
 

 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

            

 

หน้าที ่1 จาก 5 
 

เลขที ่CPT/TH013-2019 

 

วนัที ่13 สงิหาคม 2562 

 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ ไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่4/2562 เมื่อ

วนัที ่13 สงิหาคม 2562 มมีตอินุมตังิบการเงนิระหว่างกาลประจาํไตรมาสที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯจงึ

ขอรายงานคาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการสาํหรบัไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 ดงัน้ี 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

รายได 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขาย

1.1    ตู้ไฟฟ้า (Panel) 15.77               12.67      155.80         73.51       (140.03)        (89.88)    

1.2    สินค้า-หน่วย (Unit) 27.07               21.74      27.90           13.16       (0.83)            (2.97)      

รวมรายได้จากการขาย 42.84                    34.41        183.70            86.68         (140.86)           (76.68)      

2. รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั�ง 71.91               57.75      23.27           10.98       48.64           209.02    

3. รายได้จากการให้บริการ 8.23                 6.61        3.46             1.63         4.77             137.86    

รวมรายได้จากการให้บริการ 80.14                    64.36        26.73               12.61         53.41               199.81     

รวมรายได้หลัก 122.98                  98.77        210.43            99.29         (87.45)             (41.56)      

รายได้อื�นๆ
 
* 1.53                 1.23        1.50             0.71         0.03             2.00       

รวมรายได้ 124.51                  100.00     211.93            100.00       (87.42)             (41.25)      

การเปลี�ยนแปลง
โครงสร้างรายได้

2562 2561

*รายได้อื�นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี�ยรับ และกําไรจากเงินลงทุนระยะสั�น เป็นต้น  

1. รายไดจากการขาย สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 เป็นจํานวนเงนิ 42.84 ล้าน

บาท และ 183.70 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 เน่ืองจากการชะลอการลงทุนใน

การก่อสร้างโรงงานของลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ําตาล ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มหลกัของรายได้จากการขายของบริษัท  

(มโีรงงานน้ําตาลทีไ่ดร้บัใบอนุญาตในปี 2558 และตอ้งเดนิเครือ่งผลติน้ําตาลภายในปี 2564 อกีกว่า 10 แห่ง)  

 

2. รายไดจากการใหบริการรับเหมาและติดต้ัง เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cable Installation) 

และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 

2561 เป็นจาํนวนเงนิ 71.91 ลา้นบาท และ 23.27 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 

เน่ืองจากงานโครงการทีม่จีาํนวนเพิม่ขึน้ และมมีูลค่างานสงู นอกจากน้ี งานโครงการดงักล่าวมขี ัน้ความสาํเรจ็ของ

งานทีอ่ยู่ระหว่างการรบัเหมาและตดิตัง้มากกว่าในไตรมาส 2 ปี 2561 
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3. รายไดจากการใหบริการ สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561  เป็นจํานวนเงนิ 8.23 

ลา้นบาท และ 3.46 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 เน่ืองจากมคีวามต้องการจาก

ลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมใช้บรกิารตดิตัง้อุปกรณ์ ปรบัเปลีย่นอุปกรณ์ (Modify) บํารุงรกัษา (Preventive 

Maintenance) และซ่อมแซมอุปกรณ์ทีช่าํรุดเสยีหายทีห่มดช่วงรบัประกนัแลว้ 

4. รายไดอื่น สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561  เป็นจํานวนเงนิ 1.53 ล้านบาท และ 

1.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่มจีาํนวนใกลเ้คยีงกนั โดยสว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้รบัและกาํไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ 

 

ตนทุนขายและบริการ 

ตนทุนขาย  

องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 80-85 ของตน้ทุนรวม โดยวตัถุดบิ

หลกัประกอบด้วย อุปกรณ์สนิค้าที่นํามาประกอบระบบควบคุมเครื่องจกัร อาท ิตู้เปล่า มอเตอร์ และอินเวอร์เตอร ์

อุปกรณ์ PLC (Programmable Logic Control) เป็นตน้  ซึง่มกีารสัง่ซือ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากน้ี 

ต้นทุนขายอื่น เช่น  ค่าแรงพนักงานทางตรง, ค่าวสัดุสิน้เปลอืง, ค่าทีป่รกึษาจากการใหค้ําปรกึษาในงานนัน้ๆ และค่า

