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เลขที่ CPT/TH 010-2019 
 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562  
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลประจ าไตรมาสที่  1 สิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ 
จึงขอรายงานค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดงันี ้
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 
 

รายได้ 

 
 
1. รายได้จากการขาย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวนเงิน 46.66 ล้านบาท 

และ 141.49 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 เนื่องจากการชะลอการลงทุน 
ในการก่อสร้างโรงงานของลูกค้าในอุตสาหกรรมน า้ตาล ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลกัของรายได้จากการขายของบริษัท  
(มีโรงงานน า้ตาลที่ได้รับใบอนญุาตในปี 2558 และต้องเดินเคร่ืองผลติน า้ตาลภายในปี 2564 อีกกวา่ 10 แหง่)  
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2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ เป็นงานให้บริการรับเหมาและติดตัง้สายไฟ (Cable Installation) และ
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายได้ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
เป็นจ านวนเงิน 60.21 ล้านบาท และ 37.27 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก 
งานโครงการที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ และมีมูลค่างานสูง นอกจากนี ้งานโครงการดังกล่าวมีขัน้ความส าเร็จของงาน 
ทีอ่ยูร่ะหวา่งการรับเหมาและติดตัง้มากกวา่ในไตรมาส 1 ปี 2561 

3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561  เป็นจ านวนเงิน 8.11  
ล้านบาท และ 4.03 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2562 เพิ่มขึน้ 4.08 ล้านบาท เนื่องจากมีความต้องการจากลูกค้า 
ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมใช้บริการติดตัง้อุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (Modify) บ ารุงรักษา (Preventive 
Maintenance) และซอ่มแซมอปุกรณ์ที่ช ารุดเสยีหายที่หมดช่วงรับประกนัแล้ว 

4. รายได้อื่น ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561  เป็นจ านวนเงิน 1.62 ล้านบาท และ 3.49 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายเศษซากที่คงเหลือ 
จากการผลติ 

 
ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทนุขาย  
องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขาย คือ ต้นทนุค่าสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 80-85 ของต้นทนุรวม โดยวตัถดุิบ

หลกัประกอบด้วย อปุกรณ์สนิค้าที่น ามาประกอบระบบควบคมุเคร่ืองจกัร อาทิ ตู้ เปลา่ มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร์ อปุกรณ์ 
PLC (Programmable Logic Control) เป็นต้น  ซึง่มีการสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี ้ต้นทนุขาย
อื่น เช่น  ค่าแรงพนกังานทางตรง, ค่าวสัดุสิน้เปลือง, ค่าที่ปรึกษาจากการให้ค าปรึกษาในงานนัน้ๆ และค่าเสื่อมราคา
อาคาร  เป็นต้น คิดเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณร้อยละ 15-20 ของต้นทนุขายของบริษัท 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 36.08 ล้านบาท และ 106.96  
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 30.94 และร้อยละ 57.42 ต่อรายได้รวมตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 
ร้อยละ 22.66 และ ร้อยละ 24.40 ตามล าดบั  พบวา่มีอตัราก าไรขัน้ต้นใกล้เคียงกนั 

ตน้ทนุการใหบ้ริการรบัเหมาและติดตัง้    
เป็นต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึน้จริงของงานที่ท าเสร็จจนถึงวนัสิน้งวด ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 33.97 ล้านบาท และ 35.70 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็น ร้อยละ 29.13 และร้อยละ 
19.17 ตอ่รายได้รวม ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 43.58 และร้อยละ 4.20 ตามล าดบั ส าหรับไตรมาส 
1 ปี 2562 อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เนื่องจากมีโครงการใหญ่ที่ด าเนินการใกล้เสร็จในปี 2562 (ขัน้ความส าเร็จร้อยละ 97) 
และมีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูกวา่โครงการอื่นๆ เนื่องจากต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ในโครงการมีต้นทนุต ่าจากการซือ้ปริมาณมาก 
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ตน้ทนุการใหบ้ริการ  
ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ที่เกิดขึน้จากงานที่หมดอายรัุบประกัน

สนิค้า (Warranty) ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีมลูคา่เทา่กบั 6.12 ล้านบาท และ 2.65 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 5.25 และร้อยละ 1.42 ตอ่รายได้รวม ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 
24.56 และร้อยละ 34.23 ตามล าดบั เนื่องจากงานให้บริการมีอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยต ่ากว่างานซ่อมแซม ดงันัน้  เมื่องาน
ให้บริการในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจ านวนงานและมลูคา่งานมากกวา่งานซอ่มแซม จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นเฉลีย่ลดลง 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 12.20 ล้านบาท  

