
 
เลขที CAZ 010-2563 

วนัที 11 พฤษภาคม 2563 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการ
ดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2563  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ                       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ   31 ม .ีค. 2563   31 ม .ีค. 2562  เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายไดจ้ากการบร ิการ  611.83        414.35  197.48 47.66 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 25.13 41.23 (16.10) (39.05) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงัโครงสรา้งและระบบ (SMP 
Service) 

291.40 152.55 138.85 91.02 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 202.07 100.78 101.29 100.51 

- งานใหบ้รกิารผลิตและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

93.22 119.78 (26.56) (22.17) 

ตน้ทนุบรกิาร (561.51) (368.25) 193.26 52.48 
กาํไรข ันต้น  50.32 46.09 4.22 9.15 
รายไดอื้น 0.46 2.70 (2.24) (82.96) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (19.11) (21.86) (2.75) (12.62) 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 31.67 26.93 4.74 17.60 
ตน้ทนุทางการเงิน (6.31) (2.76) 3.54 127.80 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 25.36 24.17 1.20 4.97 
ภาษีเงินได ้ (5.21) (4.83) 0.38 7.87 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 20.15 19.34 0.82 4.24 
กาํไรส่วนทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 20.04 19.23 0.82 4.21 
กาํไรส่วนทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 0.11 0.11 0.00 5.71 

  



 
 

1. รายไดจ้ากการใหบ้ร ิการ  

 กลุ่มบรษัิทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง สาํหรบังวดสามเดือน สินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 จาํนวนรวม 611.83 ลา้น
บาท เพิมขึนจาํนวน 197.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47.66 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายไดจ้าก
การก่อสรา้งรวมจาํนวน 414.35 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบังวดไตรมาส 1/2563 นีประกอบไปดว้ยรายได้
ทีเกิดจากการโอนอาํนาจควบคมุในงานรบัเหมาก่อสรา้งทงัจากสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรและสญัญารบัเหมา
ก่อสรา้งทีมีการกาํหนดผลลพัธข์องงานตามอตัราส่วนความสาํเร็จของงานทีทาํเสรจ็  ปัจจบุนั กลุ่มบริษัทมีงานโครงการที
อยูร่ะหวา่งก่อสรา้งและยงัไม่รบัรูร้ายได ้(Backlog)  จาํนวน 2,219.78 ลา้นบาท  

 นอกจากนี เนืองจากการประมูลงานโครงการก่อสรา้งของลูกคา้ในกลุ่มปิโตรเคมีและพลงังาน มีเป็นลกัษณะ
โครงการขนาดใหญ่มลูค่าสงูเกิน 10,000 ลา้นบาท การรบังานโครงการของกลุ่มบรษัิทจึงเป็นการรบังานจากผูร้บัเหมาหลกั
ซงึมีความตอ้งการทีหลากหหลายออกไปในแตล่ะกลุ่มบรกิารตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยทีกลุม่บริษัทไม่ไดเ้นน้ไปยงั
การใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งเฉพาะกลุ่มใดกลุม่หนงึ  

        
2. รายไดอ้นื 

รายไดอื้นของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายเศษโลหะ รวมถึงเครืองจกัรและวสัดกุ่อสรา้งทีไม่ได้

ใชง้านแลว้ออกไปในระหว่างปี โดยสาํหรบัไตรมาส 1/2563 กลุ่มบริษัทมีรายไดอื้นจากการจาํหน่ายเศษโลหะ รวมจาํนวน 

0.46 ลา้นบาท ในขณะทีช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีรายไดอ้ืนรวมจาํนวน 2.70 ลา้นบาท 

  

3. ค่าใช้จา่ยในการบร ิหาร  
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัไตรมาส 1/2563 จาํนวน 19.11 ลา้นบาท เมือเทียบกบัไตรมาส 1/2562 ทีมี

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 21.86 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 2.75 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 12.62 โดยมีสาเหตจุากคา่

สอบบญัชีและค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ ทงันี กลุม่บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละค่ารบัเหมา

บรกิารอืน ๆ สาํหรบัการเสนอขายหุน้ออกใหม่ใหก้บัประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก ซงึเกิดขนึเพยีงในช่วงไตรมาส 1/2562 

เท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ความสามารถในการทาํกาํไร  
กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 1 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2562 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้             50.32  8.22           46.10      11.13  
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่         20.05     3.27          19.23       4.61 

 
กาํไรขันตน้ของกลุ่มบริษัท สาํหรบัไตรมาส 1/2563 มีจาํนวน 50.32 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขันตน้รอ้ยละ 

