
 
เลขที CAZ 018-2563 

วนัที  10  พฤศจิกายน 2563 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 3 สดุวนัที 30 กนัยายน 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการ
ดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3 สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2563  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้น

บาท) 

รายการ   เดอืน  9 เดอืน  
 30 ก.ย. 

2563  
 30 ก.ย. 

2562  
เพมิข ึน
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

 30 ก.ย. 
2563  

 30 ก.ย. 
2562  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ         579.68 496.14 83.54 16.84 1,755.17 1,450.80 304.37 20.98 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบ
ครบวงจร (EPC Service) 

1.39 104.92 (103.53) (98.68) 28.57 315.80 (287.23) (90.95) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งตดิตงั
โครงสรา้งและระบบ  
(SMP and E&I Service) 

269.63 189.40 80.23 42.36 794.25 504.73 289.52 57.36 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา 
(Civil & Building Service) 

225.70 160.40 65.30 40.71 640.13 376.13 264.00 70.19 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

82.96 41.42 41.54 100.29 292.22 254.14 38.08 14.98 

ตน้ทนุบรกิาร (533.43) (447.80) 85.63 19.12 (1,616.03) (1,308.05) 307.98 23.54 
กาํไรข ันต้น  46.25 48.34 (2.09) (4.33) 139.14 142.75 (3.61) (2.53) 
รายไดอื้น 1.10 2.29 (1.19) (52.05) 2.29 5.14 (2.85) (55.50) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (15.25) (18.97) (3.73) (19.64) (53.45) (58.60) (5.15) (8.79) 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 32.10 31.67 0.44 1.39 87.98 89.28 (1.31) (1.47) 
ตน้ทนุทางการเงิน (6.50) (4.64) 1.86 40.02 (19.57) (11,13) 8.44 75.86 
กาํไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงนิได้ 25.60 27.02 (1.42) (5.25) 68.41 78.16 (9.75) (12.48) 
ภาษีเงนิได ้ (5.55) (6.28) (0.73) (11.62) (14.10) (16.53) (2.43) (14.72) 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 20.05 20.74 (0.69) (3.32) 54.31 61.63 (7.32) (11.88) 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 19.15 20.73 (1.58) (7.6) 52.69 61.57 (8.88) (14.42) 
กาํไรสว่นทีเป็นส่วนไดเ้สียทีไม่มอีาํนาจควบคมุ 0.90 0.01 0.89 8,888.36 1.62 0.06 1.56 2,598.86 

 

 



 
ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิ 

 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีแพรร่ะบาดไปทวัโลก รวมถึงใน
ประเทศไทยทีเริมมีการแพร่ระบาดมาตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทาํใหต้ลอดระยะเวลาทีผ่านมาทางรฐับาลไดอ้อก
มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ดา้นเพือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคดงักล่าว ทงันีทาง
กลุ่มบริษัทไดป้ฏิบัติตามมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดัโดยเฉพาะมาตรการเกียวกับการหา้มออกนอกเคหะสถาน 
(Curfew) ตามเวลาทีกาํหนดในช่วงไตรมาส 2/2563 และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึงกลุ่มบริษัท
ยงัคงต่อปฏิบตัิเนืองมาจนถึงปัจจุบนั  อย่างไรก็ตามจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของภาครฐัดงักล่าวส่งผล
กระทบต่อแผนงานสาํหรบัปี 2563 ซึงจะเห็นไดจ้ากผลประกอบการสาํหรบัไตรมาส 2/2563 ต่อเนืองมาจนถึงไตรมาส 
3/2563  ทงัในส่วนของรายไดแ้ละตน้ทุนโครงการก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเกิดจากความล่าชา้ในการเริมงานของสญัญาก่อสรา้ง
บางโครงการทีไดเ้ซ็นตไ์ปแลว้ในช่วงตน้ปี และความล่าชา้ในการลงนามวา่จา้งสาํหรบัโครงการใหม่ๆ รวมถึงการเลือนการ
ประมลูงานออกไป  

