
 
เลขที CAZ 004-2564 

 

วนัที 23 กมุภาพนัธ ์2564 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ   31 ธันวาคม 
2563 

 31 ธันวาคม 
2562  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ  2,233.06 2,034.46 198.60  9.76 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 44.98 434.44 (389.46) (89.65) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงัโครงสรา้งและระบบ  
(SMP Service) 

1,037.52 778.26 259.26 33.31 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 808.40 540.30 268.10 49.62 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

342.16 281.46 60.70 21.57 

ตน้ทนุบรกิาร (2,055.14) (1,851.87) (203.27) (10.98) 
กาํไรข ันต้น 177.92 182.59 (4.67) (2.56) 
รายไดอื้น 3.37 6.19 (2.82) (45.51) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (74.62) (78.03) 3.41 (4.36) 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 106.67 110.75 (4.08) (3.69) 
ตน้ทนุทางการเงิน (27.15) (15.31) (11.84) 77.36 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 79.52 95.44 (15.92) (16.69) 
ภาษีเงินได ้ (15.59) (20.44) 4.85 (23.73) 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 63.93 75.00 (11.07) (14.77) 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 61.51 75.46 (13.95) (18.49) 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 2.42 (0.46) 2.88 (627.60) 



 
ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิ 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทีแพร่ระบาดไปทัวโลก รวมถึงใน
ประเทศไทยทีเริมมีการแพร่ระบาดมาตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ทาํใหต้ลอดระยะเวลาทีผ่านมารฐับาลไดอ้อกมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ดา้นเพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว ทงันี กลุ่มบริษัทได้
ปฏิบตัิตามมาตรการของภาครฐัอย่างเครง่ครดัโดยเฉพาะมาตรการเกียวกบัการหา้มออกนอกเคหะสถาน (Curfew) ตามเวลาที
กาํหนดในช่วงไตรมาส 2/2563 และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ซึงกลุ่มบริษัทยังคงต่อปฏิบตัิเนืองมา
จนถึงปัจจบุนั  อย่างไรก็ตามจากมาตรการการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของภาครฐัดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อแผนการดาํเนินงาน
สาํหรบัปี 2563 ซงึจะเห็นไดจ้ากผลประกอบการตงัแต่ไตรมาส 2/2563 ต่อเนืองมาจนถึงปัจจบุนั  อนัเป็นผลจากความลา่ชา้ใน
การเรมิงานของสญัญาก่อสรา้งบางโครงการทีไดเ้ซ็นตไ์ปแลว้ในช่วงตน้ปี และความลา่ชา้ในการลงนามว่าจา้งสาํหรบัโครงการ
ใหม่ๆ รวมถึงการเลือนการประมูลงานออกไป ซึงเหตุการณเ์หล่านีส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดงันี 

1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบัปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนรวม 2,233.06 ลา้นบาท เพิมขึน
จาํนวน 198.61 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.76 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนทีมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวม
จาํนวน 2,034.46 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการก่อสรา้งทีเพิมขึนเกิดจากการโอนอาํนาจควบคมุในงานรบัเหมาก่อสรา้งทงัจาก
สญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรทีกลุ่มบรษัิทมีอยู่ในมือ และสญัญารบัเหมาก่อสรา้งทีมีการกาํหนดผลลพัธข์องงานตาม
อตัราสว่นความสาํเรจ็ของงานทีทาํเสรจ็ 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งในอตุสาหกรรมนาํมนั แก๊ส และปิโตรเคมีทีอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งและยงัไมร่บัรูร้ายได ้(Backlog) จาํนวน 3,816.46 ลา้นบาท  และ เมือวนัที  มกราคม 2564 (อ้างอิงหนังสือแจ้งการรับ
งานใหม่ เลขที CAZ-001-2564 วนัที 7 มกราคม 2564) กลุม่บรษัิทไดแ้จง้ข่าวการรบังานก่อสรา้งจาํนวน 2 โครงการ โดยงาน
โครงการพลังงานสะอาด 1 โครงการ มูลค่า 106.58 ลา้นบาท จะเริมสัญญาในเดือนมกราคม 2564 ดังนัน กลุ่มบริษัทมี 
Backlog ปัจจุบนัรวมจาํนวน 3,923.04 ลา้นบาท  ทงันี การรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันจะ
เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลัก จึงทาํใหก้ลุ่มบริษัทไม่ไดเ้น้นรายไดก้ารใหบ้ริการก่อสรา้งกลุ่มใดกลุ่มหนึง
โดยเฉพาะ         

2. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  
ค่าใชจ้่ายในการบริหารสาํหรบัปี 2563 จาํนวน 74.62 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี 2562 จาํนวน 78.03 ลา้นบาท ลดลง

จาํนวน 3.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.36 เนืองจากจากของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายได้

ลดลง ในขณะทีตน้ทนุในการก่อสรา้งเพิมขึนจากแผนงานทีวางไว ้ดงันนักลุม่บรษัิทจึงพยายามควบคมุค่าใชจ้่ายในการบริหาร

และปรบัลดประมาณการคา่ใชจ้่ายหลกั ๆ  รวมถงึโบนสัพนกังาน เพือใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทีลดลง 

 



 
3. ความสามารถในการทาํกาํไร  

กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
2563 2562 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  177.92 7.97           182.59  8.97 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 61.51 2.75         75.46     3.70  

 
ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุม่บรษัิท สาํหรบัปี 2563 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 7.97 และอตัรากาํไรสทุธิรอ้ย

ละ 2.75 ลดลงเมือเทียบกบัปี 2562 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 8.97 และ อตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 3.70 เนืองจากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณในบางโครงการเพิมขึน ทงัตน้ทนุค่าแรงงาน

และค่าวสัดอุปุกรณก่์อสรา้ง รวมถึงค่าวสัดเุกียวกบัสขุอนามยัทีใชส้าํหรบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือไวรสั นอกจากนี 

ยงัสง่ผลตอ่งานโครงการทีเซน็ตส์ญัญาระหวา่งปี 2563 ทีชะลอการเรมิงานมาในช่วงไตรมาส 3 - 4/2563 สง่ผลใหป้รมิาณงานที

ส่งมอบและสามารถเรียกเก็บเงินไดมี้จาํนวนไม่มากเช่นกัน จากเหตผุลขา้งตน้ทีกล่าวมากลุ่มบริษัทจาํเป็นตอ้งกูยื้มเงินจาก

สถาบนัการเงินและบคุคลทีเกียวโยงกนั ทาํใหก้ลุม่บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงินสงูขึนเมือเทียบกบัปี 2562 จากการกูยื้มเงินระยะ

สนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของโครงการตา่ง ๆ  ทีอยูใ่นมือ 

งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  
รายการ  31 ธ .ค. 2563  31 ธ .ค. 2562  เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

สนิทร ัพย  ์         

สนิทร ัพยห์มุนเวยีน         
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 142.42 31.33 111.09 354.58 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 204.87 186.08 18.80 10.10 
   สนิทรพัยที์เกิดจากสญัญา 512.28 564.88 (52.60) (9.31) 
   สนิคา้คงเหลือ 34.54 9.72 24.82 255.41 
   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 7.26 13.16 (5.90) (44.81) 
รวมสนิทร ัพยห์มุนเวยีน 901.38 805.17 96.21 11.95 
สนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
   เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 10.02 32.95 (22.93) (69.59) 
   ทีดินอาคารและอปุกรณ ์ 557.39 527.97 29.42 5.57 
   สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13.22 11.28 1.94 17.17 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 54.17 10.56 43.61 412.99 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 132.81 96.48 36.33 37.66 



 
รายการ  31 ธ .ค. 2563  31 ธ .ค. 2562  เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

