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ส่วนท่ี 1 

ข้อมลูสรปุ (Executive Summary)  

 

สรปุข้อมูลสาํคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็น

เพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษัทท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 

(“บริษทั”)  ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรพัย์หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษัทยื่นต่อ

สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 

 

สรปุข้อมูลสาํคญัของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

เพื่อซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก (“IPO”) 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย:   

1. หุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิของ TAKUNI วนัที ่8 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่10 มกราคม 2562 

2. หุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจําหน่าย และผูม้อีุปการคุณของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

และ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ วนัที ่11 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่15 มกราคม 2562 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย: 

ผูเ้สนอขาย  : บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “CAZ”) 

เลขทะเบียนบริษทัฯ : 0107561000145 

ประเภทธรุกิจ  : ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งใหแ้ก่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ี

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย  : 80,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและชาํระแลว้ทัง้หมด

ของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้น้ี 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น  : 1. เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้บรษิทั ทาคนิู กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน): ไม่เกนิ 16,000,000 หุน้ 

2. เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณของบรษิทั: ไม่เกนิ 9,600,000 หุน้ 

3. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั: ไม่เกนิ 6,400,000 หุน้ 

4. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัจาํหน่าย: ประมาณ 48,000,000 หุน้ 

เง่ือนไขในการจดัจาํหน่าย  :  รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting) 

 ไม่รบัประกนัการจาํหน่าย (Best effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  : 3.60 - 4.10 บาทต่อหุน้ มูลค่าการเสนอขาย  : 288.00 – 328.00 ลา้นบาท 

ตลาดรอง  :   SET    MAI   

กลุ่มอตุสาหกรรม  : อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (Propcon) 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน  :   Profit test           Market capitalization test 

 การเสนอขายหุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานจนถึงช่วง                                          

sเสนอขาย: 

     ไม่ม ี  

          ม ีจาํนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีเ่สนอขาย ..... หุน้  ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย 
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มูลค่าท่ีตราไว้ (Par)  :  0.50 บาทต่อหุน้    

มูลค่าตามราคาบญัชี  

(Book Value) 

: 0.72 บาทต่อหุน้ (คาํนวณจากสว่นของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 

2561 จาํนวน 144.84 ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทั ก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีที ่200 ลา้นหุน้) 

 

ท่ีมาของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย:  

การกําหนดราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ทีเ่สนอขายในครัง้น้ี พจิารณาจากอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้

ของบรษิัทฯ (Price to Earnings Ratio: P/E ratio)  โดยราคาหุ้นสามญัทีเ่สนอขาย 3.60 – 4.10 บาทต่อหุ้น คดิเป็นอตัราส่วน

ราคาต่อกาํไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ประมาณ 17.86 – 20.34 เท่า โดยคาํนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาตัง้แต่

วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่มกีําไรสุทธเิท่ากบั 56.45 ลา้นบาท เมื่อหารดว้ยจาํนวนหุน้สามญัทีอ่อกและ

ชาํระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้น้ีจาํนวน 280,000,000 หุน้ (Fully diluted) จะไดก้าํไรสทุธต่ิอหุน้เท่ากบั 0.20 บาท   

อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่

วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560 ถึงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561 ของบรษิัทจดทะเบยีนที่ดําเนินธุรกจิคล้ายคลงึกบัการประกอบธุรกจิของ

บริษัทฯ พบว่า บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ (“TRC”) มีอัตราส่วน P/E ratio เท่ากับ 62.54 เท่า ในขณะที่บมจ. ทีทีซีแอล  

(“TTCL”), บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ี(“BJCHI”) และ บมจ. ศรรีาชาคอนสตรคัชัน่ (“SRICHA”) นัน้ไม่มอีตัราส่วนราคาหุน้ต่อ

กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ซึง่ไม่เหมาะในการนํามาเปรยีบเทยีบกบั P/E ratio ของบรษิทัฯ 

อตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธเิฉลี่ยของบรษิทัจดทะเบยีนที่มลีกัษณะการประกอบธุรกจิทีม่คีวามเกี่ยวเน่ืองหรอืมคีวาม

ใกลเ้คยีงกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 

2561 มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั กลุ่มอตุสาหกรรม 
ราคาเฉล่ีย 

(บาทต่อหุ้น)1) 
P/E ratio (เท่า) 2) P/BV ratio (เท่า) 2) 

TRC อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 0.69 62.54 1.49 

TTCL อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 10.10 N/A 1.38 

BJCHI อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 2.55 N/A 1.02 

SIRCHA อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 15.68 N/A 2.88 

เฉล่ีย 62.54 1.69 
  ทีม่า : www.setsmart.com 

หมายเหตุ : 1) เป็นราคาหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัซึง่คํานวณโดยใชม้ลูค่าการซื้อขายหารดว้ยปรมิาณการซื้อขาย 

 2) เป็น P/E ratio เฉลีย่ และ P/BV ratio เฉลีย่ คํานวณจากขอ้มลูการซื้อขายยอ้นหลงั ตัง้แต่ วนัที ่18 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่17 ธนัวาคม 2561 โดยราคาหุน้ (P) เป็น

ราคาซื้อขายของหุน้ในชว่งเวลานัน้ๆ และกําไรสุทธ ิ(E) เป็นกําไรสุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน ณ ชว่งเวลานัน้ๆ 

 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนรว่มในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period :  

จาํนวน 19,577,400 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 6.99 ของจาํนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการ

เสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้น้ี 

 

 

 
 

 

http://www.setsmart.com/
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วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน:  

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงินท่ีใช้  

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงิน

โดยประมาณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัแก่ธนาคาร1 100.00 ทนัทหีลงัไดร้บัเงนิ 

2. เงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 129.44 – 168.44 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพือ่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม                                            269.44 – 308.24  

หมายเหตุ : ¹ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI  ทีใ่ชค้ํ้าประกนัอยู่ ณ ปัจจบุนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคูนิดงักล่าวออก 
 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ:  

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40.00 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และหลงัหกั

เงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ําหนดไวจ้ากงบการเงนิเฉพาะกจิการ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัสาํคญั ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่

กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยายธุรกจิ ความจําเป็นและความเหมาะสม

อื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ฯ เหน็สมควร ซึง่การดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย:์ 

บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิการให้บรกิารด้านการออกแบบวศิวกรรม การจดัหา

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการงานรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคมเีพื่อ

รองรบัความตอ้งการของลูกคา้ในทุกขัน้ตอน โดยช่องทางการรบังาน มทีัง้การใหบ้รกิารตรงจากบรษิทัเจา้ของโครงการ (Project 

