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เลขที ่CPT/TH018-2020 
 

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 
 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่6/2563 เมื่อ
วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตัิงบการเงินประจ างวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึงขอ
รายงานค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ดงันี้ 

 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

รายได ้

 

1. รายได้จากการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 237.94 ล้าน
บาท และ 101.62 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบังวด 3 เดือน ปี 2562 เนื่องจากในปีนี้มียอดขาย
เพิม่ขึน้จากทัง้การขายลูกคา้กลุ่มเดมิและลูกคา้กลุ่มใหม่ รวมถงึการขยายธุรกจิไปในตลาดโซล่ารูฟทอ็ป ประกอบ
กบัมBีacklogจากปีก่อน ซึง่สามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้และรบัรูร้ายได ้ไดใ้นงวด 3 เดอืนปี 2563  

        
2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) 

และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้ าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 
2562 เป็นจ านวนเงนิ 61.99 ลา้นบาท และ 65.96 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน ปี 2562 
เน่ืองจากงานโครงการของลกูคา้ล่าชา้กว่าก าหนด ท าใหค้วามสามารถในการรบัรูร้ายไดล้ดลงประกอบกบับรษิทัอยู่
ระหว่างขัน้ตอนรอใบสัง่ซือ้จากลกูคา้งานโครงการ  
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3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 8.38 ลา้น
บาท และ 9.03 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ลดลงเน่ืองจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหม้ขีอ้จ ากดัใน
การเดนิทางไปใหบ้รกิารลกูคา้ 

4. รายได้อ่ืนๆ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 0.84 ลา้นบาท และ 1.64 
ลา้นบาทตามล าดบั จากรายไดด้อกเบีย้รบัเน่ืองจากธนาคารปรบัอตัราดอกเบีย้ลง 

ต้นทุนขายและบริการ 

1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนรวม 
โดยวตัถุดบิหลกัประกอบดว้ย อุปกรณ์ทีน่ ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคมุเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์ อนิเวอรเ์ตอร ์
PLC และอื่นๆ ซึง่มกีารสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรง
ทางตรง  
ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และค่าเสือ่มราคา คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 10-15 ของตน้ทุนขายของบรษิทั 
ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 204.41 ล้านบาท และ 86.16 ล้านบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 66.12 และรอ้ยละ 48.34 ต่อรายไดร้วมตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.09 และรอ้ยละ 
15.21 ตามล าดบั พบว่ามอีตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเลก็น้อย เนื่องจากมคี่าเสือ่มราคาของโรงงานแห่งที ่2 ทีเ่พิม่ขึน้ 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนการก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึวนัสิน้สดุ
วนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 มมีลูค่าเท่ากบั 59.29 ลา้นบาท และ 46.64 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.18 และ
รอ้ยละ 26.16 ต่อรายไดร้วม หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 4.36 และรอ้ยละ 29.30 ตามล าดบั เน่ืองจากมี
โครงการทีส่ามารถรบัรูร้ายไดใ้นงวด 3 เดอืน ปี 2563 มอีตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่างวดเดยีวกนัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
 

3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และตน้ทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จาก
งานทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 
2562 มมีลูค่าเท่ากบั 6.10 ลา้นบาท และ 5.43 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.97 และรอ้ยละ 3.04 ต่อรายไดร้วม หรอื
คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.23 และรอ้ยละ 39.90 ตามล าดบั  

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 
9.54 ลา้นบาท และ 13.49 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.09 และรอ้ยละ 7.57 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่งวด 3 
เดอืน ปี 2563 มสีดัสว่นค่าใชจ้า่ยในการขายต่อรายไดร้วมลดลงเมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน ปี 2562 เน่ืองจากการ
บรหิารค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 มมีลูคา่เท่ากบั 17.28 ลา้น
บาท และ 21.31 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.59 และรอ้ยละ 11.96 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่งวด 3 เดอืน ปี 
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2563 มสีดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดร้วมลดลงเมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน ปี 2562 เนื่องจากการบรหิาร
ค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ต้นทุนทางการเงิน 

 บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 เป็นจ านวนเงนิ 0.25 
ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยต้นทุนทางการเงนิของปี 2563 และ 2562 เป็นดอกเบี้ยจ่ายส าหรบัเงนิ
กู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารประเภททรสัต์รซีทีเพื่อวตัถุประสงค์ในการน าเขา้สนิค้าและวตัถุดิบจากต่างประเทศ และ
ดอกเบีย้จ่ายส าหรบัสญัญาเช่าทางการเงนิของทรพัยส์นิถาวร 

 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และ 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสทุธ ิ12.02 ลา้นบาท 
และ 4.92 ล้านบาทตามล าดบั เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษิัทมยีอดขายที่เพิม่ขึน้ และค่าใช้จ่ายที่ลดลงตาม
ค าอธบิายขา้งตน้ 
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

 

สินทรพัย ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 
1,302.39 ล้านบาทและ 1,192.95 ล้านบาทตามล าดบั สนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิ่มขึน้ 115.07 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
15.21 เนื่องจากลูกหนี้การคา้และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 188.18 ลา้นบาท สบืเนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 99.84 ลา้นบาท จากการมสีนิคา้รอสง่ส าหรบัไตรมาสถดัไป เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น (เงนิลงทุนชัว่คราว) ลดลงจ านวน 172.95 ลา้นบาท ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
ลดลง 5.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (1.29) เนื่องจากที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ลดลงมาจากการทยอยตดัเสื่อมราคา
ประจ างวด 

 
หน้ีสิน   

บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิ 305.33 
ลา้นบาท และ 222.07 ล้านบาทตามล าดบั หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 88.27 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.22 เนื่องจาก
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นเพิม่ขึน้ 98.19 ลา้นบาท จากการซือ้วตัถุดบิและค่าแรงทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ ส่วนหนี้สนิ
ไม่หมุนเวยีนลดลง 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (12.83) เนื่องจากบรษิัทมกีารปรบัโครงสร้าง ท าให้ประมาณการ
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังานลดลง   

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงนิ 997.06 ล้านบาท 
และ 970.88 ลา้นบาทตามล าดบั สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เน่ืองจากผลก าไรจากการประกอบการส าหรบังวด 9 เดอืน ปี 
2563 และการขายใบแสดงสทิธใินการซื้อหุ้นสามญับรษิัท (CPT-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement)  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 
           

            
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
                                                                          ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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เลขที ่CPT/TH019-2020 

 

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 
 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท  ซีพีที  ไดร์ แอนด์  เพาเวอร์ จ ากัด  (มหาชน) ( “บริษัท ”) ขอเรียนว่ า บริษัทมีผลประกอบการ 
ตามงบการเงนิ ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 โดยมรีายไดร้วม 309.15 ล้านบาท และมีก าไร
สทุธ ิ12.02 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 มรีายไดร้วม 178.25 ลา้นบาท และมี
ก าไรสทุธ ิ4.92 ลา้นบาท บรษิทัมรีายไดร้วม ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เพิม่ขึน้ เน่ืองจาก
ในปีนี้มยีอดขายเพิม่ขึน้จากทัง้การขายลูกค้ากลุ่มเดมิและลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงการขยายธุรกจิไปในตลาดโซล่า
รฟูทอ็ป ประกอบกบัม ีBacklog จากปีก่อน ซึง่สามารถสง่มอบใหก้บัลกูคา้และรบัรูร้ายได ้ไดใ้นงวด 3 เดอืนปี 2563  

ทัง้นี้ บรษิทัมผีลก าไรส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 มาจากยอดขายที่เพิม่ขึน้ และค่าใชจ้่ายที่
ลดลง 

 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                              
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                                 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                                 ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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