
 
 

เลขท่ี CAZ 017/2563 

วนัท่ี 07 สงิหาคม 2563 

เรื่อง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 2 สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน

สาํหรบัไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563  ซึง่มีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปล่ียนแปลงจากปีก่อน ดงันี ้

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 3 เดอืน 6 เดอืน 

 30 ม.ิย. 

2563  

 30 ม.ิย. 

2562  

เพิม่ขึน้

(ลดลง) 

ร้อยละ

(%) 

 30 ม.ิย. 

2563  

 30 ม.ิย. 

2562  

เพิม่ขึน้

(ลดลง) 

ร้อยละ

(%) 
รายได้จากการบริการ 563.67 540.31 23.36 4.32 1,175.49 954.66 220.83 23.13 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบ

ครบวงจร (EPC Service) 

6.81 169.66 (162.85) (95.99) 31.94 210.88 (178.94) (84.85) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตัง้

โครงสรา้งและระบบ  

(SMP E&I Service) 

228.47 162.77 65.70 40.36 519.87 315.33 204.54 64.87 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา 

(Civil & Building Service) 

212.36 114.95 97.41 84.74 414.43 215.72 198.71 92.11 

- งานใหบ้รกิารผลิตและบรกิารอ่ืน  

(Fabrication and Other service) 

116.03 92.93 23.10 24.86 209.25 212.73 (3.48) (1.64) 

ตน้ทนุบรกิาร (521.09) (492.00) 29.09 5.91 (1,082.60) (860.25) 222.35 25.85 

กาํไรขั้นตน้ 42.58 48.31 (5.73) (11.86) 92.89 94.41 (1.52) (1.61) 

รายไดอ่ื้น 0.73 0.15 0.58 386.67 1.19 2.84 (1.65) (58.10) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (19.09) (17.77) 1.32 7.43 (38.21) (39.64) (1.43) (3.61) 

กาํไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี 24.22 30.69 (6.47) (21.08) 55.87 57.61 (1.74) (3.02) 

ตน้ทนุทางการเงิน (6.78) (3.72) 3.06 82.26 (13.07) (6.48) 6.59 101.70 

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได ้ 17.44 26.97 (9.53) (35.34) 42.80 51.13 (8.33) (16.29) 

ภาษีเงินได ้ (3.34) (5.42) (2.08) (38.38) (8.54) (10.25) (1.71) (16.68) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 14.10 21.55 (7.45) (34.57) 34.26 40.88 (6.62) (16.19) 

กาํไรสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 13.49 21.60 (8.11) (37.55) 33.54 40.83 (7.29) (17.85) 

กาํไรสว่นท่ีเป็นสว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคมุ 0.61 (0.05) 0.66 (1,320.00) 0.72 0.05 0.67 1,340.00 



 
ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิ 

 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงใน

ประเทศไทยนัน้  รฐับาลไดมี้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ

สถานการณฉ์กุเฉินในทกุทอ้งท่ีทั่วราชอาณาจกัร การขอความรว่มมือในการปฏิบติัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะทาํใหก้ารแพรร่ะบาด

เกิดขึน้และกระจายสู่บคุคลทั่วไปโดยง่าย  กลุ่มบริษัท ไดป้ฏิบติัตามมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดัโดยเฉพาะมาตรการ

เก่ียวกับการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการหา้มออกนอกเคหะสถาน (Curfew) ตามเวลาท่ีกาํหนด

ในช่วงวนัท่ี 3 เมษายน – 14 มิถนุายน 2563 อย่างไรก็ตามจากมาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดของภาครฐัดงักล่าวส่งผล

กระทบตอ่การดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2/2563 ทัง้ในสว่นของรายไดแ้ละตน้ทนุโครงการก่อสรา้ง ดงันี ้

1. รายได้จากการให้บริการ 

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จาํนวน 563.67 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จาํนวน 23.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.32 เม่ือเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการ

ก่อสรา้งรวมจาํนวน 540.31 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการก่อสรา้งท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากการโอนอาํนาจควบคุมในงานรบัเหมา

ก่อสรา้งทัง้จากสญัญารบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรท่ีกลุ่มบริษัทมีอยู่ในมือ และสัญญารบัเหมาก่อสรา้งท่ีมีการกาํหนด

ผลลพัธข์องงานตามอตัราสว่นความสาํเรจ็ของงานท่ีทาํเสรจ็ 

อย่างไรก็ตาม จากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการสาํหรบัไตรมาส 

2/2563 ของกลุ่มบริษัทลดลงจากแผนงานท่ีวางไว ้เน่ืองจากความล่าชา้ในการลงนามว่าจา้งสาํหรบัโครงการใหม่ๆ และการ

เล่ือนการประมลูงานออกไป เน่ืองจากงานออกแบบท่ีลกูคา้ตอ้งจดัทาํในสาํนกังานใหญ่ท่ีต่างประเทศลา่ชา้ การว่าจา้งและการ

เริ่มงานจึงล่าชา้กว่าเดิม ประกอบกบัการจดัส่งวตัถดิุบและเครื่องมือจากโรงงานท่ีอยู่ในต่างประเทศมีความล่าชา้ เน่ืองจากผู้

วา่จา้งมีถ่ินพาํนกัและสาํนกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นประเทศท่ียงัคงมีการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี ้บรษัิทผูว้า่จา้งไม่

สามารเดินทางเขา้ประเทศไทยไดต้ามนโยบายการป้องกนัการแพรร่ะบาดของทางรฐับาล บริษัทจึงเริ่มงานในบางโครงการท่ี

ไดร้บัการเซน็ตส์ญัญาวา่จา้งในระหวา่งไตรมาส 2/2563 ชา้กวา่กาํหนดการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุ่มบริษัทมีงานรบัเหมาก่อสรา้งในอตุสาหกรรมนํา้มนั แก๊ส และปิโตรเคมีท่ีอยู่ระหว่าง

ก่อสรา้งและยงัไม่รบัรูร้ายได ้จาํนวน 2,231.29 ลา้นบาท และ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 บรษัิทฯ ไดแ้จง้ข่าวการรบังานก่อสรา้ง

เพิ่มเติมอีกจาํนวน 883.30ลา้นบาท (อา้งองิหนงัสอืการแจง้การรบังานใหม่ เลขที ่CAZ-016-2563 วนัที ่13 กรกฎาคม 2563) 

โดยการรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนัจะเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกั จึงทาํให้

กลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้นน้รายไดก้ารใหบ้รกิารก่อสรา้งกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ไตรมาส 2 ปี 2563 กลุม่บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 19.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 1.32 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 7.43 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 17.77 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินเดือนและ

คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือรองรบัการทาํงานท่ีเพิ่มขึน้  



 
3. ต้นทุนทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทมีตน้ทนุทางการเงินในระหว่างไตรมาส 2/2563 เพิ่มขึน้จากปีก่อน จาํนวน 3.06 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

จัดหาเงินทุนระยะสัน้เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างการทาํงานโครงการก่อสรา้งจากท่ีเกิดขึน้ในช่วงกลางปี 2562 

รวมทัง้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคลอ่งจากผลกระทบจาก COVID-19 

4. ความสามารถในการทาํกาํไร 

กาํไรขัน้ตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

ความสามารถในการทาํกาํไร 

ไตรมาส 2/2563 

(ล้านบาท) ร้อยละ  

ไตรมาส 2/2562 

(ล้านบาท) ร้อยละ 

กาํไรขัน้ตน้  42.58 7.55            48.31   8.94 

กาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 13.49 2.39         21.60     4.00  

 

กาํไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิท สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 มีจาํนวน 42.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.55  

ลดลงจาํนวน 5.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีกาํไรขัน้ตน้จาํนวน 48.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้

รอ้ยละ 8.94 เน่ืองจากการผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 อนัไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและ

ขอ้จาํกดัระยะเวลาการทาํงานต่อวนั ทาํใหก้ลุม่บรษัิทตอ้งปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณในบางโครงการใหเ้ป็นปัจจบุนัมากย่ิงขึน้ 

โดยตน้ทุนท่ีปรบัปรุงเพิ่มขึน้ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าแรงงานและตน้ทุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวัสดเุก่ียวกับสุขอนามยัท่ีใชส้าํหรบัการ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั  

 กาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ สาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 มีจาํนวน 13.49 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ย

ละ 2.39 ลดจาํนวน 8.11 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ จาํนวน 21.60 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 4.00 เน่ืองจากการปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณก่อสรา้งตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ รวมถึงกลุ่ม

บริษัทมีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและตน้ทนุทางการเงินจากการกูยื้มเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของโครงการเน่ืองจากการปรมิาณการสง่มอบงานท่ีลดลงจากผลกระทบของ COVID-19  

