
 

เลขที CAZ 010-2564 

วนัที 13 พฤษภาคม 2564 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 1 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 
 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ   31 ม .ีค. 2564   31 ม .ีค. 2563  เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ  467.10 611.83 (144.73) (23.66) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 2.61 25.13 (22.52) (89.61) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงัโครงสรา้งและระบบ (SMP 
Service) 

255.15 291.40 (36.25) (12.44) 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 164.53 202.07 (37.54) (18.58) 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

44.81 93.22 (48.41) (51.93) 

ตน้ทนุบรกิาร (413.88) (561.51) (147.62) (26.29) 
กาํไรข ันต้น 53.22 50.32 2.90 5.76 
รายไดอื้น 0.48 0.46 0.02 4.35 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (22.00) (19.11) 2.89 15.12 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 31.70 31.67 0.03 0.09 
ตน้ทนุทางการเงิน (7.90) (6.31) 1.59 25.20 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 23.80 25.36 (1.56) (6.15) 
ภาษีเงินได ้ (4.24) (5.21) (0.97) (18.62) 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 19.56 20.15 (0.59) (2.93) 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 18.91 20.04 (1.13) (5.64) 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 0.65 0.11 0.54 478.86 

  



 

1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง สาํหรบังวดสามเดือน สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวนรวม 467.10 ลา้นบาท 
ลดลงจาํนวน 144.73 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.66 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนทีมีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง
รวมจาํนวน 611.83 ลา้นบาท เนืองจากงานโครงการก่อสรา้งบางโครงการดาํเนินการแลว้เสรจ็โดยทยอยส่งมอบงานและโอน
อาํนาจควบคุมในงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้ับลูกคา้แลว้ในระหว่างปี 2563 ประกอบกับงานโครงการก่อสรา้งทีไดร้บัการเซ็น
สญัญาช่วงปลายปี 2563 เป็นการดาํเนินการก่อสรา้งในช่วงเริมตน้จึงทาํใหผ้ลลพัธข์องงานตามอตัราส่วนของความเสรจ็ของ
งานทีสามารถโอนอาํนาจควบคมุใหก้ับลกูคา้ในไตรมาสนีมีปริมาณไม่มาก  ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทมีงานโครงการทีอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งและยงัไมร่บัรูร้ายได ้(Backlog) จาํนวน 3,584.07 ลา้นบาท        

2. รายได้อนื  
รายไดอื้นของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ยกาํไรจากการจาํหน่ายเศษโลหะ รวมถึงเครืองจกัรและวสัดกุ่อสรา้งทีไม่ไดใ้ช้

งานแลว้ออกไปในระหว่างปี โดยสาํหรบัไตรมาส 1/2564 กลุ่มบริษัทมีรายไดอื้นจากการจาํหน่ายเศษโลหะ รวมจาํนวน 0.48 

ลา้นบาท   

3. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัไตรมาส 1/2564 จาํนวน 22.00 ลา้นบาท เมือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 ทีมีคา่ใชจ้่ายใน

การบรหิารจาํนวน 19.11 ลา้นบาท  เพิมขนึจาํนวน 2.89 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15.12 โดยมีสาเหตจุากคา่ใชจ้่ายเกียวกบั

ผลประโยชนพ์นกังานเพิมขนึ 

 

4. ความสามารถในการทาํกาํไร  
กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 1 สนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  53.22 11.39            50.32  8.22 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 18.91 4.05         20.04     3.27  

 
กาํไรขนัตน้ของกลุ่มบริษัท สาํหรบัไตรมาส 1/2564 มีจาํนวน 53.22 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 11.39 

โดยมีอตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึนสงูเพิมขึนเมือเทียบกบัไตรมาส 1/2563 ทีมีกาํไรขนัตน้จาํนวน 50.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

กาํไรขนัตน้รอ้ยละ 8.22 เนืองจากในระหว่างไตรมาส 1/2564 กลุ่มบริษัทสามารถบริหารตน้ทนุโครงการทีอยู่ในมือไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยสามารถประหยดัตน้ทุนบางโครงการทาํใหมี้การปรบัปรุงตน้ทุนงบประมาณลดลงและเพือใหใ้กลเ้คียงกบั

สถานการณปั์จจบุนั  



 

 กาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ สาํหรับไตรมาส 1/2564 มีจาํนวน 18.91 ลา้นบาท ซึงใกลเ้คียงกับไตรมาส 

1/2563 ทีมีกาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ จาํนวน 20.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 4.05 และรอ้ยละ 

