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เลขที ่CPT/TH013-2021 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 

 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่4/2564 เมื่อ

วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมตัิงบการเงินสําหรบังวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษัทจึงขอ

รายงานคาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 ดงัน้ี 

 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

รายได้ 

 
 

1. รายได้จากการขาย งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  เป็นจํานวนเงนิ 62.83 ลา้นบาท และ 

237.94 ลา้นบาทตามลําดบั ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ทํา

ใหเ้กดิความล่าชา้ในการส่งมอบวตัถุดบิจากSupplier ทําใหง้านขายบางส่วนยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอส่งมอบ 

รวมถงึทาํใหส้ง่มอบงานใหล้กูคา้ไดไ้ม่เตม็กาํลงั 

        

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) 

และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายได้งวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  
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เป็นจํานวนเงนิ 97.66 ล้านบาท และ 61.99 ล้านบาทตามลําดบั ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากได้งาน

โครงการทีม่มีลูค่าสงูหลายงาน และสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการไดห้ลายงาน  

3. รายได้จากการให้บริการ งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  เป็นจํานวนเงนิ 4.77 ล้านบาท 

และ 8.38 ล้านบาทตามลําดบั ซึ่งมรีายได้จากงานบรกิารลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้บรกิารทีห่น้างานลกูคา้ไดเ้ตม็กาํลงั 

ต้นทุนขายและบริการ 

1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนงานขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนขาย

รวม อนัไดแ้ก่ วตัถุดบิ อุปกรณ์ ทีนํ่ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC และ

อื่นๆ ซึง่มกีารสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวสัดุ

สิน้เปลอืง และค่าเสือ่มราคา คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20-30 ของตน้ทุนขายรวม 

สาํหรบังวด 3 เดอืน  สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 มมีูลค่าเท่ากบั 58.25 ลา้นบาท และ 204.41 ลา้น

บาท ผนัแปรตามยอดขายทีล่ดลง 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่าํเสรจ็

จนถงึวนัสิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มมีลูค่าเท่ากบั 124.84 ลา้นบาท และ 59.29 ลา้นบาท ตน้ทุน

สงูขึน้ เน่ืองจากราคาวตัถุดบิทีป่รบัสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ ประกอบกบัมาตรการในการป้องกนั

โรคโควดิ-19 ทาํใหต้น้ทุนค่าแรงเพิม่สงูขึน้อย่างมาก และมตีน้ทนุโครงการในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว ้

 

3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และตน้ทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จาก

งานทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  มี

มลูค่าเท่ากบั 4.53 ลา้นบาท และ 6.10 ลา้นบาท ซึง่มยีอดลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  มค่ีาใชจ้่ายในการขายเท่ากบั 

6.55 ลา้นบาท และ 9.54 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากการบรหิารค่าใชจ้่ายในการขายทีม่ี

ประสทิธภิาพมากขึน้  

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563  มมีลูค่าเท่ากบั 15.81 ลา้นบาท 

และ 17.28 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากมกีารบรหิารการจดัการภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 
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กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมขีาดทุนสุทธ ิ35.04 ลา้นบาท และ

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีําไรสุทธ ิ12.02 ลา้นบาท เน่ืองจากความ

ล่าชา้ในการส่งมอบวตัถุดบิจากSupplier ทําใหง้านขายบางส่วนยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอส่งมอบ จงึทาํใหก้ารรบัรู้

รายไดใ้นไตรมาสน้ียงัตํ่าอยู่ อกีสาเหตุหน่ึงเน่ืองจากราคาวตัถุดบิในตลาดปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ 

เป็นตน้ ประกอบกบัมาตรการในการป้องกนัโรคโควดิ-19 ทําใหต้น้ทุนค่าแรงเพิม่สงูขึน้อย่างมาก และมตี้นทุนโครงการ

ในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว ้
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

 

สินทรพัย ์

บรษิัทและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวนเงนิ 

1,264.07 ลา้นบาท และ 1,269.25 ลา้นบาทตามลําดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 85.66 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -10.22

เน่ืองจากลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นลดลง 129.60 ลา้นบาท เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดและสนิทรพัยท์างการเงนิ

หมุนเวยีนอื่น ลดลงจํานวน 22.48 ล้านบาท ส่วนสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 80.48 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 18.67 

เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 70.47 ลา้นบาท สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ีเพิม่ขึน้ 15.19 

ลา้นบาท ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ลดลง 9.79 ลา้นบาท 

หน้ีสิน   

บรษิัทและบรษิัทย่อยมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวนเงิน 

338.71 ล้านบาท และ 267.09 ล้านบาทตามลําดบั หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิ่มขึ้น 67.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.89 

เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 62.23 ลา้นบาท การรบัเงนิล่วงหน้าจากการขายเพิม่ขึน้ 13.37 

ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ลดลง 7.96 ลา้นบาท สว่นหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 4.40 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 12.80 เน่ืองจากรบัรูป้ระมาณการหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึน้  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวนเงนิ 925.36 ลา้นบาท 

และ 1,002.16 ลา้นบาทตามลาํดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเน่ืองจากผลขาดทุนสาํหรบังวด 9 เดอืนปี 2564 และการจ่าย 

เงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม 2564 เป็นจาํนวนเงนิ 18.00 ลา้นบาท 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

           
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้าํนวย การฝ่ายการเงนิ 

                                                                          ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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เลขที ่CPT/TH014-2021 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 

 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดอืน  สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บรษิทั ซพีที ี ไดร ์ แอนด ์ เพาเวอร ์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอเรยีนว่า บรษิทัมผีลประกอบการ 

ตามงบการเงนิรวม สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2564 โดยมรีายไดร้วม 166.40 ลา้นบาท และมี

ขาดทุนสทุธ ิ35.04 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 มรีายไดร้วม 309.48 ลา้น

บาท และมกีาํไรสทุธ ิ12.02 ลา้นบาท  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 ลดลง และมขีาดทุนสทุธ ิ

เน่ืองจากไตรมาส 3 ปี 2564 เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหเ้กดิความล่าชา้ในการสง่

มอบวตัถุดบิจากSupplier ทาํใหง้านขายบางสว่นยงัอยู่ระหว่างการผลติและรอสง่มอบ อกีสาเหตุหน่ึงเน่ืองจากราคา

วตัถุดบิในตลาดปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ ประกอบกบัมาตรการในการป้องกนัโรคโค

วดิ-19 ทาํใหต้น้ทุนค่าแรงเพิม่สงูขึน้อย่างมาก และมตีน้ทุนโครงการในอดตีทีใ่ชเ้กนิจากทีป่ระมาณการไว ้

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                            
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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	ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563  มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 6.55 ล้านบาท และ 9.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563  มีมูลค่าเท่ากับ 15.81 ล้านบาท และ 17.28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากมีการบริหารการจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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	บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทมีผลประกอบการ ตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายได้รวม 166.40 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 35.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท...
	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ลดลง และมีขาดทุนสุทธิ เนื่องจากไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบวัตถุดิบจากSupplier ทำให้งานขายบางส่วนยังอยู่ระหว่าง...

