
 

เลขที CAZ 017/2564 

วนัที  9 พฤศจิกายน 2564 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 3 สดุวนัที 30 กนัยายน 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ชีแจงผลการดาํเนินงาน
สาํหรบัไตรมาส 3 สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2564  ซงึมีรายไดแ้ละกาํไรสทุธิเปลียนแปลงจากปีก่อน ดงันี 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ         (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ   เดอืน  9 เดอืน  
 30 ก.ย. 

2564 
 30 ก.ย. 

2563  
เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

 30 ก.ย. 
2564  

 30 ก.ย. 
2563  

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการบร ิการ  510.18        579.68 (69.50) (11.99) 1,464.14 1,755.17 (291.03) (16.58) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบ
ครบวงจร (EPC Service) 

(3.89) 1.39 (5.28) (379.86) 9.42 28.57 (19.15) (67.03) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงั
โครงสรา้งและระบบ  
(SMP and E&I Service) 

363.42 269.63 93.79 34.78 906.32 794.25 112.07 14.11 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา 
(Civil & Building Service) 

141.55 225.70 (84.15) (37.28) 466.20 640.13 (173.93) (27.17) 

- งานใหบ้รกิารผลิตและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

9.10 82.96 (73.86) (89.03) 82.20 292.22 (210.02) (71.87) 

ตน้ทนุบรกิาร (436.20) (533.43) (97.23) (18.23) (1,266.04) (1,616.03) (349.99) (21.66) 
กาํไรข ันตน้ 73.98 46.25 27.73 59.96 198.10 139.14 58.96 42.38 
รายไดอื้น 0.44 1.10 (0.65) (59.57) 1.82 2.29 (0.47) (20.58) 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (22.78) (15.25) 7.54 49.44 (66.54) (53.45) 13.09 24.48 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 51.64 32.10 19.54 60.87 133.38 87.98 45.40 51.61 
ตน้ทนุทางการเงิน (7.94) (6.50) 1.44 22.18 (24.09) (19.57) 4.52 23.09 
กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงนิได  ้ 43.70 25.60 18.10 70.69 109.29 68.41 40.88 59.77 
ภาษีเงินได ้ (9.86) (5.55) 4.31 77.63 (22.90) (14.10) 8.80 62.43 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 33.84 20.05 13.79 68.77 86.39 54.31 32.08 59.08 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 33.89 19.15 14.74 76.97 85.41 52.69 32.72 62.10 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (0.05) 0.91 (0.96) (104.53) 0.98 1.62 (0.64) (39.57) 



 

1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบัไตรมาส 3 สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2564 จาํนวนรวม 510.18 ลา้นบาท 
ลดลงจาํนวน 69.50 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.99 เมือเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2563 ทีมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวมจาํนวน
579.68 ลา้นบาท  สาเหตหุลกัเกิดจากงานโครงการก่อสรา้งบางโครงการดาํเนินงานแลว้เสร็จโดยทยอยส่งมอบงานและโอน
อาํนาจควบคมุในงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้แลว้ในระหว่างปี 2563 ต่อเนืองมาถึงไตรมาส 3/2564 ประกอบกบัสว่นงาน
ใหบ้ริการรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรทีมีรายไดต้ิดลบจาํนวน 3.89 ลา้นบาท เกิดจากการปรบัลดมลูค่าสญัญาจากความ
ลา่ชา้ของการทาํงานโครงการหนงึซงึเกิดจากความลา่ชา้ของอปุกรณห์ลกัทีจดัหาโดยตวัแทนจาํหน่าย  นอกจากนีรายไดที้ลดลง
ในไตรมาส 3 ปี 2564 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวของปีก่อน เกิดจากงานโครงการก่อสรา้งทีไดร้บัการเซ็นตส์ญัญาในไตรมาส 
3/2564 เป็นการดาํเนินการก่อสรา้งในช่วงเริมตน้จึงทาํใหผ้ลลพัธข์องงานตามอตัราส่วนของความเสรจ็ของงานทีสามารถโอน
อาํนาจควบคมุใหก้บัลกูคา้ในไตรมาสนีมีปรมิาณไมม่าก   

 ทงันี ณ 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษัทมี มลูค่างานโครงการก่อสรา้งในมือทียงัไม่รบัรูร้ายไดมี้จาํนวนรวม 4,484.49 
ลา้นบาท ซงึการรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุม่เป้าหมายในปัจจบุนัจะเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกัจึง
ทาํใหก้ลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้นน้รายไดก้ารใหบ้รกิารก่อสรา้งกลุม่ใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ   

2. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 จาํนวน 22.78 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 7.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 49.44 เมือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 ทีมีค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 15.25 ลา้นบาท สาเหตเุกิดจากในปี 2563 ที

มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษัท ทาํใหต้อ้งปรบัลดประมาณการค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินงาน รวมถึงโบนสัพนกังาน เพือใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทีลดลง ทงันี ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัไตรมาส 3 

ปี 2564 เพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากค่าใชจ้่ายเกียวกบัผลประโยชนพ์นกังานทีเพิมขึน และรบัรูค้่าใชจ้่าย

จากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายทีขอคืนไมไ่ดใ้นระหวา่งงวด  

3. ความสามารถในการทาํกาํไร  
กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาส 3 สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  73.98 14.50 46.25 7.98 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 33.89 6.64 19.15 3.30 

 
ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบรษัิท สาํหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 14.50 และอตัรา

กาํไรสทุธิรอ้ยละ 6.64 เพิมขนึเมือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2563 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 7.98 และอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 3.30 

เนืองจากโครงการใหม่ทีไดร้บัการเซ็นตส์ญัญาในไตรมาส 3/2564 บางโครงการมีอัตรากาํไรทีค่อนขา้งสูง ประกอบกับในปี 



 

2563 เป็นปีแรกทีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีมาตรการป้องกนัต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการก่อสรา้งทีทาํใหก้ลุ่มบริษัท

ตอ้งปรบัปรุงตน้ทนุงบประมาณในบางโครงการเพิมขึน ทงัตน้ทนุค่าแรงงานและค่าวสัดอุปุกรณก่์อสรา้ง รวมถึงค่าวสัดเุกียวกบั

สขุอนามยัทีใชส้าํหรบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสั  

งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  
รายการ  30 ก.ย. 2564 31 ธ .ค. 2563 เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์        

สินทร ัพยห์มุนเวยีน         
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 28.56 142.42 (113.86) (79.95) 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 362.35 204.87 157.48 76.87 
   สินทรพัยที์เกิดจากสญัญา 605.04 512.28 92.76 18.11 
   สินคา้คงเหลือ 38.64 34.54 4.10 11.88 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 7.32 7.26 0.05 0.63 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 1,041.91 901.37 140.54 15.59 
สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน      
   เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 7.67 10.02 (2.35) (23.45) 
   ทีดินอาคารและอปุกรณ ์ 556.61 557.39 (0.78) (0.14) 
   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12.87 13.22 (0.35) (2.68) 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 71.68 54.17 17.51 32.33 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 63.15 132.81 (69.66) (52.45) 
   เงินมดัจาํ 5.12 3.41 1.71 50.24 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.09 2.63 (0.54) (20.43) 
รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 719.19 773.65 (54.45) (7.04) 
รวมสินทร ัพย ์ 1,761.10 1,675.02 86.08 5.14 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบญัขี 0.00 0.01 (0.01) (60.09) 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 260.97 509.10 (248.13) (48.74) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  300.26 265.03 35.23 13.29 

   หนีสินทีเกิดจากสญัญา 242.75 141.08 101.67 72.07 

   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 100.00 - 100.00 N/A 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 20.00 20.00 - - 
   สว่นของกูยื้มระยะยาวจากธนาคารทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 38.64 38.64 - - 
   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดเงิน    
       ชาํระภายใน 1 ปี 23.50 20.39 3.11 15.24 
   หนีสินหมนุเวียนอืน 33.27 25.80 7.47 28.95 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 1,019.39 1,020.05 (0.66) (0.06) 



 

รายการ   ก.ย.  31 ธ .ค. 2563 เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 
หนีสินไม่หมุนเวยีน      
   เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 96.60 84.30 12.30 14.59 
   หนีสินตามสญัญาเช่า 18.44 26.37 (7.93) (30.08) 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 9.96 8.94 1.02 11.41 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7.09 7.14 (0.05) (0.74) 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 132.09 126.75 5.34 4.21 
รวมหนีสนิ 1,151.48 1,146.80 4.68 0.41 
ส่วนของผู้ถอืห ุน้     
ทนุเรอืนหุน้     
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 147.00 140.00 7.00 5.00 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 11.95 11.95 - - 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 189.47 116.03 73.44 63.29 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบร ิษัท ใหญ่ 602.98 522.54 80.44 15.39 
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 6.65 5.68 0.97 17.15 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 609.63 528.22 81.41 15.41 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 1,761.10 1,675.02 86.08 5.14 

 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,761.10 ลา้นบาท เพิมขนึ 86.08 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 5.14 เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,675.02 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรพัยที์เปลียนแปลง ดงันี 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จาํนวน 28.56 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 113.86 ลา้นบาท เนืองจากมีการชาํระ

