
 
เลขที่ CAZ 010-2565 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

เรือ่ง ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

 บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุม่บริษัท”) ชีแ้จงผลการด าเนินงาน
ส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  ซึง่มีรายไดแ้ละก าไรสทุธิเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ         (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รำยกำร  31 มี.ค. 2565   31 มี.ค. 2564  เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ
(%) 

รำยได้จำกกำรบริกำร 782.25 467.10 315.15 67.47 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมากอ่สรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 6.35 2.61 3.74 143.30 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมากอ่สรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ (SMP 
Service) 

479.05 255.15 223.90 87.75 

- งานใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 123.36 164.53 (41.17) (25.02) 

- งานใหบ้รกิารก่อสรา้งทั่วไป (General Construction Service) 118.02 - 118.02 n.a. 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอื่น  
(Fabrication and Other service) 

55.47 44.81 10.66 23.79 

ตน้ทนุบรกิาร (677.09) (413.88) 263.21 63.60 
ก ำไรขั้นตน้ 105.16 53.22 51.94 97.59 
รายไดอ้ื่น 0.66 0.48 0.18 37.53 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (22.47) (22.00) 0.47 2.15 
ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษี 83.35 31.70 51.65 163.02 
ตน้ทนุทางการเงิน (5.09) (7.90) 2.82 35.69 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้ 78.26 23.80 54.48 229.12 
ภาษีเงินได ้ (15.28) (4.24) 11.04 260.47 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 62.98 19.56 43.44 222.32 
ก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 61.97 18.91 41.92 209.09 
ก าไรสว่นท่ีเป็นสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี  านาจควบคมุ 1.01 0.65 0.90 799.34 



 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 กลุม่บรษัิทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้ง ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวนรวม 782.25 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 315.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.47 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนที่มรีายไดจ้ากการก่อสรา้ง
รวมจ านวน 467.10 ลา้นบาท เป็นผลจากการรบัรูร้ายไดต้ามสดัสว่นงานทีส่  าเร็จในระหว่างงวดโดยการทยอยสง่มอบงานและ
การโอนอ านาจควบคุมงานใหก้ับลกูคา้ในหลาย ๆ โครงการที่บริษัทฯ ไดร้บัการเซ็นสญัญาก่อสรา้งในปีก่อนๆ  ซึ่งโครงการ
เหลา่นัน้อยู่ในการด าเนินการช่วงกลางของระยะเวลาก่อสรา้งที่จะมีปริมาณงานก่อสรา้งมากกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณ
งานที่เสร็จและสามารถสง่มอบงานรวมถึงโอนอ านาจควบคมุส าหรบัไตรมาส 1/2564 อาทิเช่น โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ
และสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โครงการพลงังานสะอาด และโครงการปรบัปรุงโรงโอเลฟินส ์หน่วยที่ 2 เป็น
ตน้ ประกอบกบังานโครงการท่ีไดร้บัการเซ็นสญัญาในช่วงปลายปี 2564 เริม่มีปรมิาณการท างานท่ีสงูขึน้จึงท าใหส้ามารถทยอย
สง่มอบงานและโอนอ านาจควบคมุในงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้เช่นกนั  

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีงานโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสรา้งและยงัไม่รบัรูร้ายได ้(Backlog) จ านวน 
3,397.90 ลา้นบาท รวมถึงเมื่อ วนัที่ 26 เมษายน 2565 กลุ่มบริษัทไดแ้จง้ข่าวการรบังานก่อสรา้งเพิ่มเติมอีกจ านวน 482.61 
ลา้นบาท (อา้งอิงหนงัสือการแจง้การรบังานใหม่ เลขที่ CAZ-007-2565 วนัที่ 26 เมษายน 2565) สง่ผลใหม้ลูค่างานโครงการ
ก่อสรา้งในมือที่ยงัไมร่บัรูร้ายไดม้ีจ านวนรวม 3,880.51 ลา้นบาท 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินไตรมาส 1/2565 จ านวน 5.09 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2.82 ลา้นบาท หรือลดลงคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 35.69 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 ที่มีตน้ทนุทางการเงิน จ านวน 7.91 ลา้นบาท เนื่องจากการช าระหนีเ้งินกู้
ระยะสัน้ท่ีใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบังานโครงการตา่ง ๆ  ตอ่สถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามก าหนดระยะเวลา 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 ก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี ้

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 1/2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ก าไรขัน้ตน้  105.16 13.44            53.22  11.39 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 61.97 7.92         18.92     4.05  

 