 ผลการดาํเนินงานทีสาํคญัสาํหรบัไตรมาส 3/2563 สรุปรายละเอียดดงันี 

1. รายไดจ้ากการใหบ้ร ิการ  

 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบัไตรมาส 3 สินสุดวนัที 30 กันยายน 2563 จาํนวนรวม 579.68 ลา้น
บาท เพิมขึนจาํนวน 83.54 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.84 เมือเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนทีมีรายไดจ้าก
การก่อสรา้งรวมจาํนวน 496.14 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการก่อสรา้งทีเพิมขึนเกิดจากการโอนอาํนาจควบคุมในงาน
รบัเหมาก่อสรา้งทงัจากสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรทีกลุ่มบริษัทมีอยู่ในมือ และสญัญารบัเหมาก่อสรา้งทีมีการ
กาํหนดผลลพัธข์องงานตามอตัราส่วนความสาํเรจ็ของงานทีทาํเสรจ็ 

 ณ วันที 30 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งในอุตสาหกรรมนาํมัน แก๊ส และปิโตรเคมีทีอยู่
ระหวา่งก่อสรา้งและยงัไม่รบัรูร้ายได ้จาํนวน 2,694.15 ลา้นบาท  และ วนัที 09 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ไดแ้จง้ขา่วการ
รบังานก่อสรา้งเพิมเติมอีกจาํนวน 1,608.47 ลา้นบาท (อา้งอิงหนงัสือการแจง้การรบังานใหม่ เลขที CAZ-017-2563 วนัที 
09 พฤศจิกายน 2563) โดยการรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนัจะเป็นไปตามความตอ้งการ
ของลกูคา้เป็นหลกั จงึทาํใหก้ลุ่มบรษัิทไม่ไดเ้นน้รายไดก้ารใหบ้รกิารก่อสรา้งกลุ่มใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ  

       

2. ค่าใช้จา่ยในการบร ิหาร  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรับไตรมาส 3 ปี 2563 จาํนวน 15.24 ลา้นบาท เมือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 

จาํนวน 18.97 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 3.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.64 ทงันีจากของการแพรร่ะบาดของ COVID-

19 ทีส่งผลใหร้ายไดล้ดลง ในขณะทีตน้ทนุในการก่อสรา้งเพิมขนึจากแผนงานทีวางไว ้ดงันนักลุ่มบรษัิทจึงพยายามควบคมุ

ค่าใชจ้่ายในการบริหารและปรบัลดประมาณการค่าใชจ้่ายหลัก ๆ  รวมถึงโบนัสพนักงาน เพือใหส้อดคลอ้งกับผลการ

ดาํเนินงานทีลดลง 

 

 



 
3. ความสามารถในการทาํกาํไร  

กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 3 สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  46.25 7.98            48.34   9.74 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 19.15 3.30         20.73     4.16  

 
ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษัท สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 7.98 และ

อตัรากาํไรสุทธิรอ้ยละ 3.30 ลดลงเมือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 9.74 และอตัรากาํไรสทุธิ

รอ้ยละ 4.16เนืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งปรบัปรุงตน้ทุนงบประมาณใน

บางโครงการเพิมขึน ทงัตน้ทุนค่าแรงงานและค่าวสัดอุุปกรณก์่อสรา้ง รวมถึงค่าวัสดุเกียวกับสุขอนามยัทีใชส้าํหรบัการ

ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสั ตลอดจนมีตน้ทนุทางการเงินจากการกูย้ืมเงินระยะสนัจากสถาบนัการเงินและกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของโครงการต่าง ๆ  ทีอยู่ในมือ นอกจากนีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ยงัส่งผลต่องานโครงการทีเซ็นตส์ญัญาในไตรมาส 1-2/2563 ทีชะลอการเรมิงานมาในช่วงไตรมาส 3/2563 ทาํใหป้รมิาณที

สง่มอบและสามารถเรยีกเก็บเงินไดมี้จาํนวนไม่มากเช่นกนั 

งบแสดงฐานะการเงนิ           (หน่วย : ลา้น
บาท)  

