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เลขที ่CPT/TH011-2021 
 

วนัที ่11 สงิหาคม 2564 
 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2564 เมื่อ
วนัที ่11 สงิหาคม 2564 มมีตอินุมตังิบการเงนิส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัจงึขอรายงาน
ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ดงันี้ 

 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

รายได ้

 

1. รายได้จากการขาย งวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  เป็นจ านวนเงนิ 74.48 ลา้นบาท และ 
131.31 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากงานขายบางส่วนยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอ
สง่มอบในไตรมาสถดัไป รวมถงึผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลใหส้ง่มอบไดไ้ม่เตม็ก าลงั 
        

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) 
และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายได้งวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  
เป็นจ านวนเงนิ 104.58 ลา้นบาท และ 90.25 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากไดง้าน
โครงการทีม่มีลูค่าสงูหลายงาน และสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการไดห้ลายงาน  
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3. รายได้จากการให้บริการ งวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  เป็นจ านวนเงนิ 5.47 ลา้นบาท 
และ 6.17 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งมียอดรายได้จากงานบริการใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว ยอดลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหไ้ม่สามารถเขา้บรกิารทีห่น้างานลกูคา้ไดเ้ตม็ก าลงั 

ต้นทุนขายและบริการ 

1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนงานขาย คอื ตน้ทุนคา่สนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุน
ขายรวม อนัไดแ้ก่วตัถุดบิ อุปกรณ์ทีน่ ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC 
และอื่นๆ ซึง่มกีารสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่า
วสัดุสิน้เปลอืง และค่าเสือ่มราคา คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20-30 ของตน้ทุนขายรวม 

ส าหรบังวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 68.63 ลา้นบาท และ 116.32 ลา้น
บาท ผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลง 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ าเสรจ็
จนถงึวนัสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน  2564 และ 2563  มมีลูค่าเทา่กบั 109.06 ลา้นบาท และ 82.28 ลา้นบาท ตน้ทุน
สงูขึน้ เน่ืองจากราคาวตัถุดบิทีป่รบัสงูขึน้ ไดแ้ก ่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ และมตีน้ทนุโครงการในอดตีทีใ่ช้
เกนิจากทีป่ระมาณการไว ้
 

3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และตน้ทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จาก
งานทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  มี
มลูค่าเท่ากบั 3.94 ลา้นบาท และ 4.42 ลา้นบาท ซึง่มยีอดใกลเ้คยีงกบัปีทีแ่ลว้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  มคี่าใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 
6.45 ลา้นบาท และ 7.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.41 และรอ้ยละ 3.45 ของรายไดร้วมตามล าดบั ซึง่ปี 2564 มี
สดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายต่อรายไดร้วมลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากการบรหิารค่าใชจ้่ายในการขายทีม่ี
ประสทิธภิาพมากขึน้  

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 และ 2563  มมีลูค่าเทา่กบั 14.04 ลา้นบาท 
และ 15.64 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.43 และรอ้ยละ 6.80 ของรายไดร้วมตามล าดบั เน่ืองจากมกีารบรหิาร การ
จดัการภายในทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบังวด 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสุทธ ิ 7.12 ลา้นบาท และ
ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสุทธ ิ2.36 ลา้นบาท เนื่องจากปี 2564 
บรษิทัมงีานบางส่วนยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการผลติ และจะส่งมอบสนิค้าและงานในไตรมาสถดัไป จงึท าใหก้ารรบัรู้
รายได้ในไตรมาสนี้ยงัต ่าอยู่ อกีสาเหตุหนึ่งเนื่องจากราคาวตัถุดบิในตลาดปรบัราคาสูงขึน้  ได้แก่ เหลก็ ทองแดง 
สายไฟ เป็นตน้ และมตีน้ทุนโครงการในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว้   รวมถงึผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควดิ-19 สง่ผลใหส้ง่มอบไดไ้ม่เตม็ก าลงั 

 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564
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สินทรพัย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงนิ 
1,228.99 ลา้นบาท และ 1,269.25 ลา้นบาทตามล าดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 43.85 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -5.23 
เนื่องจากลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นลดลง 146.12 ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและสนิทรพัยท์างการเงนิ
หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้จ านวน 92.72 ลา้นบาท ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 3.59 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.83 
เนื่องจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 5.69 ลา้นบาทจากการตดัค่าเสือ่มราคา แต่สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช-ีสุทธ ิ
เพิม่ขึน้ 6.49 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 6.42 ลา้นบาท 

หน้ีสิน   

บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงนิ 
268.59 ล้านบาท และ 267.08 ล้านบาทตามล าดบั หนี้สนิหมุนเวียนลดลง 0.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -0.18 
เน่ืองจากการรบัเงนิล่วงหน้าจากการขายเพิม่ขึน้ 11.74 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ลดลง 7.96 
ลา้นบาท ส่วนหนี้สนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 1.92 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.60 เนื่องจากรบัรูป้ระมาณการหนี้สนิไม่
หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงนิ 960.40 ลา้นบาท 
และ 1,002.16 ลา้นบาทตามล าดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเน่ืองจากผลขาดทุนส าหรบังวด 6 เดอืนปี 2564 และการจ่าย 
เงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิ 18.00 ลา้นบาท 

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

           
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้ านวย การฝ่ายการเงนิ 
                                                                          ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
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เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บรษิทั ซพีที ี ไดร ์ แอนด ์ เพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอเรยีนว่า บรษิทัมผีลประกอบการ 
ตามงบการเงนิรวม ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2564 โดยมรีายไดร้วม 189.08 ลา้นบาท และมี
ขาดทุนสทุธ ิ7.12 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 มรีายไดร้วม 229.92 ลา้นบาท 
และมกี าไรสทุธ ิ2.36 ลา้นบาท โดยบรษิทัมรีายไดร้วม ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 ลดลง 
เน่ืองจากงานขายบางสว่นยงัอยูร่ะหว่างการผลติและรอสง่มอบในไตรมาสถดัไป รวมถงึผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควดิ-19 สง่ผลใหส้ง่มอบไดไ้ม่เตม็ก าลงั 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ เน่ืองจากไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัมงีานบางสว่นยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอน

การผลติ และจะสง่มอบสนิคา้และงานในไตรมาสถดัไป จงึท าใหก้ารรบัรูร้ายไดใ้นไตรมาสนี้ยงัต ่าอยู่ อกีสาเหตุหนึ่ง
เน่ืองจากราคาวตัถุดบิในตลาดปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ และมตีน้ทุนโครงการในอดตี
ทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว ้
 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                              
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 