8.22 โดยมีอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงเล็กนอ้ย เมือเทียบกับไตรมาส 1/2562 ทีมีกาํไรขนัตน้จาํนวน 46.10 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 11.13 เนืองจากในระหวา่งไตรมาส 1/2563 กลุม่บรษัิทไดป้รบัปรุงตน้ทนุงบประมาณโครงการ

เพิมขึนเพือใหใ้กลเ้คียงกับตน้ทุนปัจจุบัน  ประกอบกับช่วงไตรมาส 1/2562 กลุ่มบริษัทมีกาํไรขันตน้เพิมขึนกว่าปกติ

เล็กนอ้ยเนืองจากการปรบัปรุงปริมาณงานสาํหรบัโครงการทีดาํเนินการใกลแ้ลว้เสรจ็ทาํใหมี้รายไดเ้พิมขึนในขณะทีตน้ทนุ

ไม่ไดเ้ปลียนแปลงจากประมาณการณที์ตงัไว ้

 กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ สาํหรบัไตรมาส 1/2563 มีจาํนวน 20.05 ลา้นบาท ซึงใกลเ้คียงกับไตรมาส 

1/2562 ทีมีกาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ จาํนวน 19.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 3.27 และรอ้ย

ละ 4.61 ตามลาํดับ  โดยอตัรากาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 1/2563 ทีลดลงเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นผล

จากการปรบัประมาณการตน้ทนุสาํหรบังานโครงการก่อสรา้งใหเ้ป็นปัจจบุนัมากยิงขนึตามทีกล่าวไวก้่อนหนา้ รวมกบักลุ่ม

บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินทีเพิมขึนจากเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงทีเกิดขึนในช่วงกลางปี 2562 เพือ

นาํมาเป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการก่อสรา้ง 

  



 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ           (หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ  
31 มี.ค. 2563 31 ธ .ค. 2562 

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ 

สินทรัพย  ์         

สินทรัพยห์มุนเวียน          
   เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 4.36 31.33 (26.97) (86.08) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน 222.38 186.08 36.30 19.51 
   สนิทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา 574.30 564.88 9.42 1.67 
   สนิคา้คงเหลือ 20.35 9.72 10.63 109.39 
   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 12.09 13.16 (1.07) (8.10) 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 833.48 805.17 28.31 3.52 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน      
   เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีตดิภาระคาํประกนั 25.53 32.95 (7.42) (22.51) 
   ทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 552.29 527.97 24.32 4.61 
   สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 11.68 11.28 0.40 3.53 
   ลกูหนีเงนิประกนัผลงาน 16.64 10.57 6.07 57.48 
   ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจา่ย 111.12 96.48 14.64 15.17 
   เงนิมดัจาํ 1.97 2.11 (0.14) (6.49) 
   สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1.16 1.08 0.08 6.94 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  720.39 682.44 37.95 5.56 
รวมสินทรัพย  ์ 1,553.87 1,487.60 66.27 4.45 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวยีน      
  เงนิเบิกเกินบญัชี 18.79 16.70 2.08 12.47 
   เงนิกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 178.37 222.25 (43.88) (19.74) 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืน 343.51 327.16 16.35 5.00 

   หนีสนิทีเกิดจากสญัญา 225.58 217.25 8.33 3.84 

   สว่นของเงนิกูยื้มระยะยามจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายในปี 38.64 38.64 - - 

   สว่นของหนีสนิตามสญัญาเชา่ทางการทีถึงกาํหนดเงินชาํระ
ภายใน 1 ปี 13.64 8.34 5.30 63.46 

   เงนิกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 52.00 2.50 49.50 1,980.00 
   หนีสนิหมนุเวียนอืน 32.39 21.38 11.01 51.50 
รวมหนีสินหมุนเวยีน  902.92 854.22 48.70 5.70 
     
 
 
 
 
 
     



 
 

รายการ  31 มี.ค. 2563 31 ธ .ค. 2562 
เพมิข ึน
(ลดลง) ร ้อยละ 

หนีสินไม่หมุนเวียน       
   เงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 94.68 105.06 (10.38) (9.88) 
   หนีสนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 27.64 20.69 6.95 33.61 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 8.77 8.30 0.47 5.67 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5.43 5.06 0.37 7.38 
รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน  136.52 139.11 (2.58) (1.86) 
รวมหนีสิน  1,039.44 993.33 46.11 4.64 
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 107.36 87.31 20.05 22.96 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้าของบริษัท  ใหญ่ 511.07 491.02 20.05 4.08 
สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 3.36 3.25 0.11 3.23 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 514.43 494.27 20.15 4.08 
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,553.87 1,487.60 66.27 4.45 