Owner) และจากบรษิัทผูร้บัเหมาหลกั (Main Contractor) โดยการให้บรกิารส่วนใหญ่เป็นงานทีม่คีวามซบัซ้อน และมมีาตรการ

เกีย่วกบัความปลอดภยัทีเ่ขม้งวด จงึต้องอาศยัความชํานาญ ทัง้น้ี ดว้ยประสบการณ์และความเชีย่วชาญจากการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ที่ประสบความสําเรจ็ที่ผ่านมาในหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมทัง้มฝ่ีายบรหิารจดัการต้นทุน มรีะบบการบรหิาร

จดัการและการควบคุมทีด่ ีบรษิทัฯ จงึสามารถบรหิารจดัการและควบคุมตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถสง่มอบ

งานไดต้รงตามกาํหนดเวลา สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจอย่างสงูจากลกูคา้ 

ลกัษณะงานและการบรกิารแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

1. บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction: EPC)  

2. บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ (Structural Mechanical Piping (SMP) and Electrical and Instrument 

Service) 

3. บรกิารงานดา้นวศิวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and Building Service)  

4. บรกิารผลติ ประกอบ และบรกิารอื่น (Fabrication and Other Service) 
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ผลกระทบของการ spin-off บริษทั CAZ ท่ีมีต่อการดาํเนินธรุกิจของกลุ่ม TAKUNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*หมายเหตุ: ปัจจุบนับรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จาํกดั ยงัไม่ไดม้พีฒันาโครงการใดๆ 

หลงัเสนอขายหุ้น CAZ ต่อประชาชน CAZ จะยงัคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของ TAKUNI TAKUNI ยงัคงต้องจดัทํางบ

การเงนิรวมเช่นเดมิ ดงันัน้ หากพจิารณาผลกระทบทางบญัชใีนแง่รายได ้หลงัจากสดัสว่นการถอืหุน้ของ TAKUNI ลดลงเหลอื รอ้ย

ละ 36.64 รายไดใ้นงบการเงนิรวมจะไม่มผีลเปลีย่นแปลง และในแง่กําไรสุทธขิอง TAKUNI ในงบการเงนิรวมจะมผีลเปลีย่นแปลง

ในดา้นการแบ่งปันกําไร ซึง่กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่ทีม่าจาก CAZ จะลดลงประมาณรอ้ยละ 28.57 และส่วนที่

เป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุมจะเพิม่ขึน้ 

 

เปรียบเทียบรายได้และกาํไรสุทธิของ TAKUNI กรณี TAKUNI ถือหุ้น CAZ รอ้ยละ 51.30 และ รอ้ยละ 36.64 

          ตารางรายไดแ้ละกําไรสทุธขิอง TAKUNI ตามงบการเงนิ 

 หน่วย : ล้านบาท 2558 2559 2560 9M/2561 

รายได้     
TAKUNI ไมร่วม CAZ 1,352.88  1,130.41 901.92  639.23 

CAZ ในงบการเงนิ TAKUNI - 458.78  1,023.20  1,059.06  

TAKUNI รวม CAZ 1,352.88  1,589.19  1,925.12  1,698.29  

กาํไรสทุธิ     
TAKUNI - ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ไมร่วม CAZ  54.61 8.80 7.42 -1.46 

CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ในงบการเงนิ TAKUNI 10.77 7.70 17.93 16.90 

กําไรสทุธขิอง TAKUNI ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 65.38  16.50  25.35  15.44 
หมายเหตุ :  

1. วนัที ่20 มนีาคม 2558 TAKUNI เขา้มาถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 47.72 ทาํให้ CAZ เป็นบรษิทัร่วมของ TAKUNI และ TAKUNI รบัรูก้าํไรเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั

ร่วม จงึไมม่รีายไดข้อง CAZ ในงบการเงนิรวมของ TAKUNI ในปี 2558 

2. วนัที ่7 เมษายน 2559 TAKUNI เพิม่สดัส่วนการถอืหุน้จากรอ้ยละ 47.72 เป็นรอ้ยละ 51.30 และ CAZ เปลีย่นสถานะเป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI ทาํให ้TAKUNI รบัรูร้ายได้

ของ CAZ เตม็จาํนวน 

บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“TAKUNI”) 

บรษิทั ราชพฤกษ์วศิวกรรม จาํกดั 

(“RE”) ธรุกจิตรวจสอบความ

ปลอดภยัทางวศิวกรรม 

บรษิทั จแีก๊ส โลจสิตกิส ์จาํกดั 

(“GG”) ธรุกจิขนส่งทางบก 

*บรษิทั ทาคูนิ แลนด ์จาํกดั 

(“TL”) ธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) (“CAZ”) 

ธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งใหล้กูคา้ใน

อตุสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ ปิโตรเคมี

 

บรษิทั เจเคอซี ีจาํกดั (“JKEC”) 

ธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งงานประเภท 

โยธาและฐานราก 

บรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั 

(“TT”) ธรุกจิตดิตัง้แก๊สรถยนตแ์ละ 

ธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งระบบทอ่แก๊ส  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

73.17% 

51.30% 
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   ตารางเปรยีบเทยีบกาํไรสทุธ ิ

 2558 2559 2560  9M/2561  

กาํไรสทุธิตามงบการเงิน         

TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 84% 8.80 53% 7.42 29% -1.46 -9% 

CAZ - ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (51.30%) ตามงบ 10.77 16% 7.70 47% 17.93 71% 16.90 109% 

กาํไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 65.38  100% 16.50  100% 25.35  100% 15.44  100% 

TAKUNI ถือหุ้น CAZ ร้อยละ 36.64         

TAKUNI ไมร่วม CAZ 54.61 91% 8.80 65% 7.42 37% -1.46 -14% 

CAZ- ส่วนทีเ่ป็นของ TAKUNI (36.64%) 5.38 9% 4.81 35% 12.81 63% 12.07 114% 

กาํไรสุทธ ิTAKUNI รวม CAZ 59.99 100% 13.60 100% 20.23 100% 10.61 100% 
หมายเหตุ :  

1.ตวัเลขตามตารางเป็นการทาํตวัเลขเพือ่เปรยีบเทยีบ กรณีกาํไรสุทธติามงบการเงนิใชต้วัเลขกาํไรสุทธขิอง CAZ จากงบการเงนิ TAKUNI กรณี TAKUNI ถอืหุน้ CAZ รอ้ยละ 36.64 

กาํไรของสุทธคิาํนวณตามสดัส่วนการถอืหุ้น รอ้ยละ 36.64  

2. กาํไรสุทธทิีแ่สดงเป็นกาํไรสุทธติามส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัใหญ่ 

 

ทัง้น้ี หากพจิารณาผลประกอบการ 9 เดอืน 2561 ของ TAKUNI พบว่าจากรายไดร้วมทัง้สิน้ 1,698.29 มาจาก CAZ 

