
 

  

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) 

คําอธิบายและการวิเคราะหงบการเงิน (MD&A) 

สําหรับผลการดําเนินงาน  

ประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 



คําชี้แจงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (MD&A) 

 

งบกําไรขาดทุน 6M65 6M64 การเปล่ียนแปลง (YoY) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้     

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 3,123.51  2,265.34  858.17  37.88% 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 64.24  129.88  (65.64) (50.54%) 

รายไดค้่าเช่า 8.02  7.78  0.24  3.08% 

รายไดอ้ื่น 15.03  7.17  7.86  109.62% 

รวมรายได้ 3,210.80  2,410.17  800.63  33.22% 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 2,877.85  2,010.94  866.91  43.11% 

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 59.35  122.16  (62.81) (51.42%) 

ตน้ทุนการให้เช่า 5.02  5.26  (0.24) (4.56%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 169.88  134.33  35.55  26.46% 

รวมค่าใช้จ่าย 3,112.10  2,272.69  839.41  36.93% 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ 

98.70  137.48  (38.78) (28.21%) 

รายไดท้างการเงิน 0.86  0.66  0.20  30.30% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2.33) (3.62) 1.29  (35.64%) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 97.23  134.52  (37.29) (27.72%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (26.58) (21.70) (4.88) 22.49% 

กําไรสําหรับงวด 70.65  112.82  (42.17) (37.38%) 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.10  0.23  (0.12) (55.27%) 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 

การเปล่ียนแปลง 

หน่วย : ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์ 7,987.18 6,526.31 1,460.87 22.38% 

หน้ีสิน 6,259.90 5,754.21 505.69 8.79% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,727.28 772.10 955.18 123.71% 



สรุปผลการดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัสําหรับงวดหกเดือนของปี 2565 จาํนวน 70.65 ลา้นบาท ลดลง

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 42.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.38 สาเหตุหลกัมาจากโครงการก่อสร้างท่ีรับรู้รายไดใ้น

งวดมีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง เป็นผลจากสัดส่วนการรับรู้รายไดใ้นกลุ่มงานทางรถไฟท่ีมากกว่ากลุ่มงานทางและงานท่าอากาศยาน 

โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มงานทางรถไฟโดยเฉล่ียจะตํ่ากว่ากลุ่มงานก่อสร้างอื่นๆ อีกทั้งยงัไดรั้บผลกระทบจากการปรับเพ่ิม

ประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง ซ่ึงมีปัจจยัหลกัจากการเพ่ิมขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้าง จึงส่งผลใหก้าํไรโดยภาพรวมลดตํ่าลง ในส่วน

ธุรกิจจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีรายไดล้ดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้และมีกาํไรขั้นตน้ลดลงสอดคลอ้งกบัปริมาณรายไดท่ี้

ลดลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรสุทธิอย่างมีนยัสําคญั ประกอบกบัในงวดปัจจุบนัน้ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมมากขึ้นจากค่า

เส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรท่ีอยูร่ะหว่างการขนยา้ยและไดติ้ดตั้งในโครงการใหม่แลว้เสร็จในปลายไตรมาสท่ีสองเรียบร้อยแลว้ 

  

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือน 3,123.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.28 ของรายไดร้วม 

เพ่ิมขึ้น 858.17 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 37.88 มีปัจจยัหลกัมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากโครงการ

กลุ่มงานทางรถไฟ ส่วนท่ีต่อเน่ืองมาจากความคืบหนา้ท่ีเร่ิมตน้ในปีก่อนหนา้ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงท่ีสามารถเขา้พ้ืนท่ี

ไดม้ากขึ้น และเร่ิมเขา้สู่ช่วงท่ีอตัราความกา้วหนา้ของการก่อสร้างเพ่ิมสูงขึ้น อกีทั้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างท่ีดาํเนินงานในช่วง

ปีปัจจุบนัมากกว่าช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ซ่ึงไดรั้บผลของปริมาณงานท่ีรอส่งมอบ(Backlog) จากส้ินปีก่อนท่ีขยายตวัสูงขึ้น  

จึงส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

รายได้จากการการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือน  64.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0  ของรายได้