 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 กลุม่บรษัิทมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,553.87 ลา้นบาท เพิมขนึ 66.27 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 4.45 เมือเทียบกบั ณ สิน 31 ธนัวาคม 2562 ทีมีสินทรพัยร์วมจาํนวน 1,487.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดสินทรพัย์

ทีเปลียนแปลง ดงันี 

 สินทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน จาํนวน 222.38 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 36.30 ลา้นบาท 

เนืองจากการสง่มอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหวา่งก่อสรา้งทีอยู่ในมือใหก้บั

ลกูคา้เพิมขนึโดยกลุม่บรษิัทมีเงือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหว่างระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินคา้คงเหลือ จาํนวน 20.35 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 10.63 ลา้นบาท จากการซือสินคา้ระหว่าง

งวดเพือนาํมาใชส้าํหรบัโครงการระหว่างก่อสรา้งทีอยู่ในมือ 

 

 

 

 



 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน ประกอบดว้ย  

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย รวมจาํนวน 111.12 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 14.64 ลา้นบาท ทงันี

กลุ่มบรษัิทมีภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายสาํหรบัปี 2560 ทีอยู่ในระหว่างการดาํเนินการขอคืนภาษีจาํนวนรวม 

27.44 ลา้นบาท 

o เงินลงทุนในทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจาํนวนรวมสุทธิ 563.97 ลา้นบาท 

เพิมขนึสทุธิจาํนวน 24.72 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการเพิมขนึในสว่นของการปรบัปรุงอาคารโรงงานแห่งใหม่ 

อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง รวมกบัการลงทนุในเครืองจกัรและอปุกรณส์าํหรบังานก่อสรา้งเพือเป็นการ

เพิมประสิทธิภาพการทาํงานและเพือรองรบัปรมิาณงานโครงการทีเพิมขนึ   

หนีสนิ  

 ณ 31 มีนาคม  2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,039.44 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 46.11 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 4.64 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสินรวมทีเปลียนแปลงมีรายละเอียดดงันี 

o กลุ่มบรษัิทมีหนีสินระยะสนัเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนในกิจการเพิมขนึระหวา่งงวด รวมจาํนวน 7.71 

ลา้นบาท 

o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน 343.51 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 16.35 ลา้นบาท เป็นผลจากการซือ

สนิคา้วสัดงุานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 

o หนีสินทีเกิดจากสญัญาก่อสรา้ง จาํนวน 225.58 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค่้าบรกิารรบัลว่งหนา้ (ค่าบรกิารรบัล่วงหนา้ทีเรยีกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเงือนไขในสญัญาซงึ

มีมูลค่าสูงกว่ารายได้ทีรับรูจ้นถึงปัจจุบัน) จาํนวน 8.07 ลา้นบาท โดยจะหักออกเป็นรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารในอนาคตเมือกลุ่มบรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสินคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัลว่งหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 217.51 ลา้นบาท ซงึเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดย

จะลดลงตามสดัส่วนทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

  ทงันี หนีสินทีเกิดจากสญัญาก่อสรา้ง ไดแ้ก่ เงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งและรายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหนา้

ทีกล่าวไวข้า้งตน้ เพิมขึนจาํนวน 8.33 ลา้นบาท หรือเพิมขึนคิดเป็นรอ้ยละ 3.84 เมือเทียบกับปีก่อน โดยการ

เปลียนแปลงนีเกิดจากการรบัรูร้ายไดใ้นระหวา่งงวด รวมกบัการเงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งของโครงการทีไดม้ีการ

เซน็ตส์ญัญาไปเมือปลายปี 2562 

o กลุ่มบริษัทมีหนีสินตามสญัญาเช่า ณ 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 41.42 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 

12.25  ลา้นบาท เนืองจากการทาํสญัญาเช่าซือเครืองจกัร เครืองมือ และอุปกรณก่์อสรา้ง ในระหว่างงวด

ไตรมาส 1/2563 

 

 



 
 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 จาํนวน 511.07 ลา้นบาท เพิมขนึจากวนัที 

31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 20.05 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 4.08 โดยการเปลียนแปลงทงัจาํนวนเกิดจากผลการ

ดาํเนินงานของกลุม่บรษัิทมีกาํไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่สาํหรบังวด 3 เดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2563  

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

- อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากบั 2.03 เท่า ซงึใกลเ้คียงกบั D/E ratio ณ 

31 ธนัวาคม 2562  

- กลุ่มบรษิัทมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 คิดเป็น 0.83 เท่า 

ใกลเ้คียงกบัสินปี 2562 ทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบยีคิดเป็น 0.84 เท่า 

 

จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


