
 
เลขที CAZ 004/2563 

วนัที 28 กมุภาพนัธ ์2563 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ   31 ธันวาคม 
2562  

 31 ธันวาคม 
2561  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ  2,034.46      1,387.08 647.37 46.67 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 434.44 563.97 (129.53) (22.97) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงัโครงสรา้งและระบบ (SMP 
Service) 

778.26 343.49 434.77 126.57 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 540.30 341.86 198.44 58.05 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

281.46 137.77 143.69 104.30 

ตน้ทนุบรกิาร (1,851.87) (1,241.09) 610.78 49.21 
กาํไรข ันต้น 182.59 145.99 36.59 25.06 
รายไดอื้น 6.19 2.79 3.40 122.04 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (78.03) (66.10) 11.93 18.04 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 110.75 82.68 28.07 33.95 
ตน้ทนุทางการเงิน (15.31) (12.90) 2.42 18.73 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 95.44 69.78 25.65 36.76 
ภาษีเงินได ้ (20.44) (14.10) 6.35 45.01 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 75.00 55.69 19.31 34.67 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 75.46 52.98 22.48 42.43 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (0.46) 2.71 (3.17) (116.95) 

  



 
 

1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งปี สินสดุวนัที 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนรวม 2,034.46 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 
647.37 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.67 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนทีมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวมจาํนวน 
1,387.08 ลา้นบาท เกิดจากการโอนอาํนาจควบคุมในงานรบัเหมาก่อสรา้งของตกลงโครงการทีอยู่ในมือ (Backlog) ซึงต่อ
เนืองมาจากการว่าจา้งตงัแต่ปี 2560 ร่วมกับงานรบัเหมาก่อสรา้งทีไดร้บัการเซ็นตส์ญัญาระหว่างปี 2562 โดย ณ วันที 31 
ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทมีงานโครงการทีอยูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยงัไมร่บัรูร้ายได ้จาํนวน 2,287.39 ลา้นบาท  

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสญัญาทีทาํกบัลกูคา้ มีผลบงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2562 กลุม่บรษัิทรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาก่อสรา้งแบง่ออกเป็นดงันี 

- สญัญารบัเหมาก่อสรา้งทีมีการกาํหนดผลลพัธข์องงานตามอตัราส่วนของงานทีทาํเสร็จ โดยขนัความสาํเร็จของงานจะ

คาํนวณเป็นสดัสว่นของตน้ทนุทีเกิดขนึสะสมจนถงึวนัทีในงบการเงินทีรายงานนีตอ่ประมาณการตน้ทนุทงัสนิ  

- สญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร ภายใตส้ญัญาก่อสรา้งกิจกรรมการก่อสรา้งเป็นการสรา้งหรือทาํใหส้ินทรพัย ์(งาน

ระหว่างก่อสรา้ง) ทีลูกคา้มีอาํนาจควบคุมเพิมขึน กลุ่มบริษัทจึงรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาตามสญัญาโดยอา้งอิงขัน

ความสาํเรจ็ของงานจากความคืบหนา้ในการก่อสรา้งโดยพิจารณาจากผลสาํเรจ็ตามผลลพัธข์องงานทีลกูคา้รบัรอง 

ทงันี ตงัแต่ปี 2561 เป็นตน้มา โครงการก่อสรา้งในกลุม่ปิโตรเคมีและพลงังาน มีเป็นลกัษณะโครงการขนาดใหญ่ซงึมี

มลูคา่สงูเกิน 10,000 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทตอ้งรบังานโครงการก่อสรา้งต่อจากผูร้บัเหมาหลกัอีกต่อหนึง รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารก่อสรา้งจึงกระจายสดัสว่นออกไปในแต่ละกลุม่บรกิารมากยิงขึน ซงึเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ ทีไมไ่ดเ้นน้ไป

ยงัการใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนงึ        

    
2. รายได้อนื  

  กลุ่มบริษัทมีรายไดอื้นสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 6.19 ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 3.40 

ลา้นบาท เนืองจากกาํไรจากการจาํหน่ายเศษโลหะ รวมถงึเครอืงจกัรและวสัดกุ่อสรา้งทีไมไ่ดใ้ชง้านแลว้ออกไปในระหวา่งปี  

 นอกจากนี ในระหว่างปี 2562 บริษัท ไดร้บัเงินปันผลรบัจากบริษัทย่อย ซึงรบัรูเ้ป็นรายไดอื้นในงบการเงินเฉพาะ

บรษัิทจาํนวน 4.39 ลา้นบาท 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 78.03 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 11.93 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 

18.04 เมือเทียบกบัปี 2561 ทีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 66.10 ลา้นบาท เป็นผลจากเงินเดือน ผลตอบแทนต่าง ๆ  เกียวกบั

พนกังาน คา่สอบบญัชี คา่ทีปรกึษา และคา่โฆษณา รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธส์าํหรบัการเสนอขายหุน้ออกใหม่

ใหก้บัประชาชนทวัไปเป็นครงัแรกในเดือนมกราคม 2562  



 
 

