
 
เลขที่ CAZ 015-2562 

วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) ชีแ้จงผลการด าเนินงาน
ส าหรับไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  ซึง่มีรายได้และก าไรสทุธิเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ         (หนว่ย : ล้านบาท) 

รำยกำร 3 เดือน 6 เดือน 
 30 มิ.ย. 

2562  
 30 มิ.ย. 

2561  
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ
(%) 

 30 มิ.ย. 
2562  

 30 มิ.ย. 
2561  

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ
(%) 

รำยได้จำกกำรบริกำร 540.31 340.68 199.63 58.60 954.66 715.22 239.44 33.48 

- งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบ
ครบวงจร (EPC Service) 

169.66 171.66 (2.00) (1.17) 210.88 415.49 (204.61) (49.25) 

- งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างตดิตัง้
โครงสร้างและระบบ  
(SMP E&I Service) 

162.77 79.06 83.71 105.89 315.33 132.40 182.93 138.16 

- งานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา 
(Civil & Building Service) 

114.94 84.08 30.86 36.72 215.72 158.92 56.80 35.74 

- งานให้บริการผลิตและบริการอ่ืน  
(Fabrication and Other service) 

92.94 5.88 87.06 1,480.78 212.73 8.41 204.32 2,429.49 

ต้นทนุบริการ (492.00) (309.83) 182.17 58.80 (860.25) (643.35) 216.90 33.71 
ก ำไรขัน้ต้น 48.31 30.85 17.46 56.61 94.41 71.87 22.54 31.36 

รายได้อ่ืน 0.15 0.72 (0.57) (79.74) 2.84 0.99 1.85 187.07 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (17.77) (14.95) 2.82 18.88 (39.64) (31.58) 8.06 25.50 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษี 30.69 16.62 14.07 84.64 57.61 41.28 16.33 39.58 

ต้นทนุทางการเงิน (3.72) (3.10) 0.62 19.95 (6.48) (6.08) 0.40 6.63 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 26.97 13.52 13.45 99.47 51.13 35.20 15.93 45.27 

ภาษีเงินได้ (5.43) (2.68) 2.74 102.38 (10.25) (7.00) 3.25 46.45 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 21.54 10.84 10.70 98.75 40.88 28.20 12.68 44.98 

ก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทฯใหญ่ 21.60 10.01 11.59 115.74 40.83 26.84 13.99 52.11 
ก าไรสว่นท่ีเป็นสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.06) 0.83 (0.89) (106.11) 0.05 1.36 (1.31) (95.93) 



 
1. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างส าหรับไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 จ านวนรวม 540.31 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 199.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.60 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้
เป็นผลจากการรับรู้รายได้ตามขัน้ความส าเร็จของงานโครงการที่อยู่ในมือ  (Backlog) ซึ่งต่อเนื่องมาจากการว่าจ้างตัง้แต่ปี 
2560 จนถึง 30 มิถนุายน 2562  โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 กลุม่บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและยงั
ไม่รับรู้รายได้ จ านวน 1,602.70 ล้านบาท และ ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุม่บริษัท ได้แจ้งข่าวการรับงานก่อสร้างเพิ่มเติม
อีกจ านวน 643.68 ล้านบาท (อ้างอิงหนงัสอืการแจ้งการรับงานใหม ่เลขท่ี CAZ 013-2562 วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562) 

  ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากโครงการก่อสร้างในกลุม่ปิโตรเคมีและพลงังาน มีเป็นลกัษณะ
โครงการที่มีขนาดใหญ่มูลค่าสงูเกิน 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทจึงต้องรับงานโครงการ
ก่อสร้างตอ่จากผู้ รับเหมาหลกัอีกตอ่หนึง่ ดงันัน้งานบริการก่อสร้างของกลุม่บริษัทจึงกระจายสดัสว่นรายได้ออกไปในแตล่ะกลุม่
บริการมากยิ่งขึน้ซึง่เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าโดยไมไ่ด้เน้นเฉพาะกลุม่บริการใดบริการหนึง่   

         

2. รำยได้อื่น 

  รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าพืน้ที่ส านักงาน และรายได้จากการขายเศษโลหะหรือ 

ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นในไตรมาส 2 ปี 2562 จ านวน 0.15 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนกลุม่บริษัทมีก าไรจากการจ าหนา่ยเคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้งานแล้ว 

 
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ไตรมาส 2 ปี 2562 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 17.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

18.88 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารจ านวน 14.95 ล้านบาท เป็นผลจากเงินเดือนและคา่ใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังาน คา่สอบบญัชี คา่สาธารณปูโภค คา่ที่ปรึกษาและคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

 
4. ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิส าหรับไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดงันี ้