รวม ลดลง 65.64 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 50.54 โดยลดลงจากปริมาณจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง สาเหตุ

หลกัมาจากแนวโนม้ของการปรับตวัขึ้นของราคาวสัดุโภคภณัฑ ์(Commodity) เช่น เหลก็ และคอนกรีต ซ่ึงเพ่ิมภาระใหก้บัผูรั้บเหมา

ช่วงบางส่วน ส่งผลให้ผูรั้บเหมาช่วงบางส่วนหนัไปบริหารการจดัซ้ือจากแหล่งอื่นดว้ยตนเอง หรือชะลอการซ้ือลง รวมถึงผูรั้บเหมา

ช่วงรายใหม่ส่วนหน่ึงกเ็ลือกแนวทางการรับงานเฉพาะส่วนของแรงงานเท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายหิน

ผลิตภณัฑภ์ายใตป้ระทานบตัรท่ีถือครองโดย CCSP (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CIVIL) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ส่งผลให้มีรายไดใ้น

ส่วนน้ีเพ่ิมขึ้นจาํนวน 8.43 ลา้นบาท  

 

รายได้จากการการให้เช่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการให้เช่าสําหรับงวดหกเดือน  8.02  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25  ของรายไดร้วม เพ่ิมขึ้น 

0.24  ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 3.08  เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานเพ่ิมขึ้น 

จากการมีผูเ้ช่ารายใหม่เขา้ทาํสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า รวมทั้งยงัมีรายไดก้ารให้เช่าเคร่ืองจกัรเพ่ิม

สูงขึ้น 



ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือนจาํนวน 2,877.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 866.91 ลา้นบาทจาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 43.11 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้จาํนวน 245.66 ลา้นบาท ลดลง 8.74 ลา้นบาท 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 3.44 โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้สาํหรับงวดหกเดือนของปี 2565 เท่ากบั

ร้อยละ 7.86  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 11.23 มีปัจจยัหลกัมาจากอตัรากาํไรขั้นตน้ของ

โครงการก่อสร้างในปีปัจจุบนัมีสดัส่วนของกาํไรจากกลุ่มงานทางรถไฟมากขึ้น ซ่ึงกลุ่มงานทางรถไฟมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีตํ่ากว่า

กลุ่มงานอื่น ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้ของโครงการก่อสร้างตํ่ากว่าช่วงเดียวกนัของปีเปรียบเทียบ ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนมี

สัดส่วนของรายไดจ้ากงานทางมากกว่า อกีทั้งไดรั้บผลกระทบจากการปรับเพ่ิมประมาณการตน้ทุนก่อสร้าง ซ่ึงมีปัจจยัหลกัจากการ

เพ่ิมขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้าง จึงส่งผลใหก้าํไรโดยภาพรวมลดตํ่าลง  

 

ต้นทุนจากการการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือน 59.35 ลา้นบาท ลดลง 62.81 ลา้นบาทจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 51.42  โดยการลดลงแปรผนัตามการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างในงวด

ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้ 4.89 ลา้นบาท ลดลง 2.83 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 36.66 

อตัรากาํไรขั้นตน้ของการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือนของปี 2565 เท่ากบัร้อยละ 7.61 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

หนา้ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 5.94 จากการนาํระบบเทคโนโลยีขอ้มูลเพ่ือวางแผนการจดัซ้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ต้นทุนจากการการให้เช่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการให้เช่าสําหรับงวดหกเดือนจาํนวน 5.02 ลา้นบาท ลดลง 0.24 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 4.56 มีกาํไรขั้นตน้ 3.00  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.48 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 

19.05  อตัรากาํไรขั้นตน้จากการให้เช่างวดหกเดือนของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 37.41 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าซ่ึง

เท่ากบัร้อยละ 32.39 เป็นผลมาจากรายไดเ้พ่ิมขึ้นจากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรซ่ึงมีอตัรากาํไรค่อนขา้งสูง รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร

สํานักงานเพ่ิมขึ้น จากการมีผูเ้ช่ารายใหม่เขา้ทาํสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีตน้ทุนการให้เช่าอาคารไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั จึงส่งผลให้กาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรขั้นตน้ในงวดปัจจุบนัสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีเปรียบเทียบ 