รายการ  30 ก.ย. 2563  31 ธ .ค. 2562  เพมิข ึน(ลดลง) ร ้อยละ 
สินทรัพย  ์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         
   เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 2.45 31.33 (28.88) (92.17) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 244.52 186.08 58.43 31.40 
   สนิทรพัยที์เกิดจากสญัญา 546.00 564.88 (18.88) (3.34) 
   สนิคา้คงเหลือ 29.18 9.72 19.46 200.25 
   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 12.17 13.16 (0.98) (7.46) 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 834.32 805.17 29.15 3.62 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
   เงนิฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 25.60 32.95 (7.35) (22.30) 
   ทีดนิอาคารและอปุกรณ ์ 561.26 527.97 33.29 6.31 
   สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 12.51 11.28 1.23 10.89 
   ลกูหนีเงนิประกนัผลงาน 41.39 10.56 30.83 291.95 
   ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจา่ย 117.98 96.48 21.50 22.29 
   เงนิมดัจาํ 1.85 2.11 (0.26) (12.30) 
   สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1.36 1.08 0.28 26.16 

รายการ  30 ก.ย. 2563  31 ธ .ค. 2562  เพมิข ึน(ลดลง) ร ้อยละ 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  761.95 682.43 79.53 11.65 



 
รวมสินทรัพย  ์ 1,596.27 1,487.60 108.68 7.31 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ      

หนีสินหมุนเวยีน        
   เงนิเบิกเกินบญัขี 23.94 16.70 7.24 43.36 
   เงนิกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 199.83 222.25 (22.42) (10.09) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  329.74 327.16 2.58 0.79 

   หนีสนิทีเกิดจากสญัญา 171.63 217.25 (45.62) (21.00) 

   เงนิกูยื้มระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 133.50 2.50 131.00 5,240.00 
   สว่นของกูยื้มระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 39.36 38.64 0.72 1.86 
   สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทีถึงกาํหนดเงนิ    
       ชาํระภายใน 1 ปี 17.49 8.34 9.15 109.67 
   หนีสนิหมนุเวียนอืน 29.42 21.38 8.05 37.64 
รวมหนีสินหมุนเวยีน  944.91 854.22 90.70 10.62 
หนีสินไม่หมุนเวียน      
   เงนิกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 93.24 105.06 (11.81) (11.25) 
   หนีสนิตามสญัญาเช่า 25.17 20.69 4.48 21.65 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 7.68 8.30 (0.62) (7.47) 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.67 5.06 1.61 31.83 
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน  132.76 139.11 (6.35) (4.56) 
รวมหนีสิน  1,077.67 993.33 84.35 8.49 
ส่วนของผู้ถ ือห ุน้       
ทนุเรอืนหุน้ 140.00 140.00 - - 
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 140.00 140.00 - - 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 9.15 9.15 - - 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 110.02 87.31 22.70 26.00 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของบริษัท  ใหญ่ 513.73 491.02 22.70 4.62 
สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 4.87 3.25 1.62 49.75 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 518.60 494.27 24.32 4.92 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,596.27 1,487.60 108.67 7.31 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 กลุม่บรษัิทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,596.27 ลา้นบาท เพิมขนึ 108.67 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 7.31 เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,487.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสินทรพัยที์เปลยีนแปลง 

ดงันี 

 สินทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน จาํนวน 244.51 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 58.43 ลา้นบาท เนืองจาก

การส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งทีอยู่ในมือใหก้ับลกูคา้

เพิมขนึโดยกลุม่บรษัิทมเีงือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยู่ระหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยที์เกิดขึนจากสัญญา (รายไดที้ยังไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 546.00 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 18.88 ลา้นบาท เนืองจากกลุ่มบรษัิทไดท้ยอยส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีใหก้บัลกูคา้

ในระหว่างช่วงเวลาทีผ่านมา 

o สินคา้คงเหลือ จาํนวน 29.18 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 19.46 ลา้นบาท เนืองจากการสังซือ

วตัถดิุบเพือนาํมาใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสรา้งทีอยู่ในมือ 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน ประกอบดว้ย  

o เงินลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจาํนวนรวมสุทธิ 573.77 ลา้นบาท 

เพิมขนึสทุธิจาํนวน 34.52 ลา้นบาท เนืองจากการปรบัปรุงอาคารโรงงานแห่งใหม่ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดั

ระยอง รวมทงัมีการลงทนุในเครืองจกัรและอุปกรณส์าํหรบังานก่อสรา้งเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพการ

ทาํงานและรองรบัปรมิาณงานโครงการทีเพิมขนึ  

o ลกูหนีเงินประกนัผลงาน จาํนวน 41.39 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 30.83 ลา้นบาท เกิดจากการ

ทยอยสง่มอบงานโครงการทีแลว้เสรจ็ใหแ้ก่ลกูคา้ในระหว่างงวด 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 25.50 ลา้นบาท จากการรบัชาํระเงินของลกูคา้ใน

ระหวา่งงวด 

หนีสนิ  

 ณ 30 กนัยายน  2563 กลุ่มบรษิัทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,077.67 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 84.35 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 8.49 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสินรวมทีเปลียนแปลงมีรายละเอียดดงันี 

o กลุม่บรษัิทมีหนีสินระยะสนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจการเพิมขึนระหวา่งงวดดงันี 

 เงินเบิกเกินบญัชี จาํนวน 23.94 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 7.24 ลา้นบาท 

 เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคารจากการทาํสินเชือแบบแฟคเตอริงและตวัสญัญาใชเ้งินจากธนาคาร

พาณิชย์ตามวงเงินสินเชือทีบริษัทมีอยู่ ลดลงจาํนวน 22.42 ลา้นบาทจากการชาํระหนีตาม

ระยะเวลาทีถงึกาํหนด 

 เงินกูย้ืมระยะสนัจากบคุคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขนึจาํนวน 131.00 ลา้นบาท  



 
o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน 329.74 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 2.58 ลา้นบาท เนืองจาก

ซือสินคา้วสัดงุานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงในงานก่อสรา้ง 

o หนีสินทีเกิดจากสญัญา จาํนวน 171.63 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค่้าบรกิารรบัลว่งหนา้ (ค่าบรกิารรบัล่วงหนา้ทีเรยีกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเงือนไขในสญัญาซงึ

มีมูลค่าสูงกว่ารายได้ทีรับรูจ้นถึงปัจจุบัน) จาํนวน 40.06 ลา้นบาท โดยจะหักออกเป็นรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารในอนาคตเมือกลุ่มบรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสินคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 131.57 ลา้นบาท ซงึเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดย

จะลดลงตามสดัส่วนทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป  

  ทังนี หนีสินทีเกิดขึนจากสัญญาลดลงจาํนวน 45.62 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 21.00 เมือ

เทียบกบัปีก่อน เนืองจากการรบัรูร้ายไดใ้นระหวา่งงวด 

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 132.60 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 11.10 

ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 9.39 เนืองจากการชาํระหนีตามกาํหนดระยะเวลาในสญัญา นอกจากนี

ในเดือนเมษายน 2563 ทีผ่านมา กลุ่มบริษัทไดแ้กไ้ขสญัญาวงเงินสินเชือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง โดยมี

การพกัการชาํระเงินตน้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เรมิตงัแต่เมษายน – กนัยายน 2563 โดยงวดสดุทา้ยของการ

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวของสถาบนัการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในเดือนกุมภาพนัธ ์2567 แทนเดือน

กนัยายน 2566 

 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 513.72 ลา้นบาท เพิมขนึจากวนัที 

31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 22.70 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.62 โดยการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปี

ก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่สาํหรบังวดเก้า

เดือนปี 2563 จาํนวน 52.69 ลา้นบาท 

o การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที 16 มีนาคม 2563 จาํนวน 280 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจาํนวนทงัสนิ 30 ลา้นบาท ใน

วนัที 5 พฤษภาคม 2563 

 

 

 



 
อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

 ณ 30 กนัยายน 2563 กลุม่บรษัิทมีอตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญัดงันี 

o อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ณ 30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 2.10 เท่า เพิมขนึเลก็นอ้ย

เมือเทียบกบัสินปี 2562 ทีมี D/E ratio ที 2.02 เท่า  

o กลุ่มบรษิัทมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 คิด

เป็น 1.04 เท่า ซงึใกลเ้คียงกบัสินปี 2562 ทีผ่านมาทีมีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบีย คิดเป็น 0.84 

เท่า 

 

  จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