ก าไรขัน้ตน้ของกลุม่บรษัิท ส าหรบัไตรมาส 1/2565 มีจ านวน 105.16 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 13.44 

โดยมีอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้สงูเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 53.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 11.39 เนื่องจากการรบัรูร้ายไดง้านบางโครงการท่ีมีอตัราก าไรคอ่นขา้งสงูเมื่อเทียบกบัโครงการอื่น ๆ  ที่บรษัิท

เคยไดร้บัการเซ็นสญัญามา กบัการบรหิารตน้ทนุในแตล่ะโครงการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพจึงท าใหก้ลุม่บรษัิทมีอตัราก าไรขัน้ตน้

ทีส่งูขึน้จากปีก่อน 



 
 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส าหรบัไตรมาส 1/2565 จ านวน 61.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 

7.92 สงูกวา่ไตรมาส 1/2564 ที่มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ จ านวน 18.92 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 

4.05   โดยอตัราก าไรสทุธิส าหรบัไตรมาส 1/2565 นีม้ีอตัราที่สงูเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเป็นผลจากการ

อตัราก าไรขัน้ตน้ของโครงการก่อสรา้งที่เซ็นสญัญาเมื่อปลายปี 2564 ที่สงูกว่าโครงการก่อสรา้งอื่น รวมกบัตน้ทนุทางการเงินท่ี

ลดลงจากช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งในระหวา่งงวด  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ           (หนว่ย : ลา้นบาท)  
รำยกำร 

31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 
เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

ร้อยละ 

สินทรัพย ์         

สินทรัพยห์มุนเวียน       
   เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 161.22 262.45 (101.23) (38.57) 
   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 473.09 324.14 148.95 45.95 
   สินทรพัยท์ี่เกิดขึน้จากสญัญา 565.65 617.01 (51.36) (8.32) 
   สินคา้คงเหลือ 26.89 40.84 (13.95) (34.16) 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 13.73 10.80 2.93 27.13 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,240.58 1,255.24 (14.66) (1.17) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
   เงินฝากสถาบนัการเงินที่ตดิภาระค า้ประกนั 7.69 7.69 - - 
   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 551.64 557.76 (5.81) (1.04) 
   สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 11.90 12.38 (0.48) (3.87) 
   ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 116.21 96.98 19.23 19.83 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย 44.16 35.36 8.80 24.89 
   เงินมดัจ า 6.20 4.41 1.79 40.59 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัช ี 3.06 2.70 0.36 13.33 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 740.86 717.28 23.58 3.29 
รวมสินทรัพย ์ 1,981.44 1,972.52 8.92 0.45 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     

หนีสิ้นหมุนเวียน     
   เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 187.72 373.50 (185.78) (49.74) 
   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 413.11 377.92 35.19 9.31 

   หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา 318.26 289.86 28.40 9.80 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 20.00 20.00 - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 70.00 - 70.00 n.a. 

   สว่นของเงินกูย้ืมระยะยามจากธนาคารที่ถึงก าหนดช าระภายในปี 38.48 38.64 (0.16) (0.41) 

   สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการที่ถึงก าหนดเงินช าระภายในปี      29.15 30.99 (1.84) (5.94) 



 

รำยกำร 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) ร้อยละ 

   หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 53.41 44.40 9.01 20.30 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,130.13 1,175.31 (45.18) (3.84) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 77.44 87.66 (10.22) (11.66) 
   หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 23.41 29.03 (5.62) (19.36) 
   เจา้หนีเ้งินประกนัผลงาน 18.66 11.96 6.70 56.02 
   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7.54 7.28 0.26 3.57 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 127.05 135.93 (8.88) (6.53) 
รวมหนี้สิน 1,257.18 1,311.24 (54.06) (4.12) 

ส่วนของผู้ถือหุน้     
ทนุเรอืนหุน้     
   ทนุที่ออกและช าระแลว้ 147.00 147.00 - - 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   ก าไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – ส  ารองตามกฎหมาย 14.70 14.70 - - 
     ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 299.78 237.81 61.97 26.06 
   องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นที่เป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของบริษัท ใหญ่ 716.04 654.07 61.96 9.47 
สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8.22 7.21 1.01 14.04 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 724.26 661.28 62.98 9.52 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,981.44 1,972.52 8.93 0.45 

 
สินทรัพย ์
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจ านวน 1,981.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8.92 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.45 เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่มีสนิทรพัยร์วมจ านวน 1,972.52 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีดสนิทรพัยท์ี่

เปลีย่นแปลง ดงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จ านวน 473.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 148.95 ลา้นบาท 