3.27 ตามลาํดบั  โดยอตัรากาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 1/2564 นีลดลงเล็กนอ้ยเมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเป็นผล

จากการปรบัประมาณการตน้ทนุสาํหรบังานโครงการก่อสรา้งใหเ้ป็นปัจจุบนัมากยิงขึนตามทีกล่าวไวก่้อนหนา้ รวมกบัตน้ทนุ

ทางการเงินทีเพิมขนึเลก็นอ้ยจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึเพือนาํมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในระหวา่งงวด 

งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  
รายการ  

31 ม .ีค. 2564 31 ธ .ค. 2563 
เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์         

สินทร ัพยห์มุนเวยีน          
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29.67 142.42 (112.75) (79.17) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน 221.63 204.87 16.76 8.18 
   สินทรพัยที์เกิดขนึจากสญัญา 578.20 512.28 65.92 12.87 
   สินคา้คงเหลือ 25.50 34.54 (9.04) (26.16) 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 7.74 7.26 0.48 6.59 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 862.74 901.37 (38.63) (4.28) 
สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน      
   เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 7.65 10.02 (2.37) (23.64) 
   ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 551.19 557.39 (6.20) (1.11) 
   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12.91 13.22 (0.31) (2.38) 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 62.17 54.17 8.00 14.76 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 141.04 132.81 8.23 6.20 
   เงินมดัจาํ 6.35 3.41 2.94 86.33 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.97 2.63 0.34 12.84 
รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 784.28 773.65 10.63 1.37 
รวมสินทร ัพย ์ 1,647.02 1,675.02 (28.00) (1.67) 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     
  เงินเบิกเกินบญัชี 0.01 0.01 - - 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 484.43 509.10 (24.67) (4.84) 
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืน 259.58 265.03 (5.45) (2.06) 

   หนีสินทีเกิดจากสญัญา 132.80 141.08 (8.28) (5.87) 

เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 20.00 20.00 - - 

   ส่วนของเงินกูยื้มระยะยามจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายในปี 38.64 38.64 - - 



 

รายการ  31 ม .ีค. 2564 31 ธ .ค. 2563 

เพมิขนึ
(ลดลง) ร ้อยละ 

   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทางการทีถึงกาํหนดเงินชาํระ    
ภายใน 1 ปี 22.79 20.40 

 
2.41 

 
11.80 

   หนีสินหมนุเวียนอืน 24.61 25.80 (1.19) (4.62) 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 982.86 1,020.06 (37.18) (3.65) 
หนีสินไม่หมุนเวยีน       
   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 73.92 84.30 (10.38) (12.31) 
   หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 25.72 26.37 (0.65) (2.47) 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 9.55 8.94 0.61 6.80 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 5.79 7.14 (1.35) (18.84) 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 114.98 126.74 (11.77) (9.28) 
รวมหนีสนิ 1,097.84 1,146.81 (48.97) (4.27) 
ส่วนของผู้ถอืห ุน้     
ทนุเรอืนหุน้ 140.00 140.00 - - 
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 140.00 140.00 - - 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 11.95 11.95 - - 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136.34 116.03 20.31 17.50 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบร ิษัท ใหญ่ 542.85 522.54 20.31 3.89 
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 6.33 5.68 0.64 11.35 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 549.18 528.26 20.95 3.97 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 1,647.02 1,675.02 (28.00) (1.67) 

 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,647.02 ลา้นบาท ลดลง 28.00 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

1.67 เมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,675.02 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรพัยที์

เปลียนแปลง ดงันี 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จาํนวน 29.67 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 112.75 ลา้นบาท เนืองจากเป็นการ

ชาํระเงินกูยื้มระยะสนับางสว่นและเพือจ่ายชาํระหนีคา่สนิคา้และผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 



 

o ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน จาํนวน 221.63 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 16.76 ลา้นบาท 

เนืองจากการสง่มอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งทีอยูใ่นมือใหก้บั

ลกูคา้เพิมขนึในระหวา่งงวด  

o สนิทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา จาํนวน 578.20 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 65.92 ลา้นบาท เนืองจากการ

บนัทกึรายไดเ้พิมขนึจากการขนัความสาํเรจ็ของงานทีเพิมขนึแตย่งัไมส่ามารถออกใบแจง้หนีเรยีกเก็บเงินกบั

ลกูคา้ไดใ้นระหวา่งงวดสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564 

o สินค้าคงเหลือ  จํานวน  25.50 ล้านบาท  ลดลงขึนจากปีก่อนจํานวน  9.04 ล้านบาท  เนืองจากการนํา