4. ความสามารถในการทาํกาํไร  
กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
2562 2561 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้             182.59  8.97           145.99      10.53  
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่         75.46     3.70          52.98       3.81 

 
กาํไรขนัตน้ของกลุ่มบริษัท สาํหรบัปี 2562 มีจาํนวน 182.59 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 36.59 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

กาํไรขนัตน้รอ้ยละ 8.97  เมือเทียบกบัปี 2561 ทีมีกาํไรขนัตน้จาํนวน 145.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 10.53 

โดยปี 2562 มีอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงเลก็นอ้ยจากปี 2561 เนืองจากปี 2562 กลุม่บรษัิทการปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณโครงการ

ก่อสรา้งเพิมขนึเพือใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทนุปัจจบุนัมากทีสดุ 

 กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่ สาํหรบัปี 2562 มีจาํนวน 75.46 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 22.48 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 42.43 เมือเทียบกบัปี 2561 ทีมีกาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่ จาํนวน 52.98 ลา้นบาท โดยกาํไรสทุธิทีเพิมขนึ

เกิดจากการเติบโตของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารประกอบกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ทงันี อตัรากาํไรสทุธิปี 2562 คิด

เป็นรอ้ยละ 3.70 ใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีมีอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 3.81  

  



 
งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ  31 ธ .ค. 
2562 

 31 ธ .ค. 
2561  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์         

สินทร ัพยห์มุนเวยีน         
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31.33 35.22 (3.89) (11.04) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 186.08 208.40 (22.32) (10.71) 
   รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รยีกชาํระ 564.88 273.72 291.16 106.37 
   สินคา้คงเหลือ 9.72 135.92 (126.20) (92.85) 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายรอคืน 27.44 - 27.44 n/a 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 13.15 6.85 6.30 91.93 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 832.60 660.11 172.49 26.13 
สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน      
   เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 32.95 20.79 12.16 58.48 
   ทีดินอาคารและอปุกรณ ์ 527.97 357.14 170.83 47.83 
   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 11.28 11.65 (0.37) (3.13) 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 10.57 37.25 (26.68) (71.63) 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 69.04 61.31 7.73 12.62 
   เงินมดัจาํ 2.11 0.85 1.26 147.61 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1.08 0.66 0.42 62.44 
รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 655.00 489.65 165.35 33.77 
รวมสินทร ัพย ์ 1,487.60 1,149.76 337.85 29.38 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ      

หนีสินหมุนเวียน      
  เงินเบิกเกินบญัชี 16.70 - 16.70 n/a 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากธนาคาร 222.25              59.18  163.07 275.55 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 327.16            286.57  40.58 14.16 

   เงินรบัลว่งหนา้และรายไดค้่าบรกิารรบัลว่งหนา้ 217.25            422.43  (205.18) (48.57) 

   ส่วนของเงินกูยื้มระยะยามจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายในปี 38.64 38.64 - - 

   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทางการทีถึงกาํหนดเงินชาํระ
ภายใน 1 ปี 8.34 

   
1.45  6.90 476.79 

   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 2.50 - 2.50 n/a 
   หนีสินหมนุเวียนอืน 21.38              22.16  (0.78) (3.51) 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 854.22    830.43  23.79 2.86 
     
     



 

รายการ  
 31 ธ .ค. 
2562  

 31 ธ .ค. 
2561  

เพมิขนึ
(ลดลง) ร ้อยละ 

หนีสินไม่หมุนเวยีน       
   เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 105.06 143.70  (38.64) (26.89) 
   หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 20.69                 3.00  17.69 590.67 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8.30                7.96  0.34 4.26 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5.06                3.07  1.99 64.93 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 139.11      157.73  (18.62) (11.80) 
รวมหนีสนิ 993.33          988.16  5.17 0.52 
ส่วนของผู้ถอืห ุน้      
ทนุเรอืนหุน้ 140.00              140.00  - - 
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 140.00              100.00  40.00 40.00 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 - 246.11 n/a 
   กาํไรสะสม      
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 9.15 5.09 4.06 79.92 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 87.31 44.31 43.00 97.04 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45  - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบร ิษัท ใหญ่ 491.02         157.85  333.17 221.07 
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 3.25               3.75  (0.50) (13.24) 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 494.27          161.60  332.67 205.86 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 1,487.60      1,149.76  337.85 29.38 

 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,487.60 ลา้นบาท เพิมขนึ 337.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 29.38 เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,149.76 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรพัยที์เปลียนแปลง ดงันี 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o รายไดที้ยงัไมไ่ดเ้รยีกชาํระจาํนวน 564.88 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 291.16 ลา้นบาท เนืองจากการ

รบัรูร้ายไดค้า่บรกิารก่อสรา้งในระหวา่งงวดมีมลูคา่สงูกวา่เงินคา่งวดงานทีสามารถเรยีกเก็บจากลกูคา้ได ้ 

o สนิคา้คงเหลือ จาํนวน 9.72 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 126.20 ลา้นบาท เนืองจากการนาํไปใชร้ะหวา่ง