1,059.06 ลา้นบาท มาจากธุรกจิอื่นของ TAKUNI 639.23 ลา้นบาท และกาํไรสทุธริวมทัง้สิน้ 15.44 ลา้นบาท มาจาก CAZ 16.90 

ลา้นบาท มาจากธุรกจิอื่นของ TAKUNI -1.46 ลา้นบาท    
 

แนวทางการป้องกนัท่ีอาจเกิดขึน้จากการทาํธรุกิจท่ีแข่งขนักนัระหว่างกลุ่ม TAKUNI และบริษทัฯ 

ธุรกจิในกลุ่ม TAKUNI และบรษิทัฯ ทีอ่าจมคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื การใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง อย่างไรกต็าม ธุรกจิของ

ทัง้สองบรษิทัมคีวามแตกต่างกนัในแง่ของความชาํนาญและมาตรฐานของงาน ดงันัน้ ลกูคา้จะเป็นฝ่ายเลอืกใชบ้รกิารจากบรษิทัใด

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของงาน 

บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มกีารดําเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกคา้เป็นผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีลกัษณะงานทีร่บัเหมาต้องใชป้ระสบการณ์ เน้นคุณภาพทัง้มาตรฐานของ

วตัถุดบิ กระบวนการผลติที่รดักุม มทีมีงานวศิวกรที่มคีวามชํานาญและความเขา้ใจในผลติภณัฑต่์างๆ สําหรบัให้คําแนะนําแก่

ลกูคา้ มทีมีช่างฝีมอืทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัรช่างเชื่อมตามทีม่าตรฐานของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภทกาํหนด ทาํใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

มีมาตรฐานสูง โดยได้รบัการตรวจสอบคุณภาพในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิตและการติดตัง้ นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้รบั

ประกาศนียบตัรรบัรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงซึง่จะมเีจา้หน้าทีจ่ากแต่ละสถาบนัเขา้มาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น 

ASME NBIC เป็นตน้ ทาํใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนในการใหบ้รกิารสงู  

บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากดั (“TT”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ TAKUNI มกีารดําเนินธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

เช่นเดียวกบั CAZ แต่เป็นการรบัเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านัน้ เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทัง้

มาตรฐานการในก่อสร้าง วตัถุดบิและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดบัทีก่ฎหมายกําหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทํางานทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดยีวกบั CAZ ไดเ้พราะขอ้จํากดัหลายประการ เช่น ความเชีย่วชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวศิวกร 

มาตรฐานแรงงานทีต่อ้งมคีวามสามารถเฉพาะทาง เป็นตน้ 
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ด้านรายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  

แนวทางสําหรบัรายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทฯ และเครือกลุ่ม TAKUNI หากเป็นรายการระหว่างกนัที่เป็น

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะดําเนินการตามมาตรการควบคุม

การทํารายการระหว่างกนัตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อนุมตัิไวแ้ล้วตามที่กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏบิตัติามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครดั พรอ้มทัง้กาํหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ  ใหช้ดัเจน 

เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทประโยชน์  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการ

ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้ความชํานาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่ ี

ความเป็นอสิระ เป็นผู้ให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรู้

ความชํานาญพเิศษ จะถูกนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่า

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั

ฯ แต่เป็นการทํารายการทีบ่รษิทัฯไดค้ํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้น รวมถึงการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในปี 2561 บรษิทัย่อยของ TAKUNI ไดง้านรบัเหมาก่อสรา้งคลงัก๊าซจากบรษิทัแห่งหน่ึง ซึง่ TAKUNI มกีาร sub contract 

งานใหแ้ก่ CAZ นัน้ กลุ่ม TAKUNI ไดม้กีารเปรยีบเทยีบราคากบัผูร้บัเหมารายอื่นแลว้ และ CAZ ไดเ้สนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไข

ปกติของ CAZ ที่เสนอให้กบัลูกค้ารายอื่น โดยสรุปเงื่อนไขการทํารายการของทัง้ TAKUNI และ CAZ เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้

ทัว่ไป  นอกจากน้ี FA และ Internal Audit ของ CAZ ไดม้กีารตรวจสอบการทาํรายการดงักล่าวแลว้ว่า ราคาและเงื่อนไขการคา้ของ

งานที่ CAZ ทําให้บริษัทย่อยของ TAKUNI เมื่อเทียบกบังานที่ CAZ ทําให้ลูกค้าบุคคลภายนอกแล้ว พบว่าโครงการม ีmargin 

ใกล้เคียงกนัและเงื่อนไขการค้าไม่แตกต่างกนั รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบของ CAZ ก็เข้ามาพิจารณาตรวจสอบและให้

ความเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลของราคาดงักล่าวแลว้ 

ทัง้น้ี สาํหรบัทาคนิูแลนด ์ ปัจจบุนัยงัไม่มแีผนทีช่ดัเจนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์  อย่างไรกด็ ี หากในอนาคต 

กลุ่ม TAKUNI จะมกีารว่าจา้ง CAZ หรอืบรษิทัย่อยของ CAZ ในเรือ่งใด ทัง้ TAKUNI และ CAZ จะมกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบราคา

ตลาด และเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป รวมทัง้พจิารณาความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ Internal 

Audit ของทัง้กลุ่ม TAKUNI และ CAZ จะเขา้มาตรวจสอบการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบ 

และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเกณฑร์ายการเกีย่วโยงกนั 
 

แนวทางการปลดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  2561 เครอื TAKUNI ได้คํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อให้แก่บรษิัทฯ โดยให้บรษิทั ทาคูนิ กรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน), บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากดั, บรษิัท จแีก๊ส โลจสิติกส ์จํากดั และบรษิัท ราชพฤกษ์วศิวกรรม จํากดั เป็นผู้คํ้า

ประกนั และ ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั ทาคนิู กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ทาคนิู (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั 

โดยมกีารขอสนิเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารกรุงเทพ 

สาํหรบัปลดภาระคํ้าประกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะนําเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ 

ประมาณ 100 ลา้นบาทมาคํ้าประกนัแทนหลกัทรพัยเ์ดมิในวงเงนิของธนาคารกสกิรไทย และยื่นคาํขอปลดเครอื TAKUNI จากผูค้ํ้า

ประกนักบัธนาคาร ไดม้หีนังสอืแจง้ CAZ ว่าจะปลดชื่อ TAKUNI จากการเป็นผูค้ํ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของ CAZ  เมื่อ CAZ ไดร้บั