 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
ไตรมำส 2/2562 

(ล้ำนบำท) ร้อยละ  
ไตรมำส 2/2561 

(ล้ำนบำท) ร้อยละ 
ก าไรขัน้ต้น             48.31   8.94           30.85          9.06  
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่         21.60     4.00          10.01       2.93 

 



 
ก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัท ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 48.31 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 17.46 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 30.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 56.61 โดยอตัราก าไรขัน้ต้น

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีอตัราใกล้เคียงกนักบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 มีจ านวน 21.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 11.59 ล้าน

บาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มกี าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 10.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คดิเป็นอตัรา

ร้อยละ 115.74 เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ ประกอบกบัการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ           (หนว่ย : ล้านบาท)  
รำยกำร 30 มิ.ย. 2562  31 ธ.ค. 2561  เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน        
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 107.23 35.22 72.01 204.46 
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 202.32 208.40 (6.08) (2.92) 
   รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระ 437.14 273.72 163.42 59.70 
   สินค้าคงเหลือ 22.81 135.92 (113.11) (83.22) 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 11.17 6.85 4.32 63.00 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 780.67 660.11 120.56 18.26 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
   เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 7.42 20.79 (13.37) (64.32) 
   ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ 368.07 357.14 10.94 3.06 
   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 11.52 11.65 (0.13) (1.13) 
   ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 37.98 37.25 0.73 1.95 
   เงินมดัจ า 71.93 61.31 10.62 17.33 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 1.04 0.85 0.19 22.18 
   ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย 0.07 0.67 0.03 4.92 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 498.65 489.65 9.00 1.84 
รวมสินทรัพย์ 1,279.32 1,149.76 129.57 11.27 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 95.31              59.18  36.13 61.05 
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 289.14            286.57  2.56 0.89 
   เงินรับลว่งหน้าและรายได้คา่บริการรับลว่งหน้า 231.79            422.43  (190.65) (45.13) 

   สว่นของกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 38.64                  38.64  - - 

   สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการที่ถึงก าหนดเงิน    
       ช าระภายใน 1 ปี 1.11 

                              
1.45  (0.34) (23.35) 

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 1.00 - 1.00 n.a. 



 
รำยกำร  30 มิ.ย. 2562   31 ธ.ค. 2561  เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 5.00 - 5.00 n.a. 
   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 16.20              22.16  (5.96) (26.88) 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 678.19    830.43  (152.25) (18.33) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน      
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 124.38 143.70  (19.32) (13.44) 
   หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 2.43                 3.00  (0.56) (18.77) 
   เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 9.92                7.96  1.96 24.64 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.44                3.07  0.38 12.27 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 140.18               157.72  (17.54) (11.12) 
รวมหนีสิ้น 818.36               988.16  (169.79) (17.18) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทนุเรือนหุ้น 140.00              140.00  - - 
   ทนุที่ออกและช าระแล้ว 140.00              100.00  40.00 40.00 
   สว่นเกินมลูคา่หุ้น 246.11 - 246.11 n.a. 
   ก าไรสะสม      
     จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 5.09                   5.09  - - 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 57.46                 44.31  13.15 29.68 
   องค์ประกอบอ่ืนของสว่นที่เป็นเจ้าของ 8.45 8.45  - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของบริษัท ใหญ่ 457.11            157.85  299.26 189.58 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 3.85                   3.75  0.10 2.71 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 460.96            161.60  299.36 185.24 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,279.32          1,149.76  129.57 11.27 

 
 
สินทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 กลุม่บริษัท มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 1,279.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 129.57 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 11.27 เมื่อเทยีบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2561 ที่มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 1,149.76 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดทรัพย์สนิท่ีเปลีย่นแปลง ดงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียน ประกอบด้วย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 107.23 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 72.01 ล้านบาท เป็นผล

จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่ประชาชนครัง้แรกในเดือนมกราคม 2562  

o รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระจ านวน 437.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 163.42 ล้านบาท เนื่องจากการ

รับรู้รายได้จากการให้บริการมากกวา่เงินงวดที่สามารถเรียกเก็บจากลกูค้าได้  

 



 
 

o สนิค้าคงเหลอื จ านวน 22.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 113.11 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้ระหวา่งงวดของ 

โครงการระหวา่งท าที่อยูใ่นมือ 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ประกอบด้วย  

o เงินลงทนุในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ รวมทัง้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 10.81 ล้านบาท เพื่อเพิม่

ประสทิธิภาพการท างานและรองรับงานโครงการใหม ่ โดยระหวา่งปี กลุม่บริษัทมีการซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไม่

มีตวัตนรวมจ านวน 32.84 ล้านบาท  

o ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 10.62 ล้านบาท จากการรับช าระเงินของลกูค้าในระหวา่ง

งวด 

o เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั ลดลงจากปี 2561 จ านวน 13.37 ล้านบาท เนื่องจากสิน้สดุระยะเวลาค า้