เสือ่มราคาอาคาร  เป็นตน้ คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 15-20 ของตน้ทุนขายของบรษิทั 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 37.28 ล้านบาท และ 135.08 

ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็น รอ้ยละ 29.94 และรอ้ยละ 63.74 ต่อรายได้รวมตามลําดบั หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้น

รอ้ยละ 12.98 และ รอ้ยละ 26.47 ตามลําดบั  พบว่ามอีตัรากําไรขัน้ต้นลดลงเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายของปี 2562 

ลดลงจากปี 2561 ทาํใหอ้ตัราสว่นของตน้ทุนคงทีต่่อรายไดส้งูขึน้ 

ตนทุนการใหบริการรับเหมาและติดตั้ง    

เป็นตน้ทุนก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่าํเสรจ็จนถงึวนัสิน้งวด สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 

2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 60.89 ลา้นบาท และ 19.40 ลา้นบาท ตามลําดบั คดิเป็น รอ้ยละ 48.90 และร้อยละ 

9.15 ต่อรายไดร้วม ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 15.32 และรอ้ยละ 16.63 ตามลําดบั พบว่ามอีตัรา

กาํไรขัน้ตน้ใกลเ้คยีงกนั 

ตนทุนการใหบริการ  

ไดแ้ก่ ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และต้นทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จากงานทีห่มดอายุรบัประกนั

สนิคา้ (Warranty) สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 7.34 ลา้นบาท และ 

2.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็น รอ้ยละ 5.89 และรอ้ยละ 1.20 ต่อรายไดร้วม ตามลาํดบั หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้ 

รอ้ยละ 10.81 และรอ้ยละ 25.72 ตามลาํดบั เน่ืองจากงานใหบ้รกิารมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เฉลีย่ตํ่ากว่างานซ่อมแซม ดงันัน้ 

เมื่องานให้บรกิารในไตรมาส 2 ปี 2562 มจีาํนวนงานและมูลค่างานมากกว่างานซ่อมแซม จงึทําให้อตัรากําไรขัน้ต้น

เฉลีย่ลดลง 
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คาใชจายในการขาย  และคาใชจายในการบริหาร  

คาใชจายในการขาย  

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561  มค่ีาใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 10.76 ลา้นบาท 

และ 14.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นรอ้ยละ 8.64 และ รอ้ยละ 6.73 ของรายไดร้วม ซึง่ไตรมาส 2 ปี 2562 มสีดัส่วน

ต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2561 เน่ืองจากยอดขายลดลงเป็นจํานวนมาก และค่าใชจ้่ายในการขายส่วนใหญ่

เป็นค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน  ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายคงที ่โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 6.54 ลา้น

บาท และ 6.73 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.78 และ 47.16 ของค่าใชจ้่ายในการขาย ตามลําดบั ค่าใชจ้่ายทีผ่นั

แปรตามรายได ้เช่น ค่านายหน้าพนกังานขายลดลง ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัรายไดใ้นไตรมาสน้ีทีล่ดลง 

คาใชจายในการบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 และ 2561 มมีูลค่าเท่ากบั 23.76 

ลา้นบาท และ 24.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.08 และ รอ้ยละ 11.69  ของรายไดร้วม ซึง่ไตรมาส 

2 ปี 2562 มสีดัส่วนต่อรายไดร้วมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 เน่ืองจากยอดขายลดลงเป็นจํานวนมาก 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2562 ลดลงเป็นจาํนวนเงนิ 1.00 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.15 จากการลดลงของค่าใชจ้่าย

เกีย่วกบัพนกังานและผูบ้รหิารสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ ค่อนขา้งคงที ่

 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจํานวนเงนิ 

0.75  ลา้นบาท และสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 บรษิัทมผีลกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็น

จํานวนเงนิ 2.52  ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่ผลกําไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีแ่สดงในงบกําไรขาดทุนได้รวม

รายการทีเ่กดิขึน้จรงิและยงัไม่เกดิขึน้จรงิ โดยบรษิทัไดล้ดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชว้งเงนิสญัญาซือ้ขาย

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลีย่นตามวนัทีใ่นใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading) และอตัรา

