
 
เลขที CAZ 002-2565 

วนัที  25 กมุภาพนัธ ์2565 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี สดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

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

รายการ   31 ธันวาคม 
2564 

 31 ธันวาคม 
2563 

เพมิขนึ
(ลดลง) 

ร ้อยละ
(%) 

รายได้จากการก่อสร ้าง 2,194.69 2,233.06 (38.37) (1.72) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (EPC Service) 17.70 44.98 (27.28) (60.64) 

- งานใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งติดตงัโครงสรา้งและระบบ  
(SMP and E&I Service) 

1,343.50 1,037.52 305.98 29.49 

- งานใหบ้รกิารดา้นวิศวกรรมโยธา (Civil & Building Service) 595.59 808.40 (212.81) (26.32) 

- งานใหบ้รกิารก่อสรา้งทวัไป (General Construction Service) 82.56 - 82.56 n/a 

- งานใหบ้รกิารผลติและบรกิารอืน  
(Fabrication and Other service) 

155.34 342.16 (186.82) (54.60) 

ตน้ทนุจากการก่อสรา้ง (1,898.62) (2,055.14) (156.52) (7.62) 
กาํไรข ันต้น 296.07 177.92 118.15 66.41 
รายไดอื้น 4.53 3.37 1.16 34.40 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (96.15) (74.62) 21.53 28.85 
กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี 204.45 106.67 97.78 91.67 
ตน้ทนุทางการเงิน (30.17) (27.15) 3.02 11.12 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 174.28 79.52 94.76 119.18 
ภาษีเงินได ้ (36.23) (15.59) 20.64 132.45 
กาํไรสุทธ ิสาํหร ับงวด 138.05 63.93 74.12 115.94 
กาํไรสว่นทีเป็นของบรษัิทฯใหญ่ 136.51 61.51 75.00 121.93 
กาํไรสว่นทีเป็นสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 1.54 2.42 (0.88) (36.36) 



 
1. รายได้จากการให ้บร ิการ  

 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งสาํหรบัปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 จาํนวนรวม 2,194.69 ลา้นบาท เมือ
เทียบกบัปี 2563 ทีมีรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวมจาํนวน 2,233.06 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 38.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
1.72  สาเหตหุลกัเกิดจากงานโครงการก่อสรา้งงานบางโครงการดาํเนินงานแลว้เสรจ็โดยทยอยสง่มอบงานและโอนอาํนาจควบ
คมุในงานรบัเหมาก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้แลว้ในระหวา่งปี  ประกอบกบังานโครงการก่อสรา้งทีไดร้บัการเซ็นตส์ญัญาในไตรมาส 3 
และ 4 ของปี 2564 เป็นการดาํเนินการก่อสรา้งในช่วงเริมตน้จึงทาํใหผ้ลลพัธ์ของงานตามอัตราส่วนความสาํเร็จของงานที
สามารถโอนอาํนาจควบคมุใหก้บัลกูคา้ในปีนีลดลงเลก็นอ้ยเมือเทียบกบัปีก่อน 

 ทงันี ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี มลูค่างานโครงการก่อสรา้งในมือทียงัไม่รบัรูร้ายไดมี้จาํนวนรวม 3,988.74 
ลา้นบาท โดยการรบังานโครงการก่อสรา้งของลกูคา้กลุม่เปา้หมายในปัจจบุนัจะเป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้เป็นหลกัจึง
ทาํใหก้ลุม่บรษัิทไมไ่ดเ้นน้รายไดก้ารใหบ้รกิารก่อสรา้งกลุม่ใดกลุม่หนงึโดยเฉพาะ   

2. ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร  

 กลุม่บรษัิท มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปี 2564 จาํนวน 96.15 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 21.53 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 28.85 เมือเทียบกบัปี 2563 ทีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 74.62 ลา้นบาท  สาเหตเุกิดจากในปี 2563 เป็นปี
แรกทีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องกลุ่มบริษัทจึงทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งปรบัลดประมาณการ
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน รวมถงึโบนสัพนกังาน เพือใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทีลดลง  ในขณะทีปี 2564 บรษัิทยงัคง
ดาํเนินงานก่อสรา้งงานโครงการในมือทกุโครงการอย่างต่อเนืองเพือใหก้ารประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว ้ แมก้าร
แพรร่ะบาดของ COVID-19 จะยงัคงมีเป็นระลอก ๆ อยา่งตอ่เนือง โดยคา่ใชจ้่ายทีเพิมขนึจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานและค่าตอบแทนกรรมการ การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่ายทีขอคืนไม่ไดใ้นระหวา่ง
งวด และคา่ใชจ้่ายเกียวกบัมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19  

3. ความสามารถในการทาํกําไร 

กาํไรขนัตน้และกาํไรสทุธิสาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี 

ความสามารถในการทาํกาํไร  
2564 2563 

(ล้านบาท) ร ้อยละ (ล้านบาท) ร ้อยละ 
กาํไรขนัตน้  296.07 13.49 177.92 7.97 
กาํไรสทุธิสว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 136.51 6.22 61.51 2.75 