รายได้อ่ืน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ้ืน่จาํนวน 15.03 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 7.86 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 

109.62  เน่ืองจากปี 2565 มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการกิจการร่วมคา้ มีรายไดจ้ากการขายเศษซากจากโครงการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น และ

อีกส่วนหน่ึงมีกาํไรจากการขายเคร่ืองจกัรเก่าท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 169.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 35.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.46 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ มีสาเหตุหลกัมาจากค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองจกัรเพ่ิมมากขึ้นจากการท่ีเคร่ืองจกัรอยูร่ะหว่างการขนยา้ยและรอการ

ติดตั้งในโครงการใหม่ รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานเพ่ิมสูงขึ้นจากการเพ่ิมอตัรากาํลงัคนและการปรับขึ้นเงินเดือนประจาํปี

เพ่ือรองรับโครงการก่อสร้างและการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการเพ่ิมขึ้นของค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองจกัรเพ่ือให้เคร่ืองจกัรพร้อมใชง้านและรองรับงานก่อสร้างโครงการใหม่เพ่ิมขึ้น อยา่งไรก็ตามอตัราของค่าใชจ่้ายบริหารเม่ือ

เทียบกบัรายไดร้วมลดลงจากร้อยละ 5.57 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คงเหลือร้อยละ 5.29 ในงวดปัจจุบนั 

ข้อมูลทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 2.33 ลา้นบาท ลดลง 1.29 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิด

เป็นร้อยละ 35.64 เน่ืองจากมีการจ่ายชาํระคนืหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัในงวดปัจจุบนับริษทัไดน้าํเงินส่วน

หน่ึงจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน (IPO) มาชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ือลดภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินรวม เท่ากบั 3.62เท่า ลดลงจากส้ินปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 

7.45 เท่า เน่ืองมาจากการลดลงของหน้ีสินจากปัจจยัขา้งตน้ ประกอบกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน (IPO) ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้น

เพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือพิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ากบั 

1.15 เท่า ลดลงจากส้ินปีก่อนซ่ึงเทา่กบั 2.35 เท่า ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีภาระเง่ือนไขจากการกูย้ืมท่ีตอ้งดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงินใด ๆ 



ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยจ์าํนวน 7,987.18 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปีก่อนหนา้ 1,460.87 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 22.38 ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดย้งัไม่เรียกชาํระจากความกา้วหนา้ของงานท่ียงัไม่ถึงจุดส่งมอบ การ

เพ่ิมขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนโดยบริษทัไดน้าํเงินส่วนหน่ึงจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน (IPO) เพ่ือลงทุนในกองทุนเปิด

ท่ีมีความเสียงตํ่า การเพ่ิมขึ้นของลกูหน้ีการคา้จากการส่งมอบงานท่ีอยูร่ะหว่างรอรับชาํระตามเครดิตเทอม ในขณะท่ีลดลงจากเงินจ่าย

ล่วงหนา้ผูรั้บเหมาและเงินมดัจาํค่าสินคา้ องคป์ระกอบหลกัของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ไดแ้ก่ (1) รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียก

ชาํระ (2) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (3) ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ (4) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (5) สินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื่น 

 

หนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 6,259.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 505.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 

ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินระยะสั้นของโครงการก่อสร้างกลุ่มงานรถไฟ, การเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ซ่ึง

แปรผนัตามการเติบโตของโครงการก่อสร้าง ในทางกลบักนัลดลงจากเงินรับล่วงหนา้จากผูว้่าจา้งตามสดัส่วนของการส่งมอบงาน 

ทั้งน้ี องคป์ระกอบหลกัของหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ไดแ้ก่ (1) เงินรับล่วงหนา้จากผูว้่าจา้ง (2) เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน (3) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (4) เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (5) ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 1,727.28  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปีก่อนหนา้จาํนวน 

955.18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 123.71 เป็นผลจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน (IPO) ยอดสุทธิ 884.53 ลา้นบาท และมีกาํไรเบด็เสร็จรวม

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน 70.65 ลา้นบาท ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

กระแสเงินสด 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 459.04 ลา้นบาท แบง่เป็นเงินสดเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผล

ประกอบการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 246.40 ลา้นบาท และเงินสดลดลงจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการ

ดาํเนินงาน (Working Capital) จาํนวน 705.44 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัของการลดลงมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ

และลกูหน้ีการคา้ ในทางกลบักนัเงินสดเพ่ิมขึ้นจากการลดลงของเงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาช่วงและการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอืน่ นอกจากนั้นแลว้ยงัมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจาํนวน 557.46 ลา้นบาท จากการลงทุนในกองทุนเปิด และการลงทุนใน

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น ในทางกลบักนัมีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน จาํนวน  1,108.87 ลา้นบาท โดย

หลกัมาจากเงินสดรับจากการการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน(IPO), การเพ่ิมขึ้นของเงินกูย้ืมระยะสั้นในโครงการก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม มี

การจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามปกติ ส่งผลให้เงินสดสุทธิของกลุ่มบริษทัเพ่ิมขึ้น 92.37 ลา้นบาท 

 



คําชี้แจงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)  

งบกําไรขาดทุน 2Q65 1Q65 การเปล่ียนแปลง (QoQ) 2Q64 การเปล่ียนแปลง (YoY) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้        

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 1,514.65  1,608.86  (94.21) (5.86%) 1,154.35  360.30  31.21% 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 32.92  31.32  1.60  5.11% 62.48  (29.56) (47.31%) 

รายไดค้่าเช่า 3.92  4.10  (0.18) (4.32%) 3.97  (0.05) (1.26%) 

รายไดอ้ื่น 9.90  5.14  4.76   92.64% 2.55  7.35  288.69% 

รวมรายได้ 1,561.39  1,649.42  (88.03) (5.34%) 1,223.35  338.04  27.63% 

ค่าใช้จ่าย        

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 1,400.05  1,477.81  (77.76) (5.26%) 1,044.55  355.50  34.03% 

ตน้ทุนจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 30.31  29.04  1.27  4.37% 58.33 (28.02) (48.04%) 

ตน้ทุนการให้เช่า 2.49  2.53  (0.04) (1.58%) 2.67  (0.18) (6.74%) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88.17  81.71  6.46  7.91% 69.98  18.19  25.99% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,521.02  1,591.09  (70.07) (4.40%) 1,175.53  345.49  29.39% 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
40.37 58.33 (17.96) (30.79%) 47.82  (7.45) (15.58%) 

รายไดท้างการเงิน 0.71  0.15  0.56  370.67%  0.50 0.21   41.77% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1.14) (1.19) 0.05  (4.20%) (1.82)  0.68   (37.30%) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 39.94  57.29  (17.35) (30.28%) 46.49  (6.56)  (14.11%) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (9.61) (16.98) 7.37  43.40% (2.82) (6.78)   (240.40%) 

กําไรสําหรับงวด 30.33  40.31  (9.98) (24.76%) 43.67  (13.34) (30.55%) 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จาํนวน   

30.33 ลา้นบาท ลดลงจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ 9.98 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 24.76 สาเหตุหลกัมาจากในไตรมาส

น้ีมีการปรับเพ่ิมประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างจากการขยายแผนงานการก่อสร้าง การปรับตวัเพ่ิมขึ้นของราคาวสัดุ เช่น 

เหลก็ และการเปล่ียนแปลงขอบเขตของการก่อสร้างในหลายโครงการ ประกอบกบัในช่วงไตรมาสมีความกา้วหนา้ของงาน

นอ้ยลงจากไตรมาสก่อนจากวนัหยดุยาวช่วงเทศกาล  

  



 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 1,514.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.01 ของรายไดร้วม ลดลง 

94.21 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 5.86 โดยมีปัจจยัมาจากในช่วงไตรมาสมีความกา้วหนา้

ของงานนอ้ยลงจากไตรมาสก่อนจากวนัหยดุยาวช่วงเทศกาล โดยลดลงจากกลุ่มงานรถไฟและกลุ่มงานสนามบิน และเพ่ิมขึ้น

เลก็นอ้ยจากกลุ่มงานป้องกนัอุทกภยัและกลุ่มงานทาง 

 

 

รายได้จากการการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างจาํนวน 32.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของรายไดร้วม 