อนุญาตใหเ้ขา้ตลาด MAI แลว้ สาํหรบัธนาคารกรุงเทพ บรษิทัฯ ไดร้บัใบปลดคํ้าประกนั ณ วนัที ่29 สงิหาคม 2561 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ ธนาคารทหารไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 มกีารเบกิใชว้งเงนิจาํนวน 2.20 ลา้นบาทและไม่มไีดม้กีารเบกิเงนิเพิม่เตมิหลงัจาก

นัน้ ซึง่วงเงนิเป็นลกัษณะ Retention bond จะหมดอายุสญัญาในวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และเมื่ออายุของสญัญาหมด บรษิทัฯ จะ

ทําการยกเลกิการใชห้นังสอืคํ้าประกนัหลงัจากนัน้ และในช่วงเดอืนกนัยายน 2561 ทีผ่่านมา CAZ ได้เบกิใช้วงเงนิของธนาคาร

กสกิรไทย จํานวนทัง้สิ้น 72,714,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. สญัญาคํ้าประกนัวงเงิน 59,342,000 บาท และเงินประกนัจํานวน 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 7 

7,417,750 บาท สาํหรบัโครงการโรงโอเลฟินสใ์หม่ กจิกรรมงานผลติขึน้รปูโครงสรา้งเหลก็ (PTTGC ORP Structure Fabrication) 

โดยหนังสือคํ้าประกันจะสิ้นสุดลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ 2.สัญญาคํ้าประกันการประมูลงานโครงการหน่ึง วงเงิน 

13,372,000 บาท (เงนิประกนัจาํนวน 13,372,000 บาท) โดยหนงัสอืคํ้าประกนัจะสิน้สดุลงวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 

หมายเหตุ: รายการรบัหรอืให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายในอนาคต บรษิทัฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัเหตุผล

และความจาํเป็นต่อการทาํรายการรบัหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิดงักล่าว รวมถงึพจิารณาราคาทีเ่ป็นธรรมในการทาํรายการ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่หรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
 

 

ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการทาํรายการ Spin Off สาํหรบั TAKUNI 

ผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั TAKUNI 

1. ไดส้ทิธจิองซือ้หุน้ IPO ของ CAZ ก่อนตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (Pre-emptive right) 

2. เพิม่ทางเลอืกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลอืกลงทุนใน TAKUNI และ/หรอื CAZ ได้ตามนโยบายการ

ลงทุนของนกัลงทุนแต่ละราย 

3. เป็นการเพิม่มลูค่าเงนิลงทุนใน CAZ โดยหุน้ที ่TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมมีลูค่าสงูขึน้ โดยอา้งองิจากราคาตลาดของ

หุน้ CAZ เมือ่เขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ สง่ผลใหเ้ป็นการเพิม่มลูค่าหุน้ของ TAKUNI โดยทางออ้ม 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั TAKUNI 

1. ลดภาระในการสนับสนุนดา้นเงนิทุนแก่ธุรกจิของ CAZ ซึง่มกีารเตบิโต และจําเป็นต้องใชเ้งนิทุนมากขึน้ โดย CAZ จะ

สามารถระดมทุนดว้ยเครื่องมอืทางการเงนิผ่านตลาดทุน 

2. การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ จะทาํใหก้ลไกการบรหิารจดัการของ CAZ มปีระสทิธภิาพ 

3. สะทอ้นมลูค่ากจิการและราคาหุน้ของ TAKUNI ไดม้ากขึน้ เน่ืองจากมรีาคาตลาดอา้งองิ 

ผลประโยชน์ต่อบรษิทั CAZ 

1. CAZ มเีงนิทุนจากการระดมทุนเพิม่เตมิในการขยายธุรกจิ หรอืเพื่อชาํระคนืเงนิกูย้มื และ/หรอื สาํรองเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนของ CAZ 

2. เพิม่ช่องทางในการจดัหาเงนิทุนของ CAZ ในอนาคต ทาํให ้CAZ มคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่ง

เงนิทุนมากขึน้ 

3. เพิม่ความแขง็แกร่ง สง่เสรมิภาพลกัษณ์และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของ CAZ 

4. เพิม่มลูค่าและสภาพคล่องใหแ้ก่หุน้สามญัของ CAZ 

หมายเหตุ: อา้งองิจากสารสนเทศเกีย่วกบัการนํา CAZ ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ TAKUNI เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอไอและการลดสดัส่วนการถอืหุน้

ใน CAZ ตามความเหน็ทีป่ระชมุคณะกรรมการ TAKUNI ครัง้ที ่2/2561 วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2561 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่: 

รายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มดีงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ภายหลงัเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน 

  จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. กลุ่ม TAKUNI 
    

   บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั1  (“TAKUNI”) 102,599,000 51.30 102,599,000 36.64 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 8 

   นาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 200 0.0001 200 0.0001 

   นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์2 200 0.0001 200 0.0001 

   นาง ฐติมิา ธนาปกจิ 200 0.0001 200 0.0001 

   นาย สมชยั กา้นบวัแก้ว 200 0.0001 200 0.0001 

   นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ3 200 0.0001 200 0.0001 

รวมกลุ่ม TAKUNI 102,600,000 51.30 102,600,000 36.64 

2. กลุ่ม CAZ     
   นายซุง ซกิ ฮอง 31,418,800 15.71 31,418,800 11.22 

   นาย ยอง ชอล ชอย 13,675,200 6.84 13,675,200 4.88 

   นาย หวงั ยอบ จ ี 14,530,400 7.27 14,530,400 5.19 

   นาย บูม วุค คว๊าก 11,353,000 5.68 11,353,000 4.05 

   นาย สนัต ิอํ่าสวสัดิ ์ 10,813,800 5.41 10,813,800 3.86 

   นาย เบงิ คนิ ยู 5,637,000 2.82 5,637,000 2.01 

   นาย นพ วจิกัขณา 4,000,000 2.00 4,000,000 1.43 

   นาย ควง จุน ยู 2,600,000 1.30 2,600,000 0.93 

   นาย จอง ฮยอก คมิ  3,371,800 1.69 3,371,800 1.20 

รวมกลุ่ม CAZ 97,400,000 48.70 97,400,000 34.79 

รวม 200,000,000 100.00 200,000,000 71.43 

เสนอขายประชาชน   80,000,000 28.57 

รวมทัง้ส้ิน   280,000,000 100.00 

หมายเหตุ :  
1 หุน้ทีถ่อืโดยบรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) จาํนวน 11,572,000 หุน้ บรษิทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จาํกดั จะ

ไมข่ายออกในวนัที ่CAZ ทาํการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก 

 2 นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ เป็นบุตรของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 

 3 นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ เป็นภรรยาของนาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 

