว่นและจ่ายชาํระหนีค่าสนิคา้และผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 

o ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน จาํนวน 349.39 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 144.52 ลา้นบาท 

เนืองจากการส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้เพิมขึน 

โดยกลุม่บรษัิทมีเงือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา (รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 584.83 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 

72.55 ลา้นบาท เนืองจากมีการบนัทกึรายไดจ้ากสดัสว่นความคืบหนา้ของงานก่อสรา้งและทยอยสง่มอบอาํนาจ

ควบคมุใหก้บัลกูคา้ โดยจะออกใบแจง้หนีเรยีกเก็บเงินในงวดถดัไป 

o สินคา้คงเหลือ จาํนวน 19.87 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 14.67 ลา้นบาท จากการนาํวตัถุดิบไปใชใ้น

โครงการระหวา่งก่อสรา้งทีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

o กลุ่มบริษัทไดร้บัการแจง้คืนภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่ายสาํหรบัรอบระยะเวลาปีบัญชี 2560 และ 2562 จาก

กรมสรรพากร จาํนวน 10.21 ลา้นบาท โดยไดร้บัเงินคา่ภาษีคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o เงินลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รวมถงึสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน มีจาํนวนรวมสทุธิ 559.99 ลา้นบาท ลดลงสทุธิ

จาํนวน 10.62 ลา้นบาท จากการตดัค่าเสือมและค่าตดัจาํหน่าย รวมทงัมีการลงทุนในเครืองจักรและอุปกรณ์

สาํหรบังานก่อสรา้งเพิมขนึในระหวา่งงวด  

 
หนีสนิ  
 ณ 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บรษัิทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,162.42 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 15.62 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 1.36 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมสว่นทีเปลียนแปลงเมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o กลุ่มบริษัทมีเงินกูยื้มระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นงานโครงการระหว่างก่อสรา้งในปัจจบุนั 

รวมจาํนวน 539 ลา้นบาท ซงึเงินกูยื้มเป็นการกูยื้มจากสถาบนัการเงินทีกลุม่บรษัิทมีวงเงินสนิเชืออยู ่รว่มกบัการ

กูยื้มเงินระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนัและบคุคลอืน  

o หนีสนิทีเกิดจากสญัญา จาํนวน 131.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

  



 
1) รายไดค้่าบริการก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ตามเงือนไขใน

สญัญาซงึมีมลูคา่สงูกวา่รายไดที้รบัรูจ้นถงึปัจจบุนั) จาํนวน 69.25 ลา้นบาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารในอนาคตเมือกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

) เงินรบัล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 61.85 ลา้นบาท ซึงเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดยจะ

ลดลงตามสดัสว่นทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

ทังนี หนีสินทีเกิดจากสัญญา ลดลงจาํนวน 9.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.07 เมือเทียบกับปีก่อน 

เนืองจากเงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งลดลงในระหวา่งงวดซงึเป็นไปตามเงือนไขการเรยีกเก็บเงินทีระบใุนสญัญา  

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 145.62 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 22.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

18.45 เมือเทียบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีมีจาํนวน 122.94 ลา้นบาท เนืองจากในระหว่างงวดกลุม่บรษัิทได้

ทาํสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึงจาํนวน 42 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนใน 2 ปี ซึงเงินกูด้งักล่าว

คาํประกนัโดยบรรษัทประกนัสินเชืออตุสาหกรรมขนาดย่อม ประกอบกบัการจ่ายชาํระเงินกูร้ะยะยาวในระหว่าง

งวดตามเงือนไขของสญัญาทีมีอยูเ่ดิมดว้ย 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 จาํนวน 569.09 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 46.55 

ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 8.91 จากวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีมีจาํนวน 522.54 ลา้นบาท โดยการเปลียนแปลงสว่นของ

ผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ สาํหรบังวดหกเดือนปี 

2564 จาํนวน 51.53 ลา้นบาท 

o การจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 18 

มีนาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.04778 บาท รวมมลูคา่ 13.38 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 21 

พฤษภาคม 2564 ทีผา่นนมาโดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเป็นดงันี 

1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จาํนวน 14 ลา้นหุน้ ในอตัรา 20 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล มลูคา่ทีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จาํนวนรวม 7.00 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปันผลหุน้ละ 0.025 บาท 

2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02278 บาท เป็นจาํนวนรวม 6.38 ลา้นบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 
 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัดงันี 

o อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เทา่กบั 2.04 เทา่ ลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัสนิปี 2563 ทีมี

อตัราสว่น 2.19 เทา่  

 



 
 

o กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) คิดเป็น 1.28 เทา่ ซงึใกลเ้คียงกบัสนิปี 

2563 ทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย คิดเป็น 1.34 เทา่ 

จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