 
ความสามารถในการทาํกาํไรของกลุม่บรษัิท สาํหรบัปี 2564 มีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 13.49 และอตัรากาํไรสทุธิรอ้ย

ละ 6.22 เพิมขึนเมือเทียบกบัปี 2563 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 7.97 และอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 2.75 เนืองจากโครงการใหม่

ทีไดร้บัการเซน็ตส์ญัญาในระหว่างไตรมาส 3/2564 บางโครงการมีอตัรากาํไรทีคอ่นขา้งสงู ประกอบกบัในปี 2563 เป็นปีแรกทีมี

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีมาตรการป้องกนัต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการก่อสรา้งทีทาํใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งปรบัปรุงตน้ทุน



 
งบประมาณในบางโครงการเพิมขึน ทงัตน้ทุนค่าแรงงานและค่าวสัดุอุปกรณก่์อสรา้ง รวมถึงค่าวสัดุเกียวกับสขุอนามัยทีใช้

สาํหรบัการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสั  

 
งบแสดงฐานะการเงนิ            (หน่วย : ลา้นบาท)  
 

รายการ  31 ธ .ค. 2564 31 ธ .ค. 2563 เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

สินทร ัพย ์        

สินทร ัพยห์มุนเวยีน         
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 262.45 142.42 120.03 84.28 
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน 324.14 204.87 119.27 58.22 
   สินทรพัยที์เกิดจากสญัญา 617.01 512.28 104.73 20.44 
   สินคา้คงเหลือ 40.84 34.54 6.30 18.24 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 10.80 7.26 3.54 48.76 
รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 1,255.24 901.37 353.87 39.26 
สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน      
   เงินฝากสถาบนัการเงินทีติดภาระคาํประกนั 7.69 10.02 (2.33) (23.25) 
   ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 557.76 557.39 0.37 0.07 
   สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12.38 13.22 (0.84) (6.35) 
   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน 96.98 54.17 42.81 79.03 
   ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย 35.36 132.81 (97.45) (73.38) 
   เงินมดัจาํ 4.41 3.41 1.00 29.33 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2.70 2.63 0.07 2.66 
รวมสินทร ัพยไ์มห่มุนเวียน 717.28 773.65 (56.37) (7.29) 
รวมสินทร ัพย ์ 1,972.52 1,675.02 297.50 17.76 
หนีสินและส่วนของเจ้าของ     

หนีสินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบญัขี - 0.01 (0.01) (100.00) 
   เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 373.50 509.10 (135.60) (26.63) 

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอืน  377.91 265.03 112.88 42.59 

   หนีสินทีเกิดจากสญัญา 289.86 141.08 148.78 105.46 

   เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลอืน 20.00 20.00 - - 
   สว่นของกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 38.64 38.64 - - 
   สว่นของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดเงิน    
       ชาํระภายใน 1 ปี 30.99 20.39 10.60 51.99 
   หนีสินหมนุเวียนอืน 44.40 25.80 18.60 72.09 
รวมหนีสนิหมุนเวียน 1,175.30 1,020.05 155.25 15.22 



 
รายการ   31 ธ .ค. 2564 31 ธ .ค. 2563 เพมิขนึ(ลดลง) ร ้อยละ 

หนีสินไม่หมุนเวยีน      
   เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 87.66 84.30 3.36 3.99 
   หนีสินตามสญัญาเช่า 29.03 26.37 2.66 10.09 
   เจา้หนีเงินประกนัผลงาน 11.96 8.94 3.02 33.78 
   ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 7.28 7.14 0.14 1.96 
รวมหนีสนิไม่หมุนเวียน 135.93 126.75 9.18 7.24 
รวมหนีสนิ 1,311.23 1,146.80 164.43 14.34 
ส่วนของผู้ถอืห ุน้     
ทนุเรอืนหุน้     
   ทนุทีออกและชาํระแลว้ 147.00 140.00 7.00 5.00 
   สว่นเกินมลูคา่หุน้ 246.11 246.11 - - 
   กาํไรสะสม     
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 14.70 11.95 2.75 23.01 
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 237.82 116.03 121.79 104.96 
   องคป์ระกอบอืนของสว่นทีเป็นเจา้ของ 8.45 8.45 - - 
รวมส่วนผู้เป็นเจา้ของบร ิษัท ใหญ่ 654.08 522.54 131.54 25.17 
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 7.21 5.68 1.53 26.94 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุน้ 661.29 528.22 133.07 25.19 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุน้ 1,972.52 1,675.02 297.50 17.76 

 
สนิทร ัพย  ์
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,972.52 ลา้นบาท เพิมขนึ 297.50 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 17.76 เมือเทียบกบัปีก่อนทีมีสนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,675.02 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรพัยที์เปลียนแปลง ดงันี 

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ประกอบดว้ย 

o เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จาํนวน 262.45 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 120.03 ลา้นบาท เนืองจากไดร้บั

ชาํระหนีคา่งานก่อสรา้งบางโครงการจากผูว้า่จา้งในช่วงสนิปี 

o ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน จาํนวน 324.14 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 119.27 ลา้นบาท 