   เงินมดัจาํ 3.41 2.11 1.30 61.48 
   สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.63 1.08 1.55 143.61 
รวมสนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน 773.65 682.43 91.22 13.37 
รวมสนิทร ัพย  ์ 1,675.02 1,487.60 187.43 12.60 
หนีสนิและส่วนของเจ้าของ      

หนีสนิหมุนเวยีน       
   เงินเบิกเกินบญัขี 0.01 16.70 (16.69) (99.95) 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 509.10 222.25 286.86 129.07 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  265.03 327.16 (62.12) (18.99) 
   หนีสนิทีเกิดจากสญัญา 141.08 217.25 (76.16) (35.06) 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนั - 2.50 (2.50) (100.00) 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 20.00 - 20.00 100.00 
   สว่นของกูยื้มระยะยาวจากธนาคารทีถงึกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี 38.64 38.64 - - 
   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถงึกาํหนดเงิน    
       ชาํระภายใน 1 ปี 20.39 8.34 12.05 144.53 
   หนีสนิหมนุเวียนอืน 25.80 21.38 4.42 20.69 
รวมหนีสนิหมุนเวยีน 1,020.07 854.22 165.85 19.42 
หนีสนิไม่หมุนเวยีน      
   เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 84.30 105.06 (20.76) (19.76) 
   หนีสนิตามสญัญาเช่า 26.37 20.69 5.68 27.44 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8.94 8.30 0.64 7.7 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7.14 5.06 2.08 41.07 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 126.74 139.11 (12.36) (8.89) 
รวมหนีสนิ 1,146.81 993.33 153.49 15.45 
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น       
ทนุเรอืนหุน้ 140.00 140.00 - - 
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 140.00 140.00 - - 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 12.00 9.15 2.85 31.14 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 116.03 87.31 28.71 32.89 



 
รายการ  31 ธ .ค. 2563  31 ธ .ค. 2562  เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของบร ิษัท  ใหญ่ 522.58 491.02 31.56 6.43 
สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 5.68 3.25 2.42 74.37 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น  528.26 494.27 33.98 6.88 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  1,675.07 1,487.60 187.47 12.60 

 
 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,675.07 ลา้นบาท เพิมขนึ 187.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 12.60 เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,487.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรพัยที์เปลียนแปลง ดงันี 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จาํนวน 142.42 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 111.09 ลา้นบาท

เนืองจากการกูยื้มเงินระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน  

o ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน จาํนวน 204.87 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 18.80 ลา้นบาท เนืองจากการ

ส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งทีอยู่ในมือใหก้บัลกูคา้โดยกลุ่ม

บรษัิทมีเงือนไขการรบัชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา (รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 512.28 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 

52.60 ลา้นบาท เนืองจากกลุ่มบริษัทไดท้ยอยส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีใหก้บัลกูคา้ในระหว่าง

ช่วงเวลาทีผา่นมา 

o สินคา้คงเหลือ จาํนวน 34.54 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 24.82 ลา้นบาท เนืองจากการสงัซือวตัถดุิบ

เพือนาํมาใชใ้นโครงการระหวา่งก่อสรา้งทีอยูใ่นมือ 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั จาํนวน 10.02 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 22.93 ลา้นบาท เนืองจาก

ไดร้บัเงินคาํประกนัคืน จาํนวน 22.50 ลา้นบาท จากการปลดภาระหนงัสือคาํประกนัตามสญัญาและคืนเงินกูยื้ม

ระยะสนัตอ่สถาบนัการเงิน  

o เงินลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีจาํนวนรวมสทุธิ 570.61 ลา้นบาท เพิมขึน

สุทธิจาํนวน 31.36 ลา้นบาท เนืองจากการปรบัปรุงอาคารโรงงานแห่งใหม่ อาํเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

รวมทงัมีการลงทนุในเครืองจกัรและอปุกรณส์าํหรบังานก่อสรา้งเพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานและ

รองรบัปรมิาณงานโครงการทีเพิมขนึ  



 
o ลกูหนีเงินประกนัผลงาน จาํนวน 54.17 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 43.61 ลา้นบาท เกิดจากการทยอย