*.หุน้ทีไ่มต่ดิเกณฑร์ะยะเวลาหา้มขาย (silent period) ส่วนอืน่ จากการสอบถามผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้อาจจะทาํการขายหรอืไมข่ายหุน้บางส่วนหรอืทัง้หมด ในวนัที ่

CAZ ทาํการซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ วนัแรก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัราคาตลาด ณ วนันัน้ 
 

การเสนอขายหุ้นใหมใ่ห้แก่ประชาชน 

หมายเหตุ :  
1ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ หมายถงึ กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรอืนิตบุิคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างการคา้กบับรษิทัฯ เช่น ลกูคา้ คู่สญัญา บรษิทัคู่คา้ ผูจ้ดัหาสนิคา้/บรกิาร (Supplier) 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนขอ้มลูทางธุรกจิ ผูแ้นะนําลูกคา้และธุรกจิ เป็นตน้ ทัง้ทีต่ดิต่อในปัจจุบนั ทีเ่คยตดิต่อ และผูเ้คยใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัฯ ซึง่ไม่เป็นบุคคลเกีย่วโยงกบั

บรษิทัในเครอื TAKUNI  
2คาํนวณจากวนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ TAKUNI ณ วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 

 จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

เสนอหุน้ใหมข่ายประชาชน 80,000,000 100.00 

1. Pre-emptive right ใหผู้ถ้อืหุน้ TAKUNI 16,000,000 20.00 

   กลุ่มตรวีรีานุวฒัน์ 8,290,1302 10.362 

   ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของ TAKUNI อื่น 7,709,8702 9.642 
2. ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย1 9,600,000 12.00 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ 6,400,000 8.00 

4. ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 48,000,000 60.00 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 9 

 คณะกรรมการบริษทั: 

 ณ วนัที ่17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ทา่น รายละเอยีดดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นาย ณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2. นาย สทุธ ิธรรมอาํนวยสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นาย ยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นาย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นาย ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์  กรรมการ (ตวัแทนจากกลุ่มทาคนิู) 

6. นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุ่มทาคนิู) 

7. นาย สมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุ่มทาคนิู) 

8. นางสาว กาญจนา รมิพณิชยกจิ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุ่มทาคนิู) 

9. นาย เจรญิชยั อาํนาจสมบรูณ์สขุ กรรมการ (ตวัแทนจากกลุ่มทาคนิู) 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

 กรรมการผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ คอื นาย ซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) ลงลายมอืชื่อร่วมกบั นาย 

สมชยั กา้นบวัแกว้ หรอื นางสาว นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และประทบัตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

 

สรปุปัจจยัความเส่ียงของบริษทัฯ: 

3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหารหลกั - เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รหิารทีไ่ดร่้วมก่อตัง้บรษิทัฯ เป็นผูบ้รหิารสญัชาตเิกาหล ี

งานที่ได้มาในระยะแรกมาจากความน่าเชื่อถือของผู้บรหิาร อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้มกีารทําสญัญาขอ้ตกลงการจา้งงาน 5 ปี 

หลงัจากเขา้จดทะเบยีน กบัผู้บรหิารหลกั อกีทัง้ ปัจจุบนับรษิัทฯ ได้มชีื่อเป็น vendor list ของลูกค้า เช่น กลุ่มปตท. ไทยออยล์ 

และบางจาก เป็นต้น บรษิทัฯ สามารถประมลูและรบังานจากลูกคา้ในโครงการใหญ่ๆ ไดโ้ดยตรง ซึง่ไดม้าจากสะสมประสบการณ์

ทาํงานของบรษิทัฯทีผ่่านมา ความพรอ้มของบุคลากร และชื่อเสยีงของบรษิทัฯ ไม่ใชม่าจากบุคคลากรคนใดคนหน่ึง 

3.2 ความเส่ียงจากการปฏิบติัตามเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือ – บรษิทัฯ ทําสญัญากูย้มืจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

โดยสญัญาระบุว่าบริษัทฯ ต้องมี D/E ในอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 ตัง้แต่ปี 2562 จนถึงสิ้นสุดอายุสญัญาสนิเชื่อ และ DSCR ใน

อตัราส่วนไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าตลอดอายุสญัญาสนิเชื่อ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัไิดธ้นาคารอาจยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อทัง้หมด 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึจดัใหม้กีารบรหิารทางการเงนิและประเมนิความสามารถในการปฏบิตัติามเงื่อนไข 

3.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัชาํระค่าบริการจากผูว้่าจ้าง - บรษิทัฯ มมีาตรการก่อนทีจ่ะมกีารรบังานประมลูทุกครัง้ 

จะพจิารณาถึงความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงนิของผูว้่าจา้งก่อนเขา้ประมูลงาน ตรวจสอบงบการเงนิของผู้ว่าจา้งตลอดจน

สอบถามเครดติของผูว้่าจา้งจากคู่คา้ โดยหากพบว่าผูว้่าจา้งรายใดมคีวามเสีย่งสงูกจ็ะปฏเิสธในการเขา้ร่วมประมลูงาน 

3.4 ความเส่ียงด้านเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ – การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินทุน

หมุนเวยีนสงู โดยเฉพาะในกรณีเป็นโครงการใหญ่และอาจใชร้ะยะเวลานานกว่าจะสรา้งแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จงึไดห้าแนวทางป้องกนั

โดยการเตรยีมขออนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิใหเ้พยีงพอ เพื่อเพิม่โอกาสและสภาพคล่องในการ

ดําเนินธุรกจิ อกีทัง้ในการที่บรษิัทฯ จะดําเนินการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามญัแก่

ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นเหตุผลหน่ึงเพื่อรองรบัการขยายงานของบรษิทัฯ และเป็นอกีหน่ึงทางเลอืกทีจ่ะทาํใหบ้รษิทัฯ มี

ช่องการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนลดความเสีย่งได ้
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3.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ในอนาคต – จะมีการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรื่องรายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (TFRS15)  ทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นประเทศ

ไทยในปี 2562 ซึง่ในทางบญัชกีารรบัรูร้ายไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัการสาํคญัตามขัน้ตอนดงัน้ี การระบุสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ การ

ระบุภาระทีต่้องปฏบิตัใินสญัญา การกําหนดราคาของรายการ การปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีต่้องปฏบิตัทิีร่วมอยู่ใน

สญัญา การรบัรูร้ายไดเ้มื่อ (หรอืขณะที)่ กจิการปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึปัจจยัดงักล่าว โดย

ฝ่ายบริหารได้มกีารศกึษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปรึกษากบัทางผู้ตรวจสอบบญัชขีองบริษัทฯ เพื่อการ

เตรยีมพรอ้มหากมผีลกระทบกบัการบนัทกึบญัชใีนอนาคต 

3.6 ความเส่ียงด้านการแข่งขนัและความต่อเน่ืองของรายได้จากการประมูล - บรษิทัฯ จะต้องเขา้ไปประมลูงานกบั