วตัถดุิบคงเหลือมาใชใ้นการผลติและเชือมตอ่โลหะสาํหรบังานโครงการก่อสรา้งทีอยูใ่นมือในระหวา่งงวด 

 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o ลกูหนีเงินประกนัผลงาน เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 8.00 ลา้นบาท เกิดจากการโอนอาํนาจควบคมุและการรบั

ชาํระเงินคา่งานโครงการในระหวา่งงวดทีลกูคา้จะหกัเงินประกนัผลงานไวต้ามเปอรเ์ซน็ตที์ระบไุวใ้นสญัญา 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย รวมจาํนวน 140.87 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 8.56 ลา้นบาท โดยภาษีเงิน

ไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายนีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการตรวจสอบขอคืนภาษีกบักรมสรรพากร 

o เงินลงทนุในทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รวมถงึสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน มีจาํนวนรวมสทุธิ 564.09 ลา้นบาท ลดลงสทุธิ

จาํนวน 6.52 ลา้นบาท เนืองจากค่าเสือมราคาและการตดัจาํหน่ายมลูค่าสินทรพัยใ์นระหว่างงวด ร่วมกบัการ

ขายอปุกรณที์เสือมสภาพและหมดอายกุารใชง้านไปในระหวา่งงวด 

หนีสนิ  

 ณ 31 มีนาคม  2564 กลุม่บรษัิทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,097.84 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 48.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 4.27 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมทีเปลียนแปลงมีรายละเอียดดงันี 

o กลุ่มบริษัทมีหนีสินระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ รวมจาํนวน 484.44 ลา้นบาทและในระหว่าง

งวดไดมี้การชาํระหนีทีถงึกาํหนด ทาํใหห้นีสนิระยะสนัลดลงรวมจาํนวน 24.66 ลา้นบาท 

o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน จาํนวน 259.58 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5.45 ลา้นบาท เป็นผลจากการชาํระหนีซือ

สนิคา้วสัดงุานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 

o หนีสนิทีเกิดจากสญัญาก่อสรา้ง จาํนวน 132.80 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค้่าบริการรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเงือนไขในสญัญาซึงมี

มลูค่าสงูกว่ารายไดที้รบัรูจ้นถึงปัจจบุนั) จาํนวน 42.93 ลา้นบาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการใน

อนาคตเมือกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอาํนาจการควบคมุในสนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  



 

 2) เงินรบัล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง จาํนวน 89.86 ลา้นบาท ซึงเป็นเงินมดัจาํของโครงการทีไดร้บัว่าจา้ง โดยจะ

ลดลงตามสดัสว่นทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

  ทงันี หนีสินทีเกิดจากสญัญาก่อสรา้ง ไดแ้ก่ เงินรบัล่วงหนา้ค่าก่อสรา้งและรายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ที

กล่าวไวข้า้งตน้ ลดลงจาํนวน 8.28 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปีก่อน โดยการเปลียนแปลงนีเกิดจากการรบัรูร้ายไดแ้ละ

ออกใบแจง้หนีค่างานก่อสรา้งในระหว่างงวดเพิมขึนซึงจะนาํบางส่วนไปหกัออกจากเงินรบัล่วงหนา้ซึงเป็นไปตาม

เงือนไขทีระบใุนสญัญา 

o กลุม่บรษัิทมีหนีสินตามสญัญาเช่า ณ 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 48.52 ลา้นบาท เพิมขนึจากปีก่อนจาํนวน 7.83  

ลา้นบาท เนืองจากการทาํสญัญาเช่าซืออปุกรณก่์อสรา้ง ในระหวา่งงวดไตรมาส 1/2564 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 จาํนวน 542.85 ลา้นบาท เพิมขนึ จากวนัที 31 

ธนัวาคม 2563 จาํนวน 20.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 3.89 โดยการเปลียนแปลงทงัจาํนวนเกิดจากผลการดาํเนินงานของ

กลุม่บรษัิทมีกาํไรเบด็เสรจ็รวมสว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่สาํหรบังวด 3 เดือนสนิสดุวนัที 31 มีนาคม 2564 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 

 ณ 31 มีนาคม 2564 อตัราสว่นทางการเงินเปลียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบั ณ สนิ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี 

- อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เทา่กบั 2.02 เทา่  

- กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) คิดเป็น 1.19 เทา่  

 

จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