สง่มอบงานโครงการทีแลว้เสรจ็ใหแ้ก่ลกูคา้ในระหวา่งงวด 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 36.33 ลา้นบาท จากการรบัชาํระเงินของลกูคา้ในระหวา่ง

งวด (อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการขอคืนกบักรมสรรพากร) 

หนีสนิ  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม  2563 กลุม่บรษัิทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,146.81 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 153.49 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัรารอ้ยละ 15.45 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมทีเปลียนแปลงมีรายละเอียดดงันี 

o กลุม่บรษัิทมีหนีสนิระยะสนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการเพิมขนึระหวา่งงวดดงันี 

 เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคารจากการทาํสินเชือแบบแฟคเตอริงและตัวสญัญาใชเ้งินจากธนาคาร

พาณิชยต์ามวงเงินสนิเชือทีบรษัิทมีอยู ่เพิมขนึจาํนวน 286.86 ลา้นบาท จากการกูยื้มเงินเพือจ่ายชาํระ

หนีแก่เจา้หนีการคา้ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบับรษัิท รวมถึงงานโครงการใหมที่เซ็นตส์ญัญา

ในระหวา่งงวด 

 เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน เพิมขนึจาํนวน 20.00 ลา้นบาท  

o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน 265.03 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 62.12 ลา้นบาท จากการจ่าย

ชาํระคา่ซือสนิคา้ และคา่จา้งงานผูร้บัเหมาช่วง 

o หนีสนิทีเกิดจากสญัญา จาํนวน 141.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค้่าบริการรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเงือนไขในสญัญาซึงมี

มลูค่าสงูกว่ารายไดที้รบัรูจ้นถึงปัจจบุนั) จาํนวน 31.64 ลา้นบาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารใน

อนาคตเมือกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 109.44 ลา้นบาท ซงึเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดยจะ

ลดลงตามสดัสว่นทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป  

  ทงันี หนีสินทีเกิดขึนจากสญัญาลดลงจาํนวน 76.16 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 35.06 เมือเทียบกบั

ปีก่อน เนืองจากการรบัรูร้ายไดจ้ากรายไดค้า่บรกิารรบัลว่งหนา้ในระหวา่งงวด 

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 122.94 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 20.76 ลา้น

บาท หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 14.45 เนืองจากการชาํระหนีตามกาํหนดระยะเวลาในสญัญา นอกจากนี ในเดือน

เมษายน 2563 ทีผ่านมา กลุ่มบริษัทไดแ้กไ้ขสญัญาวงเงินสินเชือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง โดยมีการพกัการ

ชาํระเงินตน้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริมตงัแต่เมษายน – กนัยายน 2563 โดยงวดสดุทา้ยของการชาํระคืนเงิน

กูยื้มระยะยาวของสถาบนัการเงินดงักลา่วจะครบกาํหนดในเดือนกมุภาพนัธ ์2567 แทนเดือนกนัยายน 2566 



 
 

 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 522.58 ลา้นบาท เพิมขนึจากวนัที 31 

ธนัวาคม 2562 จาํนวน 31.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.43 โดยการเปลียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปีก่อน มี

รายละเอียดดงันี 

o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่สาํหรบังวดปี 2563 

จาํนวน 61.51 ลา้นบาท 

o การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วนัที 16 มีนาคม 2563 จาํนวน 280 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจาํนวนทงัสนิ 30 ลา้นบาท ในวนัที 5 

พฤษภาคม 2563 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

 ณ  ธนัวาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัดงันี 

o อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ณ 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 2.19 เทา่ เพิมขนึเลก็นอ้ยเมือ

เทียบกบัสินปี 2562 ทีมี D/E ratio ที 2.02 เทา่  

o กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็น 

1.30 เทา่ เพิมขึนเมือเทียบกบัสินปี 2562 ทีผา่นมาทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย คิดเป็น 0.84 เทา่ 

เนืองจากการกูยื้มเงินระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 

  จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