งบแสดงฐานะการเงนิ           (หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ 30 ม.ิย. 2563  31 ธ.ค. 2562  เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์         

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.54 31.33 (22.79) (72.74) 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 224.54 186.08 38.46 20.67 

   สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 518.21 564.88 (46.67) (8.26) 

   สินคา้คงเหลือ 19.59 9.72 9.87 101.53 

   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 15.63 13.16 2.47 18.87 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 786.51 805.17 (18.66) (2.32) 



 
รายการ  30 ม.ิย. 2563   31 ธ.ค. 2562  เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 18.00 32.95 (14.95) (45.37) 

   ท่ีดินอาคารและอปุกรณ ์ 563.12 527.97 35.15 6.66 

   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12.11 11.28 0.83 7.36 

   ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 31.48 10.56 20.92 198.11 

   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 118.55 96.48 22.07 22.88 

   เงินมดัจาํ 2.61 2.11 0.50 23.70 

   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1.23 1.08 0.15 13.89 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 747.10 682.43 64.67 9.48 

รวมสินทรัพย ์ 1,533.61 1,487.60 46.01 3.09 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ       

หนีส้ินหมุนเวียน       

   เงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคาร 0.13 16.70 (16.57) (99.22) 

   เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  152.19 222.25 (70.06) (31.52) 

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  339.57 327.16 12.41 3.79 

   หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญา 227.16 217.25 9.91 4.56 

   เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90.00 2.50 87.50 3,500.00 

   สว่นของกูยื้มระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 28.98 38.64 (9.66) (25.00) 

   สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดเงิน    

       ชาํระภายใน 1 ปี 16.29 8.34 7.95 95.32 

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 37.03 21.38 15.65 73.20 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 891.35 854.22 37.13 4.35 

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน      

   เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 104.34 105.06 (0.72) (0.69) 

   หนีส้ินตามสญัญาเช่า 26.74 20.69 6.05 29.24 

   เจา้หนีเ้งินประกนัผลงาน 6.58 8.30 (1.72) (20.72) 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6.05 5.06 0.99 19.57 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 143.71 139.11 4.60 3.31 

รวมหนีส้นิ 1,035.06 993.33 41.74 4.20 

ส่วนของผู้ถอืหุน้      

ทนุเรอืนหุน้ 140.00 140.00 - - 

   ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 140.00 140.00 - - 

   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 

   กาํไรสะสม    - 

     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 9.15 9.15 - - 

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 90.86 87.31 3.55 4.07 

   องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นท่ีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 



 
รายการ  30 ม.ิย. 2563   31 ธ.ค. 2562  เพิม่ขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบริษัท ใหญ่ 494.57 491.02 3.55 0.72 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 3.98 3.25 0.72 22.13 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 498.55 494.27 4.28 0.86 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุน้ 1,533.61 1,487.60 46.01 3.09 

 

สนิทรัพย ์

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บรษัิท มีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,533.61 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 46.01 ลา้นบาท หรอื

คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.09 เม่ือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,487.60 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

ทรพัยส์นิท่ีเปล่ียนแปลง ดงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน จาํนวน 224.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจาํนวน 38.46 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการส่งมอบอาํนาจควบคุมและออกใบแจง้หนีส้าํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งท่ีอยู่ในมือใหก้ับ

ลกูคา้เพิ่มขึน้โดยกลุม่บรษัิทมีเง่ือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยท่ี์เกิดขึน้จากสญัญา (รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 518.21 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 

46.67 ลา้นบาท เน่ืองจากงานก่อสรา้งบางโครงการอยู่ในระหว่างช่วงปลายของการทาํงานท่ีกลุม่บรษัิทไดท้ยอย

สง่มอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีใ้หก้บัลกูคา้ในระหวา่งช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

o สนิคา้คงเหลือ จาํนวน 19.59 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจาํนวน 9.87 ลา้นบาท จากการซือ้วตัถดิุบเพ่ือนาํไปใช้

ในโครงการระหวา่งก่อสรา้งท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o เงินลงทนุในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีจาํนวนรวมสทุธิ 575.23 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

สุทธิจาํนวน 35.98 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรบัปรุงอาคารโรงงานแห่งใหม่ อาํเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

รวมทัง้มีการลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณส์าํหรบังานก่อสรา้งเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานและ

รองรบัปรมิาณงานโครงการท่ีเพิ่มขึน้  

o ลูกหนีเ้งินประกันผลงาน จาํนวน 31.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 20.91 จากปีก่อน เน่ืองจากการถูกหักเงิน

ประกนัผลงานเม่ือสง่มอบงวดงานของโครงการตา่งๆ ในระหว่างปี 2563 ซึง่เป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสญัญา

การใหบ้รกิารก่อสรา้งกบัลกูคา้ 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย เพิ่มขึน้จากปีก่อน จาํนวน 22.07 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัชาํระเงินคา่บรกิาร

รบัเหมาก่อสรา้งจากลกูคา้ในระหวา่งงวด 



 
o เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั จาํนวน 18 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 14.95 ลา้นบาท เน่ืองจาก

สิน้สดุระยะเวลาคํา้ประกนัตามหนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกใหก้บัลกูคา้และคํา้ประกนัตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีออกใหก้บั

ธนาคารพาณิชย ์

หนีส้นิ 

 ณ 30 มิถุนายน  2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจาํนวน 1,035.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 41.74 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัรารอ้ยละ 4.20 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีส้นิรวมสว่นท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี ้

o กลุม่บรษัิทมีเงินกูยื้มระยะสัน้จากธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบับรษัิท ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีและ

จากการทาํสินเช่ือแบบแฟคเตอริ่งและตั๋วสญัญาใชเ้งินจากธนาคารพาณิชยต์ามวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทมีอยู่ โดย

ลดลงจาํนวน 86.64 ลา้นบาท เน่ืองจากการชาํระหนีต้ามกาํหนดระยะเวลาในระหวา่งปี 2563 

o เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น จาํนวน 339.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 12.41 ลา้นบาท เป็นผลจากค่าซือ้สินคา้

วสัดงุานก่อสรา้ง และการวา่จา้งผูร้บัเหมาช่วงสาํหรบังานก่อสรา้ง  

o หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญา จาํนวน 227.16 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค้่าบริการก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ตามเง่ือนไขใน

สญัญาซึ่งมีมลูค่าสงูกว่ารายไดท่ี้รบัรูจ้นถึงปัจจบุนั) จาํนวน 51.30 ลา้นบาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารในอนาคตเม่ือกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 175.86 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเงินมดัจาํของโครงการท่ีไดร้บัว่าจา้ง โดยจะ

ลดลงตามสดัสว่นท่ีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

 ทัง้นี ้หนีส้ินท่ีเกิดจากสญัญาเพิ่มขึน้จาํนวน 9.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.56 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

เน่ืองจากรายไดค้า่บรกิารก่อสรา้งรบัลว่งหนา้เพิ่มขึน้ในระหวา่งงวด 

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 133.32 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 10.38 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 7.22 เน่ืองจากการชาํระหนีต้ามกาํหนดระยะเวลาในสญัญา นอกจากนีใ้นเดือน

เมษายน 2563 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทไดแ้กไ้ขสญัญาวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีการพกัการ

ชาํระเงินตน้เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตัง้แต่เมษายน – กันยายน 2563 โดยงวดสดุทา้ยของการชาํระคืนเงิน

กูยื้มระยะยาวของสถาบนัการเงินดงักลา่วจะครบกาํหนดในเดือนกมุภาพนัธ ์2567 แทนเดือนกนัยายน 2566 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จาํนวน 494.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาํนวน 3.55 

ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.72 จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีจาํนวน 491.02ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงสว่นของ

ผูถื้อหุน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี ้



 
o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ สาํหรบังวดหกเดือนปี 

2563 จาํนวน 33.54 ลา้นบาท 

o การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 

วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 จาํนวน 280 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท เป็นจาํนวนทัง้สิน้ 30 ลา้นบาท ในวนัท่ี 5 

พฤษภาคม 2563 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

 ณ 30 มิถนุายน 2563 กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญัดงันี ้

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) ณ 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 2.10 เทา่ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสิน้ปี 

2562 ท่ีมี D/E ratio ท่ี 2.02 เทา่  

- กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest bearing debt) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 คิดเป็น 0.85 เทา่ ซึง่

ใกลเ้คียงกบัสิน้ปี 2562 ท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ คิดเป็น 0.84 เทา่ 

จงึเรยีนมาเพ่ือทราบ 

    

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


