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เลขที่ CPT/TH003-2019 
 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เร่ือง CPT-คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับผลการดําเนินงาน สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการดําเนินงาน 
รายได้ 
 

โครงสร้างรายได้   
2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1.รายได้จากการขาย     
1.1 ขายตู้ไฟฟา้ (Panel) 700.52 56.53 450.10 46.74 
1.2 ขายสนิค้า-หนว่ย (Unit) 251.59 20.30 199.21 20.68 

รวมรายได้จากการขาย 952.11 76.83 649.31 67.42 
2.รายได้จากการให้บริการรับเหมา
และติดตัง้  254.11 20.50 274.16 28.46 

3.รายได้จากการให้บริการ   29.88 2.41 28.20 2.93 
รวมรายได้จากการให้บริการ 283.99 22.91 302.36 31.39 

รวมรายได้หลกั 1,236.10 99.74 951.67 98.81 
รายได้อื่นๆ * 3.19 0.26 11.44 1.19 
รวมรายได้ 1,239.29 100.00  963.11 100.00  

*หมายเหต ุ  รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการจําหนา่ยเศษซาก และ ดอกเบีย้รับ เป็นต้น  
 
1. รายได้จากการขาย สาํหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 649.31 ล้านบาท และ 952.11 ล้าน

บาท ตามลาํดบั โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าโรงงานนํา้ตาล โรงงานปนูซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงไฟฟา้ และโรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น และรายได้สว่นใหญ่ก็มาจากกลุม่โรงงานนํา้ตาลซึง่สอดคล้องกบัการขยายตวัตามโรงงานนํา้ตาล 
รวมถึงการขยายตัวของลูกค้าที่เป็นผู้ ผลิตเคร่ืองจักรเพิ่มขึน้  ประกอบกับมีลูกค้าผู้ รับเหมาและลูกค้าที่เป็นผู้ จัด
จําหน่าย ซึ่งเป็นสินค้าพวกสายไฟทองแดง (Bus duct) และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 
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เนื่องจากการชะลอการลงทนุในอุตสาหกรรมในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 จากความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในประเทศ ยอดขายปี 2561 ยังคงเป็นงานประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อขายและขายสินค้าสําเร็จรูป
ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ลกูค้ารายหลกั ซึ่งเป็นลกูค้ากลุม่โรงงานนํา้ตาล และผู้ผลิตเคร่ืองจักรรวมถึงผู้ รับเหมางาน
ระบบไฟฟา้ โดยมี Backlog ณ สิน้ปี 2561 คงเหลอื 434.99 ล้านบาท 

2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ  274.16 
ล้านบาท และ 254.11 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากงานโครงการที่มีจํานวนเพิ่มขึน้ 
และโครงการที่ได้รับมาใหม่ในปี 2561 ได้เข้าหน้างานในปลายไตรมาสที่ 3 จึงทําให้ขัน้ความสําเร็จของงานเพิ่มขึน้ 
รายได้จึงเพิ่มขึน้ 

3. รายได้จากการให้บริการ สําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 28.20 ล้านบาท และ 29.88 
ล้านบาท ตามลาํดบั ในปี 2561 เป็นช่วงที่ลกูค้าซือ้สนิค้าสาํเร็จรูปพร้อมติดตัง้ (Service) ทดแทนของเดิมและบางราย
เป็นการให้บริการซอ่มแซมด้วย (Repair) สาํหรับรายได้ในสว่นนีจ้ะเป็นกลุม่ลกูค้ารายเดิมสําหรับทกุอตุสาหกรรม เช่น 
โรงงานนํา้ตาล โรงงานกระดาษ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจํานวนงานและมูลค่างา นที่ฝ่ายบริการได้เข้าไป
ให้บริการเสร็จสิน้แล้วน้อยกวา่ปี 2560 

4. รายได้อื่น สําหรับปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 11.44 ล้านบาท และ 3.19 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ซึง่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายเศษซากที่คงเหลือจากการผลิต 
และผลตอบแทนจากเงินลงทนุชัว่คราวระยะสัน้ และดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจํา จากเงินที่ได้จาก IPO และยงัไม่ได้
ใช้ตามวตัถปุระสงค์ไปลงทนุระยะสัน้ 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทนุขาย  
องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดุิบ

หลกัประกอบด้วย อปุกรณ์สนิค้าที่นํามาประกอบระบบควบคมุเคร่ืองจกัร อาทิ ตู้ เปลา่ มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร์ อปุกรณ์ 
PLC (Programmable Logic Control) เป็นต้น  ซึง่มีการสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทนุขาย
อื่น เช่น  ค่าแรงพนักงานทางตรง, ค่าวสัดุสิน้เปลือง, ค่าที่ปรึกษาจากการให้คําปรึกษาในงานนัน้ๆ และค่าเสื่อมราคา
อาคาร  เป็นต้น คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุขายของบริษัท 