เจา้ของโครงการ ทําใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ จงึมคีวามผนัผวนตามความสามารถในการชนะการประมลู บรษิทัฯ จงึต้องรกัษาความ

ต่อเน่ืองของรายได ้โดยการรกัษาคุณภาพของงานและการใหบ้รกิารแก่ลูกค้า ทัง้ในดา้นความถูกตอ้งตามหลกัวศิวกรรม ความ

คุม้ค่า ตรงเวลา พรอ้มทัง้รบัประกนัผลงานก่อสรา้ง โดยมสีญัญาการชดใชค่้าเสยีหายของผลงาน ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจาก

ก่อสรา้งแลว้เสรจ็  เพื่อสรา้งความพงึพอใจและความไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ ส่งผลใหลู้กคา้รายเดมิกลบัมาใชบ้รกิาร และจะพจิารณา

คดัเลอืกบรษิทัฯ ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารในโครงการอื่นต่อไป ตลอดจนใหค้าํแนะนําลกูคา้รายอื่นใหม้าใชบ้รกิารแก่บรษิทัฯ อกีดว้ย 

3.7 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดตัง้ - ต้นทุนวสัดุก่อสรา้งและวสัดุ ไดแ้ก่ 

แผ่นเหลก็ ลวดทองแดง เป็นต้น กรณีทีร่าคาวตัถุดบิมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัในช่วงระยะเวลาการดําเนินโครงการ

ของบรษิทัฯ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตัราการทาํกําไรของบรษิทัฯ ทําใหป้ระมาณการตน้ทุนงานก่อสรา้งก่อนการเสนอราคา

เพื่อเขา้ประมูลก่อสรา้งในแต่ละโครงการ การพจิารณาต้นทุนค่าก่อสรา้งจะมาจากฐานขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และขอ้มูลต้นทุน

จากการใหบ้รกิารงานก่อสรา้งแก่ลกูคา้ในอดตี ตลอดจนวางแผนกาํหนดราคาวสัดุไวล่้วงหน้า โดยการออกใบสัง่ซือ้ล่วงหน้าแก่คูค่า้

เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการปรบัตวัของราคาวสัดุ  

3.8 ความเส่ียงจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสรา้งผิดพลาด - บรษิทัฯ มกีารทาํสญัญาในลกัษณะเหมาจ่าย หรอื

เป็นสญัญาที่มกีารตกลงราคาไวต้ัง้แต่ได้รบังานประมูลแล้ว จงึจําเป็นตอ้งมกีารประเมนิต้นทุนและควบคุมต้นทุนใหเ้ป็นไปตาม

งบประมาณทีไ่ดก้ําหนดไว ้และจะใชบ้รษิทัฯ ระบบโปรแกรมควบคุมการผลติแบบเบด็เสรจ็ (ITC) เพื่อใชค้วบคุม วเิคราะห ์และ

ปรบัปรุงต้นทุนโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้ในส่วนของการเบกิใชว้สัดุอุปกรณ์ และจํานวน

ชัว่โมงการทํางานของวศิวกรโครงการ ทําใหบ้รษิทัฯ สามารถควบคุมต้นทุนการใหบ้รกิารก่อสรา้งใหอ้ยู่ในอตัราทีใ่กลเ้คยีงกนัใน

แต่ละปี โดยทมีผูบ้รหิารจะมกีารประชุมภายในทุกเดอืน เผื่อตดิตามสถานะค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการ และทุกไตรมาสจะมกีาร

ปรบัปรุงอตัราค่าใชจ้่ายของแต่ละโครงการใหเ้ป็นปัจจุบนั จงึทําใหค้วามเสีย่งจากการประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างผดิพลาด

ลดลง 

3.9 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน - บรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วสัดุ อุปกรณ์ และเครื่องจกัรมาจาก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกวสัดุพวกเหลก็ทีต่อ้งนําเขา้จากประเทศเกาหล ีอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และญีปุ่่ น เป็นตน้ บรษิทัฯ จงึมี

การวเิคราะหแ์นวโน้มของอตัราแลกเปลีย่นในอนาคตก่อนทีจ่ะทาํการจดัซือ้วสัดุ 

3.10 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน - ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จําเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มี

ความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง ต้องมปีระสบการณ์ในการดําเนินงาน การสญูเสยีหรอืการขาดแคลนบุคลากรเหล่าน้ีถอืเป็นอกี

หน่ึงความเสีย่งของบรษิทัฯ จงึมกีารกาํหนดนโยบายพฒันาบุคลากรในดา้นความรู ้ความสามารถพรอ้มกบัการรกัษาความสมัพนัธ์

ที่ดรีะหว่างบุคลากรในองค์กร ตัง้แต่อดตีทีผ่่านมา บรษิัทฯ มอีตัราหมุนเวยีนของบุคลากรในส่วนของกลุ่มวศิวกรผูค้วบคุมงาน

ค่อนขา้งตํ่า ทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบในการสรรหาแรงงานมากหนกั 

3.11 ความเส่ียงต่อความปลอดภยั ชีวอนามยั และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมข้างเคียง - การดําเนินงานก่อสร้าง

โครงการ หากมคีวามผดิพลาดซึง่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก อาจยงัเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ถูกดําเนินคดใีนชัน้ศาลในกรณีทีถู่ก

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายเป็นจาํนวนมาก บรษิทัฯ จงึมกีารฝึกอบรมพนกังานทุกระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารจนถงึคนงานใหเ้ขา้ใจและคํานึงถงึ
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ความปลอดภยัของการดําเนินงานในทุกขัน้ตอน เช่น การจดับุคลากรเขา้อบรมด้านความปลอดภยั กําหนดให้เจ้าหน้าทีค่วาม

ปลอดภยัระดบัวชิาชพีใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัแก่พนักงานก่อนเริม่งาน การใหส้วสัดกิารตรวจสุขภาพของลูกจา้งทีท่าํงาน มี

การจดัอบรมซอ้มดบัเพลงิขัน้ตน้ การจดัการเรื่องมลภาวะทางเสยีง  

3.12 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการและส่งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนักาํหนดเวลา - บรษิทัฯ อาจมคีวาม

เสีย่งในเรื่องค่าปรบัและภาระค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการสง่มอบสนิคา้ไม่ทนักาํหนดการ บรษิทัฯ จงึนําระบบ IT เขา้มาช่วยในการ

ตรวจสอบขัน้ตอนและความเรยีบรอ้ยของงาน เช่น โปรแกรม SPCM ทีม่คีวามสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิาน ตัง้แต่รบัวสัดุจาก