ประกนัตามหนงัสอืค า้ประกนัท่ีออกให้กบัลกูค้า 
 

หนีส้ิน 

 ณ 30 มิถนุายน  2562 กลุม่บริษัทมีหนีส้นิรวมจ านวน 818.36 ล้านบาท ลดลงจ านวน 169.79 ล้านบาท หรือลดลงคิด

เป็นอตัราร้อยละ 17.18 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยหนีส้นิรวมสว่นท่ีเปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี ้

o กลุม่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับบริษัท จากการท าสนิเช่ือแบบแฟค

เตอร่ิงและตัว๋สญัญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์สองแห่งตามวงเงินสินเช่ือที่บริษัทมีอยู่ โดยเพิ่มขึน้จ านวน 

36.13 ล้านบาท  

o เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น จ านวน 289.14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2.56 ล้านบาท เป็นผลจากค่าซือ้สินค้า

วสัดงุานก่อสร้าง และการจ้างผู้ รับเหมาช่วง 

o เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า จ านวน 231.79 ล้านบาท ประกอบด้วย  

 1) รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า (ค่าบริการรับล่วงหน้าที่เรียกเก็บจากลกูค้าแล้วตามเง่ือนไขในสญัญาซึ่งมีมลูค่าสงู

กว่ารายได้ที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั) จ านวน 8.98 ล้านบาท โดยจะหกัออกเป็นรายได้จากการให้บริการในอนาคตเมื่อกลุม่

บริษัทได้สง่มอบอ านาจการควบคมุในสนิค้าและบริการให้แก่ลกูค้าตามสญัญา  

 2) เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้าง จ านวน 222.81 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินมดัจ าของโครงการที่ได้รับวา่จ้าง โดยจะลดลงตาม

สดัสว่นท่ีเรียกเก็บเงินจากลกูค้าในงวดถดัๆ ไป 

  



 
  ทัง้นี ้เงินรับลว่งหน้าคา่ก่อสร้างและรายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้าลดลงจ านวน 190.65 ล้านบาท หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ 45.13 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้ในระหวา่งงวด 

o เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 19.32 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 13.44 เนื่องจากการช าระหนีต้ามก าหนดระยะเวลาในสญัญา 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทของบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จ านวน 457.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 จ านวน 299.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 189.58 โดยการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเมื่อเทยีบกบัปี

ก่อน มีรายละเอยีดดงันี ้

o ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ส าหรับงวดหกเดือนปี 

2562 จ านวน 40.83 ล้านบาท 

o การจา่ยเงินปันผลของรอบปีบญัชี 2561 (เมษายน – ธนัวาคม) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ส าหรับหุ้นจ านวน 280 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนทัง้สิน้ 28.00 ล้านบาท เมื่อ

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

o กลุม่บริษัทได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ านวน 80,000,000 หุ้น ในวนัท่ี 8 – 15 

มกราคม 2562 โดยการขายหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในราคาหุ้นละ 3.90 บาท (ทนุ 0.50 บาท และสว่นเกินมลูคา่

หุ้น 3.40 ล้านบาท) เป็นจ านวนเงินรวม 312.00 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทเร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการเสนอขาย

หุ้นแก่ประชาชนจ านวน 25.89 ล้านบาท แสดงหกัจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นท่ีได้รับจากผู้ ถือหุ้น 

 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

- กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) ณ 30 มิถนุายน 2562 คิดเป็น 1.15 เท่า ถือว่ามีภาวะสภาพคลอ่งสงู 

เป็นผลจาก 

1) สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ในสว่นของเงินสดรับจากการเพิ่มทนุ และรายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระมีมลูคา่สงูขึน้  

2) หนีส้ินหมนุเวียนของกลุม่บริษัทลดลงจากเงินรับลว่งหน้าค่าก่อสร้าง และรายได้ค่าก่อสร้างรับลว่งหน้าที่มีการ

ทยอยรับรู้รายได้ในระหวา่งงวด  

 



 
 

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ณ 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 1.79 เทา่ ลดลงเมือ่เทียบกบัสิน้ปี 2561 ทีม่ ี

D/E ratio ที่ 6.26 เทา่ ทัง้นีเ้ป็นผลจากสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเพิม่ขึน้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมแ่ละได้รับเงินเพิม่ทนุ

หลงัหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2562  

- กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ (Interest bearing debt) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 คิดเป็น 0.57 เทา่ 

ลดลงเมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 ทีม่ีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ คิดเป็น 1.56 เทา่ ทัง้นีเ้ป็นผลจากสว่นของผู้ ถือหุ้น

เพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่ามทีก่ลา่วไว้ข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

    

    ขอแสดงความนบัถือ 

    (นายซุง ซกิ ฮอง) 

    กรรมการผู้จดัการ 