ต้นทุนขายของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 510.56 ล้านบาท และ 
695.00 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น ร้อยละ 53.01 และร้อยละ 56.08 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไร
ขัน้ต้นร้อยละ 21.37 และ ร้อยละ 27.00 ตามลาํดบั  พบวา่มีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากรายได้ของปี 2561 ลดลงจาก
ปี 2560 ทําให้อตัราสว่นของต้นทนุคงที่ต่อรายได้สงูขึน้ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการรบัเหมาและติดตัง้    
ซึ่งเป็นต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึน้จริงของงานที่ทําเสร็จจนถึงวันสิน้ปี โดยในปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 

236.35 ล้านบาท และ 206.15 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น ร้อยละ 24.54 และร้อยละ 16.63 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั 
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หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 13.79 และร้อยละ 18.88 ตามลําดบั พบว่ามีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเนื่องจากรายได้
ของปี 2561 เป็นรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอตัรากําไรขัน้ต้นของงานบริการรับเหมาและติดตัง้ปกติอยู่ในช่วง
ประมาณร้อยละ 10-15   

ตน้ทนุการใหบ้ริการ  
ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึน้จากงานที่หมดอายรัุบประกัน

สินค้า (Warranty) โดยในปี 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 17.00 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็น 
ร้อยละ 1.77 และร้อยละ 1.10 ต่อรายได้รวม ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 39.70 และร้อยละ 54.52 
ตามลําดบั โดยสว่นงานการให้บริการบริษัทจะให้บริการกบัลกูค้าที่ซือ้สินค้าไปจาก CPT เพื่อสร้างความประทบัใจและ
รวดเร็ว เนื่องจากเคร่ืองจกัรเมื่อเสียแล้วจะทิง้ระยะเวลานานไม่ได้ ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมทนัที เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
ผลิต นอกจากนัน้จากตวัเลขดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ของ CPT มีอตัราการซ่อมน้อยมาก อตัรากําไรขัน้ต้นของ
งานให้บริการและซอ่มแซมปกติอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 30-50   
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
สาํหรับปี 2561 และ 2560 มีคา่ใช้จ่ายในการขาย เทา่กบั 57.76 ล้านบาท และ 62.83 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็น

ร้อยละ 6.00 และ ร้อยละ 5.07 ของรายได้รวม ซึ่งมีมลูค่าลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561ค่าใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่เป็น
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานในปี 2561 และ 2560 มีมลูคา่เทา่กบั 40.97 ล้านบาท และ 45.26 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย
ละ 70.93 และ 72.04 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามลําดบั ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ผนัแปรตามรายได้ เช่น ค่า
นายหน้าพนกังานขายลดลงซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายได้ปี 2561 ที่ลดลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับปี 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ  121.27 ล้านบาท และ 82.40 ล้านบาท 

ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.59 และ ร้อยละ 6.65  ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจาก ปี 
2561 มีการตัง้สาํรองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 24.52 ล้านบาท สาํหรับลกูหนีท้ี่ค้างชําระนานและผู้บริหารพิจารณาวา่
อาจไมม่ีความสามารถในการจ่ายชําระ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานที่เพิ่มขึน้จากการปรับเงินเดือนประจําปี ค่าธรรมเนียม
ตลาดรวมถึงผู้บริหารได้เดินทางไปดงูานที่ต่างประเทศ สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากกิจการมี
นโยบายในการควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัท ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายที่สําคญั ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู และค่าเสื่อมราคา ปี 2561 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 56.67 ร้อยละ 20.22 และร้อยละ 6.22 ของค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ตามลาํดบั และปี 2560 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่เสือ่มราคา คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 73.10 และร้อยละ 
9.08 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามลาํดบั 
ก าไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

สาํหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 1.10 ล้านบาท และผลขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 4.46 ล้านบาท ตามลําดบั  ซึ่งผลกําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกําไรขาดทนุได้
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รวมรายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไมเ่กิดขึน้จริง โดยบริษัทได้ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าเมื่อบริษัทต้องการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศตามใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) เพื่อช่วยลด
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ทัง้นี ้การที่บริษัททําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า บริษัท
ยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงอนัเนื่องมาจากการบนัทึกบัญชี ณ วนัท่ีบริษัทมีกรรมสิทธ์ิในสินค้า 
บริษัทใช้อตัราแลกเปลี่ยนตามวนัที่ในใบตราสง่สินค้า (Bill of Lading) ในการบนัทึกบญัชีสินค้าและเจ้าหนีก้ารค้า  สว่น
วนัท่ีจ่ายชําระคา่สนิค้าบริษัทบนัทกึการจ่ายเงินด้วยอตัราแลกเปลีย่นตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าและ
บนัทึกการล้างเจ้าหนีท้ี่เคยตัง้ไว้ตอนบนัทึกรับสินค้า  ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนถือเป็นกําไรหรือขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจากการจ่ายชําระ และหากวนัสิน้งวดบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท้ี่เป็นเงินตราตา่งประเทศคง
ค้าง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับปรุงบญัชีเจ้าหนีห้รือลกูหนี ้ณ วนัสิน้
งวดตามมาตรฐานบญัชีด้วย 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทนุทางการเงินสําหรับปี 2561 และ 2560 จํานวน 1.59 ล้านบาท และ 1.99 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
ต้นทนุทางการเงินของปี 2561 และ 2560 เป็นดอกเบีย้จ่ายสําหรับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารประเภททรัสต์รีซีทเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการนําเข้าสนิค้าและวตัถดุิบจากตา่งประเทศ และ ดอกเบีย้จ่ายสําหรับสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์ 
โดยในปี 2560 ได้มีการทําตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อซือ้ที่ดินเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัทได้จ่ายชําระทัง้จํานวนแล้วในปี 
2560 
 