เพ่ิมขึ้น 1.60 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 5.11 โดยส่วนหน่ึงเพ่ิมขึ้นจากการจาํหน่ายหิน

ผลิตภณัฑภ์ายใตป้ระทานบตัรท่ีถือครองโดย CCSP (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ CIVIL) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565  

 

รายได้จากการการให้เช่าสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการการให้เช่าจาํนวน 3.92  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของรายไดร้วม ลดลง 0.18 ลา้น

บาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 4.32  โดยลดลงจากรายไดจ้ากการให้เช่าเคร่ืองจกัรผูรั้บเหมาช่วง 

 

ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 1,400.05 ลา้นบาท ลดลง 77.76 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของ

ไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 5.26  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้ 114.60  ลา้นบาท ลดลง 16.45 ลา้นบาท จากงวดสาม

เดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 12.55 อตัรากาํไรขั้นตน้สามเดือนของไตรมาส 2/2565 เท่ากบัร้อยละ 7.57 ลดลงจาก

ไตรมาสก่อน ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 8.15 มีปัจจยัมาจากมีการปรับเพ่ิมประมาณการตน้ทุนโครงการก่อสร้างจากการขยายแผนงานการ

ก่อสร้าง การปรับตวัเพ่ิมขึ้นของราคาวสัดุก่อสร้าง และการเปล่ียนแปลงขอบเขตของการก่อสร้างในหลายโครงการ  

 

ต้นทุนจากการการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จาํนวน 30.31 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.27 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของ

ไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 4.37 ซ่ึงตน้ทนุในการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างเพ่ิมขึ้นแปรผนัตามรายไดจ้ากการจาํหน่ายวสัดุ

ก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นไปในทางเดียวกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั้นตน้ 2.61  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 0.33  ลา้นบาทจากงวดสามเดือน

ของไตรมาสก่อนหนา้ คดิเป็นร้อยละ 14.47  อตัรากาํไรขั้นตน้สามเดือนของไตรมาส 2/2565 เท่ากบัร้อยละ 7.93  เพ่ิมขึ้นจากไตร

มาสท่ีแลว้ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 7.28 ซ่ึงมาจากในไตรมาสน้ี มีอตัรากาํไรจากการจาํหน่ายหินภายใตป้ระทานบตัรเพ่ิมเขา้มา ซ่ึงมีอตัรา

กาํไรท่ีสูงกว่าการจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง 

  



 

 

ต้นทุนจากการการให้เช่าสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนจากการให้เช่า 2.49 ลา้นบาท ลดลง 0.04 ลา้นบาทจากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็น

ร้อยละ 1.58  มีกาํไรขั้นตน้ 1.43 ลา้นบาท ลดลง 0.14 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็นร้อยละ 8.92 อตัรา

กาํไรขั้นตน้จากการให้เช่าสาํหรับไตรมาส 2/2565 คิดเป็นร้อยละ 36.48  ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 38.29  

เน่ืองจากในไตรมาสก่อนมีกาํไรจากการให้เช่าเคร่ืองจกัร 

 

รายได้อ่ืนสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นจาํนวน 9.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 4.76 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้ คิดเป็น

ร้อยละ 92.64  เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีรายไดจ้ากการขายเศษซากจากโครงการก่อสร้าง 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 88.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.46 ลา้นบาท จากงวดสามเดือนของไตรมาส

ก่อนหนา้ หรือร้อยละ 7.91  มีสาเหตหุลกัมาจากในไตรมาสน้ีมีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น ในขณะไตรมาสก่อน

เป็นกาํไร และอีกส่วนหน่ึงจากการปรับลดประมาณการในไตรมาสก่อน ในขณะท่ีลดลงเลก็นอ้ยจากค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรท่ี

เร่ิมดาํเนินงานแลว้ในไตรมาสน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงินสําหรับงวด 3 เดือน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ้่ายทางการเงินสาํหรับไตรมาส 2/2565 จาํนวน 1.14 ลา้นบาท ลดลง 0.05 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

งวดสามเดือนของไตรมาสก่อนหนา้คิดเป็นร้อย 4.20 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงไม่มีนยัสาํคญั 

 