คืนเงินกูยื้มระยะสนับางสว่นและจ่ายชาํระหนีค่าสนิคา้และผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 

o ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน จาํนวน 362.35 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 157.48 ลา้นบาท 

เนืองจากการส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้เพิมขึน 

โดยกลุม่บรษัิทมีเงือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา (รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 605.04 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 

92.76 ลา้นบาท เนืองจากมีการบนัทกึรายไดจ้ากสดัสว่นความคืบหนา้ของงานก่อสรา้งและทยอยสง่มอบอาํนาจ

ควบคมุใหก้บัลกูคา้ โดยจะออกใบแจง้หนีเรยีกเก็บเงินในงวดถดัไป 



 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายลดลงจาํนวน 69.66 ลา้นบาท เนืองจากกลุ่มบริษัทไดร้บัคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที

จ่ายสาํหรบัรอบระยะเวลาปีบญัชี 2560 - 2562 จากกรมสรรพากร จาํนวน 91.49 ลา้นบาทในระหวา่งงวด 

 

หนีสนิ  
 ณ 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,151.48 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 4.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรารอ้ยละ 0.41 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมสว่นทีเปลียนแปลงเมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o กลุ่มบริษัทมีเงินกูยื้มระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นงานโครงการระหว่างก่อสรา้งในปัจจุบนั 

รวมจาํนวน 380.97 ลา้นบาท ซงึเงินกูยื้มเป็นการกูยื้มจากสถาบนัการเงินทีกลุม่บรษัิทมีวงเงินสินเชืออยู ่รว่มกบั

การกูยื้มเงินระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนัและบคุคลอืน  

o หนีสินทีเกิดจากสญัญา จาํนวน 242.75 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 101.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 72.07 

เมือเทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย  

1) รายไดค้่าบริการก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ตามเงือนไขใน

สญัญาซึงมีมลูค่าสงูกว่ารายไดที้รบัรูจ้นถึงปัจจบุนั) จาํนวน 86.14 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 54.50 ลา้นบาท 

โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการในอนาคตเมือกลุ่มบริษัทไดส้่งมอบอาํนาจการควบคุมในสินคา้

และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

) เงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้ง จาํนวน 156.61 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 47.16 ลา้นบาท ซงึเป็นเงินมดัจาํของ

โครงการทีไดร้บัว่าจา้งจากสญัญาทีไดร้บัการเซ็นสญัญาใหม่ในระหว่างไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2564 

โดยมลูคา่ดงักลา่วจะลดลงตามสดัสว่นทีเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

o เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 135.24 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 12.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

14.59 เมือเทียบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีมีจาํนวน 122.94 ลา้นบาท เนืองจากในระหวา่งงวดกลุม่บรษัิทได้

ทาํสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึงจาํนวน 42 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนใน 2 ปี ซึงเงินกูด้งักล่าว

คาํประกนัโดยบรรษัทประกนัสินเชืออตุสาหกรรมขนาดย่อม ประกอบกบัการจ่ายชาํระเงินกูร้ะยะยาวในระหวา่ง

งวดตามเงือนไขของสญัญาทีมีอยูเ่ดิมดว้ย 

 

 

 

 

 



 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 จาํนวน 602.97 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 80.43 

ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.39 เมือเทียบกบัวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีมีจาํนวน 522.54 ลา้นบาท โดยการเปลียนแปลง

สว่นของผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ สาํหรบังวดเกา้เดือนปี 

2564 จาํนวน 85.41 ลา้นบาท 

o การจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีมีชือปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที 18 

มีนาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.04778 บาท รวมมลูคา่ 13.38 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 21 

พฤษภาคม 2564 ทีผา่นนมาโดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเป็นดงันี 

1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิท จาํนวน 14 ลา้นหุน้ ในอตัรา 20 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล มลูคา่ทีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จาํนวนรวม 7.00 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราเงินปันผลหุน้ละ 0.025 บาท 

2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02278 บาท เป็นจาํนวนรวม 6.38 ลา้นบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ 
 ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัดงันี 

o อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เทา่กบั 1.91 เทา่ ลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัสนิปี 2563 ทีมี

อตัราสว่น 2.19 เทา่  

o กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) คิดเป็น 0.93 เทา่ ซงึใกลเ้คียงกบัสนิปี 

2563 ทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย คิดเป็น 1.34 เทา่ 

 

  จงึเรยีนมาเพือทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 

    (นายซงุ ซิก ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