งวดของโครงการระหวา่งก่อสรา้งทีอยูใ่นมือ 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายรอขอคืน เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 27.44 ลา้นบาท เป็นภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย

สาํหรบัปี 2560 ทีอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการขอคืนภาษี 

 

 



 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o เงินลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีจาํนวนรวมสทุธิ 527.97 ลา้นบาท เพิมขึน

สทุธิจาํนวน 170.83 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการเพิมขึนของทีดิน อาคาร และโรงงานแห่งใหม่ ซงึเป็นไปตามการ

เปลียนวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งินทีไดจ้ากการเสนอขายหุน้เพิมทนุทีไดร้บัอนมุตัิจากทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้

ครงัที 1/2562 เมือวนัที 1 กรกฎาคม 2562 นอกจากนีกลุ่มบริษัทไดล้งทนุในเครืองจกัรและอปุกรณส์าํหรบังาน

ก่อสรา้งเพือเป็นการเพิมประสทิธิภาพการทาํงานและเพือรองรบัปรมิาณงานโครงการทีเพิมขนึ   

o ลกูหนีเงินประกนัผลงาน ลดจากปีก่อนจาํนวน 26.68 ลา้นบาท เกิดจากการทยอยสง่มอบงานโครงการทีแลว้

เสรจ็ใหแ้ก่ลกูคา้ในระหวา่งงวดและสามารถเรยีกคืนเงินประกนัผลงานไดบ้างสว่น 

หนีสนิ  

 ณ 31 ธันวาคม  2562 กลุ่มบริษัทมีหนีสินรวมจาํนวน 993.33 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 0.52 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมทีเปลียนแปลงมีรายละเอียดดงันี 

o กลุ่มบริษัทมีหนีสินระยะสนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการเพิมขึนระหว่างงวดรวมจาํนวน 179.78 

ลา้นบาท 

o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน 327.16 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 40.58 ลา้นบาท เป็นผลจากการซือสินคา้

วสัดงุานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 

o เงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งและรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ จาํนวน 217.25 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค้่าบริการรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเงือนไขในสญัญาซึงมี

มลูค่าสงูกว่ารายไดที้รบัรูจ้นถึงปัจจบุนั) จาํนวน 1.92 ลา้นบาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการใน

อนาคตเมือกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 215.34 ลา้นบาท ซึงเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดยจะ

ลดลงตามสดัสว่นทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

  ทงันี เงินรบัลว่งหนา้ค่าก่อสรา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัลว่งหนา้ลดลงจาํนวน 205.18 ลา้นบาท หรือลดลง

คิดเป็นรอ้ยละ 48.57 เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากการรบัรูร้ายไดใ้นระหวา่งงวด 

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวน 38.64 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ย

ละ 26.89 เนืองจากการชาํระหนีตามกาํหนดระยะเวลาในสญัญา 

o กลุม่บรษัิทมีหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 29.03 ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน

จาํนวน 24.59 ลา้นบาท เนืองจากการทาํสญัญาเช่าซือรถยนต ์เครืองจักร เครืองมือ และอุปกรณก่์อสรา้ง ใน

ระหวา่งงวด 



 
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 491.02 ลา้นบาท เพิมขนึจากวนัที 31 

ธนัวาคม 2561 จาํนวน 333.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 221.07 โดยการเปลียนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปีก่อน 

มีรายละเอียดดงันี 

o การเสนอขายหุน้ทีออกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก ในวนัที 8 – 15 มกราคม 2562 และเรมิการซือขาย

ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ (mai) ในวนัที 22 มกราคม พ.ศ. 2562  

o การจ่ายเงินปันผลของรอบปีบญัชี 2561 (เมษายน – ธนัวาคม) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วนัที 13 มีนาคม 2562 สาํหรบัหุน้จาํนวน 280 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนทงัสนิ 28.00 ลา้นบาท เมือ

วนัที 17 พฤษภาคม 2562 

o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรเบ็ดเสรจ็รวมส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ สาํหรบังวดจาํนวน 74.87 ลา้น

บาท 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

- อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ณ 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 2.02 เทา่ ลดลงเมือเทียบกบัสนิปี 2561 ทีมี 

D/E ratio ที 6.26 เทา่ เกิดจากสว่นของผูถื้อหุน้ทีเพิมขนึ เนืองจากการเสนอขายหุน้ทีออกใหมแ่ละไดร้บัเงินเพิมทนุหลงัหกั

คา่ใชจ้่ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนแลว้ ในเดือนมกราคม 2562  

- กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็น 0.84 เทา่ ลดลง

เมือเทียบกบัสนิปี 2561 ทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบียคิดเป็น 1.56 เทา่ เนืองจากสว่นของผูถื้อหุน้เพิมขึนจากการ

เสนอขายหุน้ทีออกใหมต่ามทีกลา่วไวข้า้งตน้ 

  จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