และ 13.69 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 10.46 และ ร้อยละ 7.35 ของรายได้รวม ซึ่งปี 2562 มีสดัสว่นต่อรายได้
รวมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 เนื่องจากยอดขายลดลงเป็นจ านวนมาก และคา่ใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังาน  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยในปี 2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 6.13 ล้านบาท และ 6.72 ล้านบาท  
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.25 และ 49.09 ของค่าใช้จ่ายในการขาย ตามล าดับ นอกจากนี  ้ ในปี 2562 มีค่าใช้จ่าย 
ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์และคา่ที่ปรึกษางานขายเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 1.23 ล้านบาท จากแผนการขยายตลาด
และกลุ่มลูกค้านอกจากกลุ่มโรงงานน า้ตาล ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้ เช่น ค่านายหน้าพนักงานขายลดลง  
ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรายได้ในไตรมาสนีท้ี่ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 22.40  

ล้านบาท และ 24.17 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.21 และ ร้อยละ 12.98  ของรายได้รวม ซึ่งไตรมาส 1 
ปี 2562 มีสดัสว่นตอ่รายได้รวมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 เนื่องจากยอดขายลดลงเป็นจ านวนมาก ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารปี 2562 ลดลงเป็นจ านวนเงิน 1.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.33 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานและผู้บริหารสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ คอ่นข้างคงที่ 
 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นจ านวน
เงิน 0.14  ล้านบาท และ 1.27  ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่แสดงในงบก าไรขาดทนุ
ได้รวมรายการที่เกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง โดยบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วงเงินสญัญา 
ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนตามวนัที่ในใบตราสง่สินค้า (Bill of Lading) และ
อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมีการจ่ายเงิน ถือเป็นก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึน้จริงจากการจ่ายช าระ และหากวนัสิน้งวดบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้าหรือลกูหนีท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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คงค้าง บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนีห้รือลูกหนี ้  
ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัชี 
 
ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561  เป็นจ านวนเงิน 0.39  
ล้านบาท และ 0.42 ล้านบาท ตามล าดบั โดยต้นทุนทางการเงินของไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 เป็นดอกเบีย้จ่าย
ส าหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารประเภททรัสต์รีซีทเพื่อวตัถปุระสงค์ในการน าเข้าสินค้าและวัตถดุิบจากต่างประเทศ 
และดอกเบีย้จ่ายส าหรับสญัญาเช่าทางการเงินของรถยนต์ 
 
ก าไรส าหรับงวด 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นจ านวนเงิน  3.96 ล้านบาท 
และ 1.04 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราสว่นก าไรส าหรับงวดเท่ากับร้อยละ 3.39 และ ร้อยละ 0.56 ต่อรายได้รวม  
ตามล าดบั โดยมีก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 280.54 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 เนื่องจาก
ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการรับเหมาและติดตัง้ที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 
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สินทรัพย์ 

บริษัทมีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,231.35 ล้านบาทและ 
1,320.67 ล้านบาท ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลง 134.53 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 14.04 เนื่องจาก ลกูหนีก้ารค้า
และมลูคา่ตามสญัญาที่ยงัไมเ่รียกเก็บลดลง 162.87 ล้านบาท สืบเนื่องจากยอดขายที่ลดลง อยา่งไรก็ตามสนิค้าคงเหลอื
ในสว่นของระบบควบคมุไฟฟ้าระหวา่งผลติเพิ่มขึน้ 7.77 ล้านบาท ซึง่เป็นสว่นท่ีงานจะเสร็จพร้อมสง่มอบในไตรมาสหน้า 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 45.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 เนื่องจากการรับมอบเคร่ืองจกัรส าหรับโรงงานใหม ่
ซึง่คาดวา่จะติดตัง้เสร็จและพร้อมผลติในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และคา่ลขิสทิธ์ิเพ่ิมขึน้ 6.13 ล้านบาท 

 
หนีส้ิน   
บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 236.08 ล้านบาท และ  

329.36 ล้านบาท ตามล าดบั หนีส้ินหมนุเวียนลดลง 94.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.15 เนื่องจากเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทลดลง 138.86 ล้านบาท จากการจ่ายช าระและการซือ้ที่ลดลงในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2562 อยา่งไรก็ตาม
มีสว่นของเจ้าหนีจ้ากการซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้ 43.05 ล้านบาท สว่นหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 1.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.47 จากการตัง้ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 995.27 ล้านบาท และ 991.31 

ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากบริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

                
       ( นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรชยั ) 

                  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
                                                                               ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 

 