แลกเปลี่ยนตามสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อมีการจ่ายเงิน ถือเป็นกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิจากการจ่ายชาํระ และหากวนัสิน้งวดบรษิทัมเีจา้หน้ีการคา้หรอืลกูหน้ีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

คงคา้ง บรษิทัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัปรุงบญัชเีจา้หน้ีหรอืลูกหน้ี ณ 

วนัสิน้งวดตามมาตรฐานบญัช ี

 

ตนทุนทางการเงิน 

บรษิทัมตีน้ทุนทางการเงนิสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 2561  เป็นจาํนวนเงนิ 0.14 

ลา้นบาท และ 0.19 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยต้นทุนทางการเงนิของไตรมาส 2 ปี 2562 และ 2561 เป็นดอกเบีย้จ่าย

สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคารประเภททรสัตร์ซีทีเพื่อวตัถุประสงคใ์นการนําเขา้สนิคา้และวตัถุดบิจากต่างประเทศ 

และดอกเบีย้จ่ายสาํหรบัสญัญาเช่าทางการเงนิของรถยนต ์
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กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 

สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทมผีลขาดทุนสุทธเิป็นจํานวนเงนิ 14.77 ล้านบาท 

และ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัมผีลกาํไรสทุธเิป็นจาํนวนเงนิ 14.27 ลา้นบาท บรษิทัมี

ผลขาดทุนสทุธสิาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 เน่ืองจากยอดขายทีล่ดลงตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 

 

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 746.11                       958.16                       (212.05)                      (22.13)    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 414.68                       362.51                       52.16                         14.39      

รวมสินทรัพย์ 1,160.79                    1,320.67                    (159.88)                      (12.11)    

หนี�สินหมุนเวียน 159.44                       303.18                       (143.74)                      (47.41)    

หนี�สินไม่หมุนเวียน 31.65                         26.18                         5.47                           20.89      

รวมหนี�สิน 191.09                       329.36                       (138.27)                      (41.98)    

ส่วนของผู้ถือหุ้น 969.70                       991.31                       (21.61)                        (2.18)      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,160.79                    1,320.67                    (159.88)                      (12.11)    

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ  30 มิถุนายน 2562  ณ  31 ธันวาคม 2561

การเปลี�ยนแปลง

เพิ�มขึ�น (ลดลง)

 
 

สินทรัพย 

บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงนิ 1,160.79 ลา้นบาท

และ 1,320.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 212.04 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 22.13 เน่ืองจากลูกหน้ี

การคา้และมลูค่าตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเกบ็ลดลง 246.44 ลา้นบาท สบืเน่ืองจากยอดขายทีล่ดลง อย่างไรกต็ามสนิคา้

คงเหลอืในสว่นของระบบควบคุมไฟฟ้าระหว่างผลติเพิม่ขึน้ 24.13 ลา้นบาท ซึง่เป็นส่วนทีง่านจะเสรจ็พรอ้มส่งมอบใน

ไตรมาสหน้า รส่วนสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 52.16 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.39 เน่ืองจากการรบัมอบ

เครื่องจกัรสําหรบัโรงงานใหม่ ซึ่งคาดว่าจะติดตัง้เสรจ็และพรอ้มผลติในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และค่าลขิสทิธิเ์พิม่ขึน้ 

7.00 ลา้นบาท 

 

หน้ีสิน   

บรษิทัมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงนิ 191.09 ลา้นบาท และ  

329.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั หน้ีสนิหมุนเวยีนลดลง 143.74 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.41 เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีทรสัต์รซีทีลดลง 137.20 ลา้นบาท จากการจ่ายชําระและการซือ้ทีล่ดลงในระหว่างไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 

2562 ส่วนหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 5.47 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.89 จากเจา้หน้ีเงนิประกนัผลงาน 2.17 ลา้น

บาท และการตัง้ประมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 2.02 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัช ี

 



 

 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
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สวนของผูถือหุน  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงนิ 969.70 ลา้นบาท และ 

991.31 ล้านบาท ตามลําดบั ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเน่ืองจากผลประประกอบการขาดทุนในปี 2562 และการจ่าย 

เงนิปนัผลในเดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นจาํนวนเงนิ 10.80 ลา้นบาท 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

                

       ( นางสาวจริาภรณ์ พนิิจนรชยั ) 

                   ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ 

                                                                   ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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