เนื่องจากการสง่มอบอ านาจควบคมุและออกใบแจง้หนีส้  าหรบังานโครงการระหวา่งก่อสรา้งที่อยูใ่นมือใหก้บั

ลกูคา้เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด โดยลกูคา้ไดช้ าระหนีด้งักลา่วในงวดถดัไปแลว้ 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จ านวน 161.22 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 101.23 ลา้นบาท เนื่องจากการช าระ

เงินกูย้ืมระยะสัน้บางสว่น และการจ่ายช าระหนีค้า่สนิคา้และผูร้บัเหมาช่วงในระหวา่งงวด 



 
o สนิทรพัยท์ี่เกิดขึน้จากสญัญา จ านวน 565.65 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 51.36 ลา้นบาท เนื่องจากการบนัทกึรายได้

จากการขัน้ความส าเรจ็ของงานในงวดก่อนสามารถออกใบแจง้หนีเ้รยีกเก็บเงินกบัลกูคา้ไดใ้นระหวา่งงวดสิน้สดุ

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

o สินค้าคงเหลือ จ านวน 26.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 13.95 ล้านบาท เนื่องจากการน า

วตัถดุิบคงเหลอืมาใชใ้นการผลติและเช่ือมตอ่โลหะส าหรบังานโครงการก่อสรา้งที่อยูใ่นมือในระหวา่งงวด 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ประกอบดว้ย  

o ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 19.23 ลา้นบาท เกิดจากการรบัช าระเงินคา่งานโครงการใน

ระหวา่งงวดที่ลกูคา้จะหกัเงินประกนัผลงานไวต้ามเปอรเ์ซ็นตท์ี่ระบไุวใ้นสญัญา 

o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ย รวมจ านวน 44.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 8.80 ลา้นบาท เนื่องจากการ

รบัช าระเงินในระหวา่งงวด 3 เดือน สิน้สดุวนั 31 มีนาคม 2565 
หนี้สิน 

 ณ 31 มีนาคม  2565 กลุม่บรษัิทมีหนีส้นิรวมจ านวน 1,257.18 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 54.06 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

รอ้ยละ 4.12 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยหนีส้นิรวมที่เปลีย่นแปลงมีรายละเอียดดงันี ้

o กลุม่บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ รวมจ านวน 277.72 ลา้นบาทและในระหวา่ง

งวดไดม้ีการช าระหนีท้ี่ถึงก าหนด ท าใหห้นีส้นิระยะสัน้ลดลงรวมจ านวน 115.78 ลา้นบาท 

o เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น จ านวน 413.11 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 35.19 ลา้นบาท เป็นผลจากการสั่งซือ้

สนิคา้วสัดงุานก่อสรา้ง และการจา้งผูร้บัเหมาช่วงส าหรบัโครงการในมือปัจจบุนัในระหวา่งงวด 

o หนี ้สินที่ เ กิดจากสัญญาก่อสร้าง จ านวน 318.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 28.40 ล้านบาท 

ประกอบดว้ย  

 1) รายไดค้่าบริการรบัลว่งหนา้ (ค่าบริการรบัลว่งหนา้ที่เรียกเก็บจากลกูคา้แลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาซึ่งมี

มูลค่าสงูกว่ารายไดท้ี่รบัรูจ้นถึงปัจจุบนั) จ านวน 209.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนรวมจ านวน 68.10 ลา้น

บาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในอนาคตเมื่อกลุม่บรษัิทไดส้ง่มอบอ านาจการควบคมุในสินคา้

และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

 2) เงินรบัลว่งหนา้คา่ก่อสรา้ง จ านวน 108.96 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 39.70 ลา้นบาท ซึง่เป็นเงิน

มดัจ าของโครงการที่ไดร้บัว่าจา้ง ลดลงตามสดัสว่นที่เรียกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดระหว่างงวด ซึ่งการหกัจาก

เงินรบัลว่งหนา้นีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา 

 

 



 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 716.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 จ านวน 61.97 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.47 โดยการเปลีย่นแปลงทัง้จ านวนเกิดจากผลการด าเนินงานของ

กลุม่บรษัิทมีก าไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 ณ 31 มีนาคม 2565 อตัราสว่นทางการเงินเปลีย่นแปลงเพียงเลก็นอ้ยเมื่อเทียบกบั ณ สิน้ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี ้

- อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current ratio) เทา่กบั 1.10 เทา่ 

- อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เทา่กบั 1.76 เทา่  

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

    ขอแสดงความนบัถือ 

    (นายซุง ซกิ ฮอง) 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