ผู้จดัจําหน่าย นํามาประกอบ พ่นส ีเชื่อมโลหะ และนําออกจากโรงงานเพื่อไปติดตัง้ ทําให้บรษิัทฯ ทราบความคืบหน้าของ

โครงการเป็นระยะ เมื่อพบปัญหาผู้จดัการโครงการสามารถรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทนัท่วงที เพื่อให้ได้รบัคําแนะนําจาก

ผูบ้รหิารสาํหรบัแกไ้ขปัญหา  

3.13 ความเส่ียงจากการเข้ารว่มในกิจการรว่มค้า ท่ีอาจทาํให้บริษทัฯ ต้องรบัผิดชอบหากผูร้ว่มค้าไม่ปฏิบติัตาม

ข้อตกลง - บรษิทัฯ ยงัไม่มกีารดําเนินธุรกจิในรูปแบบกจิการร่วมค้า อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ยงัมมีาตรการป้องกนัความเสีย่ง

ดงักล่าวทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยจะทําการวเิคราะหผ์ูร่้วมคา้ ซึง่พจิารณาจากประวตั ิผลงานทีผ่่านมา สถานะทางการเงนิ

ของผูร่้วมคา้ ก่อนทีจ่ะตกลงร่วมงานกนั ทาํใหม้คีวามมัน่ใจว่าผูร่้วมคา้จะสามารถเขา้รบัผดิชอบในส่วนงานไดห้ากเกดิปัญหาขึน้ 

ช่วยลดทอนความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลต่อบรษิทัฯได ้

3.14 ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากข้อพิพาททางกฎหมาย - ณ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มขีอ้พพิาททางกฎหมาย 1 คด ี

ซึง่คดดีงักล่าวอยู่ในขัน้ศาลอุทธรณ์ (ศาลขัน้ต้นพพิากษาใหย้กฟ้องแลว้) เป็นคดทีีเ่ป็นผลจากการประกอบธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

โดยบรษิัทฯ ถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในขอ้หาผดิสญัญาจ้างทําของจากบรษิทัแห่งหน่ึง เป็นจํานวนเงนิ 1.52 ล้านบาท ศาล

ชัน้ตน้มคีาํพพิากษายกฟ้องคดน้ีี เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 โจทกไ์ดม้กีารยื่นคาํอุทธรณ์ต่อ และนดัฟังคาํพพิากษาในวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 

ทีผ่่านมา ซึง่ศาลอุทธรณ์ไดม้คีําพพิากษาว่า ใหบ้รษิทัฯ ต้องชําระเงนิจํานวน 347,514.66 บาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

นบัตัง้แต่วนัฟ้อง (13 กนัยายน 2559) ตามสญัญาจา้งงาน ซึง่เป็นการแกไ้ขสญัญาจา้งงานฉบบัหลกั  

โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ทีจ่ะยื่นคาํรอ้งต่อศาลฎกีาต่อไป เน่ืองจากสญัญาดงักล่าวไม่เคยมกีารกล่าวถงึมา

ก่อนในการพจิารณาคดใีนศาลชัน้ต้น และโจทก์ยงัเคยอ้างว่าสญัญาฉบบัแก้ไขดงักล่าวไม่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญาทีพ่พิาทน้ี อกีทัง้

โจทกก์ไ็มไ่ดเ้รยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักล่าวมาฟ้องในศาล จงึมองว่าบรษิทัฯ ไม่ตอ้งชาํระเงนิในสว่นน้ี 

3.15 ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัอยู่ระหว่างการปฏิบติัตามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรพัย ์MAI - ในการเสนอขาย

หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้น้ี บรษิัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนต่อ ตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ 

ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯอาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นหลกัทรพัย ์จดทะเบยีน ทาํใหผู้ล้งทุนไม่มตีลาด

รองเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้ไดต้ามราคาทีค่าดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ได้พิจารณาคุณสมบตัิของบริษัทในเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ ได้ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน การเปิดเผย

สารสนเทศ การรายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ พ.ศ.2560 

ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2560 และมคีุณสมบตัผิ่านเกณฑค์รบ 
 

สรปุผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีสาํคญั:  

สรปุผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 12 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 9 เดือน 

ปี 2560 

งวด 9 เดือน 

ปี 2561 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง (ลา้นบาท) 742.54 651.30 1,019.29 585.61 1,060.09 

ตน้ทุนจากการก่อสรา้ง (ลา้นบาท) 667.50 576.05 917.54 524.32 955.05 

กําไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท)  75.04  75.25 101.75 61.28 105.04 

รายไดอ้ื่น (ล้านบาท) 0.47 4.25 2.69 2.24 1.74 

กําไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 8.30 12.68 23.17 6.06 39.34 

อตัรากําไรขัน้ต้น (รอ้ยละ)  10.11   11.55   9.98  10.47 9.91 

อตัรากําไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 1.12 1.93 2.27 1.03 3.70 

กําไรสทุธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1/ 0.08 0.10 0.19 0.05 0.18 

กําไรสทุธติ่อหุน้ Fully Diluted 

(บาทต่อหุน้) 2/ 

0.03 0.04 0.08 0.02 0.13 

หมายเหตุ: 1/คํานวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธสิําหรบังวดดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกในระหว่างปี 
2/คํานวณจากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยหารกําไรสุทธสิําหรบังวดดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกจาํหน่ายและเรยีกชาํระ

แลว้ภายหลงัเสนอขายหุน้แก่ประชาชน (280 ลา้นหุน้) 

 

สรปุฐานะทางการเงินท่ีสาํคญั  31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 

สินทรพัย ์     

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 183.00 186.38 370.90 479.34 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 85.83 125.09 165.67 214.77 

- รายการทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกชําระ 84.71 50.21 88.85 182.84 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 94.04 375.01 358.23 457.80 

- ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ 25.70 316.72 314.79 348.38 

รวมสินทรพัย ์ 277.04 561.39 729.13 937.14 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หน้ีสนิหมนุเวยีน 187.27 234.24 396.73 628.33 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 95.16 71.92 171.60 267.05 

- เงนิกูย้มืธนาคารทีค่รบกําหนดใน 1 ปี - 38.64 38.64 38.64 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 12.70 229.19 190.89 163.96 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 220.98 182.34 152.64 

รวมหน้ีสิน 199.97 463.43 587.62 792.29 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  77.07 97.96 141.51 144.84 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  277.04 561.39 729.13 937.14 

     

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 2.59 4.73 4.15 5.47 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 3.90 3.03 3.59 6.95 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 14.63 14.49 19.35 45.36 

 

 

 



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 13 

ผลการดาํเนินงาน:  

ในปี 2558 – 2560 บรษิทัฯ มรีายได้จากการก่อสร้างจํานวน 742.54 ล้านบาท 651.30 ล้านบาท และ 1,019.29 ล้าน

บาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทตดิตัง้โครงสรา้งและระบบ ทัง้น้ี ในปี 2560 บรษิทัฯ มสีดัสว่นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารประเภท 

EPC เพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.98 ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งรวม  สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ 

มรีายได้จากการใหบ้รกิารก่อสร้างจํานวน 1,060.09 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งมรีายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารก่อสรา้งจาํนวน 585.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 81.02 ซึง่มสีาเหตุจากการรบัรูร้ายไดข้องโครงการหลกั

ทีก่าํลงัก่อสรา้ง ซึง่เป็นงานทีป่ระมลูไดใ้นปี 2561 

กําไรขัน้ต้นในปี 2558 จนถึงงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีจํานวน 75.04 ล้านบาท 75.25 ล้านบาท 

101.75 ลา้นบาท และ 105.04 ลา้นบาทตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.11 รอ้ยละ 11.55 รอ้ยละ 9.98 และรอ้ย

ละ 9.91 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้ง ถือเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นทีค่่อนขา้งคงที ่เน่ืองจากบรษิทัฯ กําหนดใหฝ่้ายบรหิาร

จดัการต้นทุนควบคุมค่าใชจ้่ายตลอดทัง้โครงการว่าเป็นไปตามงบประมาณทีก่ําหนดไวห้รอืไม่ มกีารสอบทานและตดิตามผลการ

ดาํเนินงานอย่างใกลช้ดิ ตลอดจนวางแผนงานก่อสรา้ง การจดัสรรบุคลากรในงานก่อสรา้งใหเ้หมาะสม จงึทําใหบ้รษิทัฯ สามารถ

บรหิารจดัการตน้ทุนในการก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

กาํไรสุทธใินปี 2558 จนถงึงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 มจีํานวน 8.30 ลา้นบาท 12.68 ลา้นบาท 23.17 

ลา้นบาท และ 39.34 ลา้นบาทตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 1.12 รอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 2.27 และรอ้ยละ 3.70 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้ง อตัรากาํไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี เป็นผลมาจากประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการตน้ทุนในการ

ก่อสรา้ง และจากการควบคุมค่าใชจ้่ายในการบรหิารใหเ้หมาะสม ประกอบกบัอตัราการเตบิโตของรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี ที่

มอีตัราการเตบิโตทีส่งูกว่าค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้จงึทาํใหอ้ตัรากาํไรสทุธขิองบรษิทัมจีาํนวนเพิม่ขึน้   

ฐานะทางการเงิน:  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 - 2560 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจํานวน 277.04 ลา้นบาท 

561.39 ลา้นบาท 729.13 ลา้นบาท และ 937.14 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2559 เมื่อเทยีบกบั

สนิทรพัยร์วมในปี 2558 จาํนวน 284.35 ลา้นบาท เกดิจากการซือ้สนิทรพัยข์องบรษิทั ประกอบดว้ย ดว้ยทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่ของบรษิทั ในขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยร์วมในปี 2560 เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมในปี 2559 

จํานวน 167.74 ลา้นบาท มสีาเหตุสาํคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

ลูกหน้ีการค้าและรายได้ทีย่งัไม่ได้เรยีกชําระจากการใหบ้รกิารก่อสร้างทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนสนิทรพัย์ที่เพิม่ขึน้ ณ 30 กนัยายน 2561 

จํานวน 208.01 ลา้นบาท เปลีย่นแปลงจาก ณ สิน้ปี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีก

ชําระ และลูกหน้ีการคา้ ทัง้น้ี ณ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯ มเีงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระคํ้าประกนัจาํนวน 20.79 ลา้นบาท โดย

เงินจํานวนน้ีบริษัทฯ นําไปหลกัทรพัย์คํ้าประกนัการออก LG สําหรบัโครงการที่ได้มาในระหว่างงวดเก้าเดือน ปี 2561 และ

โครงการทีอ่ยู่ในระหว่างประมลู ของบรษิทัฯ  

ทัง้น้ีบริษัทฯ ได้มีการปรบัปรุงงบการเงินย้อนหลงัสําหรบัปี 2558 โดยการบนัทึกรายจ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ใน

ค่าใชจ้่ายการบรหิาร) จาํนวน 6.37 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในเดอืนมนีาคม 2558 สง่ผลใหก้าํไรสุทธิ

สาํหรบัปี 2558 ลดลงจากเดมิเท่ากบั 14.67 ลา้นบาท เป็น 8.30 ลา้นบาท และกําไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ลดลงจากเดมิ

จํานวน 22.57 ล้านบาท เหลอื 16.20 ล้านบาท โดยการปรบัปรุงดงักล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชแีละลงวนัที่ 29 มนีาคม 

2561 

การวิเคราะหส์ภาพคล่อง  

บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 - 2560 และวนัที ่30 กนัยายน 2561 จาํนวน 4.27 ลา้นบาท 7.48 ลา้น

บาท 91.98 ลา้นบาท และ 14.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ ณ 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน



                                  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 หน้าที ่1.1 - 14 

จาก 58.50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ในเดอืนธนัวาคม 2560 ประกอบกบัการรบัเงนิค่าบรกิารล่วงหน้าจากลูกค้ารายหน่ึง

จํานวน 137.00 ลา้นบาทในช่วงใกลส้ิน้งวด ในขณะทีก่ระแสเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ลดลงเมื่อเทยีบกบั 31 ธนัวาคม 

2560 เกดิจากการลงทุนซือ้เครื่องมอืและอุปกรณ์ในการก่อสรา้ง การจ่ายเงนิปันผล รวมถงึการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืจากธนาคาร  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องระหว่าง 0.76 - 0.98 เท่าระหว่างปี 2558 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุด วนัที่ 30 กนัยายน 

2561  ซึ่งเป็นอตัราค่อนขา้งคงที่ เน่ืองจากบรษิัทฯ ใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในระดบัที่ใกล้เคยีงกนัในแต่ละปี ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง

นโยบายการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน 

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 14.49 – 45.36 และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์เท่ากบั

รอ้ยละ 3.03 – 6.95 ระหว่างปี 2558 ถงึงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 โดยอตัราผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากกาํไร

จากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ปรบัเพิม่ขึน้ 
 

 

นักลงทุนสมัพนัธ:์ 

ชื่อ:  คุณ ณฐัฐยิา จารุสมบตั ิ

ทีอ่ยู่: 239 ถ.หว้ยโป่ง-หนองบอน ต.หว้ยโป่ง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 21150 

โทรศพัท:์ 038-606-242 

โทรสาร: 038-606-166 

เวบ็ไซต:์ www.caz.co.th 

อเีมล:์ info@caz.co.th 
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