ก าไรส าหรับปี 

สําหรับปี 2561 และ 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 14.42 ล้านบาทและ 140.71 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็น
อตัราสว่นกําไรสําหรับปีเท่ากบัร้อยละ 1.50 และ ร้อยละ 11.35 ต่อรายได้รวม  โดยมีกําไรสําหรับปีลดลงคิดเป็นร้อยละ 
89.75 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จึงทําให้ผลประกอบการสําหรับปีลดลง 
ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
สินทรัพย์ 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 1,320.67 ล้านบาท และ 1,523.14 ล้าน

บาท ตามลําดบั ซึ่งสินทรัพย์ที่สําคญัของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 
229.21 ล้านบาท โดยหลกัๆ เกิดจากการจ่ายเงินค่าก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่และเงินมดัจําค่าซือ้เคร่ืองจกัร มูลค่ ารวม 
99.12 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 125.99 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้าและมูลค่าตามสญัญาที่ยงัไม่เรียกเก็บลดลง 31.48 
ล้านบาท สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลง และการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 24.52 ล้านบาท สําหรับลกูหนีท้ี่
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ค้างชําระนานและผู้บริหารพิจารณาว่าอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระ สินค้าคงเหลือลดลง 31.49 ล้านบาท จาก
การซือ้สนิค้าที่ลดลงตามยอดขายที่ลดลงและการบริหารสนิค้าคงคลงัของบริษัท 

 
หนีส้ิน   
บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวนเท่ากับ 329.36 ล้านบาท และ  435.93 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึ่งหนีส้ินที่สําคญัของบริษัทได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 9.78 ล้านบาท เนื่องจากช่วง
ปลายปี 2561 มีการซือ้ต่างประเทศลดลงส่งผลให้เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลง เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอื่นลดลง 
44.59 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าลดลง 12.28 ล้านบาท เนื่องจากมีการชําระหนีท้ี่ถึงกําหนดชําระและยอดซือ้
สินค้าในประเทศและต่างประเทศลดลงรวมถึงต้นทุนประมาณการก็ลดลงด้วย เพราะมีการซือ้เตรียมไว้เมื่อไตรมาสที่ 
4/2560 เจ้าหนีอ้ื่นซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากการจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 12.57 ล้านบาท ภาษีรอ
นําส่งสรรพากร ซึ่งได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายลดลง 20.08 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 
4/2560 มีการจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นเดิม ค่านายหน้าค้างจ่ายลดลง 4.30 ล้านบาท ในสว่นของเจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน
เพิ่มขึน้ 3.92 ล้านบาท เนื่องจากการจ้างงานจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึน้จากงานในส่วนของรายได้จากการให้บริการ
รับเหมาและติดตัง้เพิ่มขึน้ในปี 2561 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าลดลง 21.85 ล้านบาท เนื่องจากมีการสง่มอบสินค้าในไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยยอดคงค้างของเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 นัน้สว่นใหญ่
เป็นคําสัง่ซือ้ที่ได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2561 หนีส้นิภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 20.52 ล้านบาท เนื่องจากกําไรสาํหรับ
ปีลดลง นอกจากนี ้สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานลดลง 8.73 ล้านบาท เนื่องจากการคํานวณใหม่ในปี 2561 
โดยใช้สมมติฐานที่เปลี่ยนไป เช่น อตัราคิดลดที่เพิ่มขึน้ อตัราการขึน้เงินเดือนพนกังานที่ลดลง และอตัราการลาออกของ
พนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 991.31 ล้านบาท และ 1,087.21 ล้านบาท 

ตามลาํดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากบริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานทกุปี แต่ลดลงเนื่องจากมี
การจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 มลูคา่ 126.00 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

                
                ( นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรชยั ) 

                                             ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 
                                                                                                         ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