เนืองจากการส่งมอบอาํนาจควบคมุและออกใบแจง้หนีสาํหรบังานโครงการระหว่างก่อสรา้งใหก้บัลกูคา้เพิมขึน 

โดยกลุม่บรษัิทมีเงือนไขการชาํระเงินกบัลกูคา้อยูร่ะหวา่งระยะเวลา 30 วนัถงึ 45 วนั  

o สินทรพัยที์เกิดขึนจากสญัญา (รายไดที้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ) จาํนวน 617.01 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน 

104.73 ลา้นบาท เนืองจากมีการบันทึกรายไดจ้ากสัดส่วนความคืบหนา้ของงานก่อสรา้งและทยอยส่งมอบ

อาํนาจควบคุมใหก้ับลกูคา้เพิมขึนซึงสอดคลอ้งกับปริมาณงานโครงการทีไดร้บัเพิมขึน โดยจะออกใบแจง้หนี

เรยีกเก็บเงินในงวดถดัไป 



 
o ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ทีจ่าย ลดลงจาํนวน 97.45 ลา้นบาท เนืองจากกลุ่มบริษัทไดร้บัคืนภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที

จ่ายจากกรมสรรพากร สาํหรบัรอบระยะเวลาปีบญัชี 2560 - 2563 ในระหวา่งงวดปี 

 

หนีสนิ  
 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสินรวมจาํนวน 1,311.23 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 164.43 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัรารอ้ยละ 14.34 เมือเทียบกบัปีก่อน โดยหนีสนิรวมสว่นทีเปลียนแปลงเมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 

o เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน เพิมขนึจาํนวน 112.88 ลา้นบาท จากการสงัซือสนิคา้ วสัดกุ่อสรา้ง และการจา้ง

ผูร้บัเหมาช่วงเพิมขนึในระหวา่งงวด 

o หนีสินทีเกิดจากสญัญา จาํนวน 289.86 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 148.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 105.46 

เมือเทียบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย  

1) รายไดค้่าบริการก่อสรา้งรบัล่วงหนา้ (ค่าบริการรบัล่วงหนา้ทีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ตามเงือนไขใน

สญัญาซึงมีมลูค่าสงูกว่ารายไดที้รบัรูจ้นถึงปัจจุบนั) จาํนวน 141.20 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 109.56 ลา้น

บาท โดยจะหกัออกเป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการในอนาคตเมือกลุ่มบริษัทไดส้่งมอบอาํนาจการควบคุมใน

สนิคา้และบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ตามสญัญา  

) เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง จาํนวน 148.66 ลา้นบาท เพิมขึนจาํนวน 39.21 ลา้นบาท ซึงเป็นเงินรับ

ลว่งหนา้ของโครงการทีไดร้บัวา่จา้งจากสญัญาทีไดร้บัการเซ็นสญัญาใหมใ่นระหวา่งไตรมาส 2 และไตรมาส 3 

ปี 2564 โดยมลูคา่ดงักลา่วจะลดลงตามสดัสว่นทีเรียกเก็บเงินจากลกูคา้ในงวดถดัๆ ไป 

o หนีสินตามสญัญาเช่า เพิมขึนในระหว่างปี จาํนวน 13.26 ลา้นบาท จากการทาํสญัญาเช่าซือสาํหรบัอปุกรณ์

และเครอืงจกัรทีใชส้าํหรบัโครงงานก่อสรา้งในมือปัจจบุนั 

o หนีสนิหมนุเวียนอืน เพิมขนึ 18.60 ลา้นบาท จากเจา้หนีกรมสรรพากรสาํหรบัคา่ภาษีมลูคา่เพิมและภาษีหกั ณ 

ทีจ่ายคา้งจ่าย 

o กลุ่มบริษัทมีเงินกูยื้มระยะสนัเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นงานโครงการระหว่างก่อสรา้ง จาํนวน 

393.50 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 135.60 ล้านบาท เกิดจากการชาํระเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินตาม

ระยะเวลาทีครบกาํหนด รวมกบัการชาํระกูยื้มเงินระยะสนัจากบคุคลทีเกียวขอ้งกนัในระหวา่งงวด 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทของบรษัิทใหญ่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 654.08 ลา้นบาท เพิมขนึจาํนวน 131.54 

ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 25.17 เมือเทียบกบัวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีมีจาํนวน 522.54 ลา้นบาท โดยการเปลียนแปลง

สว่นของผูถื้อหุน้เมือเทียบกบัปีก่อน มีรายละเอียดดงันี 



 
o ผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ สาํหรบังวดปี 2564 

จาํนวน 136.51 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 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญัดงันี 

o อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) เทา่กบั 2.00 เทา่ ลดลงเมือเทียบกบัสนิปี 2563 ทีมีอตัราสว่น 

2.19 เทา่  

o กลุม่บรษัิทมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย (Interest bearing debt) คิดเป็น 0.89 เทา่ ซงึลดลงเมือเทียบกบั

สนิปี 2563 ทีมีอตัราสว่นหนีสนิทีมีภาระดอกเบีย คิดเป็น 1.34 เท่า 
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