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เลขที ่CPT/TH008-2022 

 

วนัที ่11 พฤษภาคม 2565 

 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2565 เมื่อ

วนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมตัิงบการเงิน สําหรบังวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทจึงขอ

รายงานคาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงัน้ี 

 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

รายได้ 
 

 
 

1. รายได้จากการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564  เป็นจาํนวนเงนิ 116.51 ลา้นบาท 

และ 57.29 ลา้นบาทตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมลีูกคา้รายใหม่เพิม่ขึน้และมกีารส่งมอบ

ใหก้บัลกูคา้ไดม้ากขึน้ในงวด 3 เดอืน ปี 2565 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) 

และการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดห้รบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564 

เป็นจาํนวนเงนิ 217.70 ลา้นบาท และ 107.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากสง่มอบ

งานตามความคบืหน้าของงานโครงการใหญ่ไดห้ลายงาน 
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3. รายได้จากการให้บริการ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564  เป็นจาํนวนเงนิ 4.69 ลา้น

บาท และ 5.97 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึง่มรีายไดจ้ากงานบรกิารลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2564  

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 สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 101.06 ลา้นบาท และ 55.33 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 13.26 และ ร้อยละ 3.42 ตามลําดบั พบว่ามอีตัรากําไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้และมี

ตน้ทุนคงทีท่ีใ่กลเ้คยีงกบัปีก่อน สง่ผลใหก้าํไรเพิม่ขึน้ 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่าํเสรจ็

จนถงึวนัสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 202.49 ลา้นบาท และ 109.16 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 6.99 และ รอ้ยละ -1.47 ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ และตน้ทุนเพิม่ขึน้

เน่ืองจากผนัแปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

 

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

งานทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564   

มมีลูค่าเท่ากบั 2.78 ลา้นบาท และ 3.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.73 และ รอ้ยละ 47.47 

ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้และตน้ทุนเปลีย่นแปลงเลก็น้อย 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564 มค่ีาใชจ้่ายในการขาย 7.53 ลา้นบาท 

และ 6.64 ล้านบาท เน่ืองจากมีการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรเชิงรุก เพิ่มบุคลากรในทีมงานฝ่ายขาย เพื่อให้มี

ประสทิธภิาพงานขายทีม่เีขา้มามากขึน้ในปีน้ี 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 18.39 ลา้นบาท 

และ 15.12 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากผนัแปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
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กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีาํไรสทุธ ิ6.02 ลา้นบาท และสาํหรบั

งวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ16.64 ลา้นบาท กาํไรเพิม่ขึน้เน่ืองจาก

สง่มอบงานใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก ในงวด 3 เดอืน ปี 2565 และสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการ

ใหญ่ไดห้ลายงาน และบรษิทับรหิารจดัการการสง่มอบงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 338.90 170.83 168.07 98.39

ตน้ทุนขายและบรกิาร 306.33 167.62 138.71 82.75

กําไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ 32.57 3.21 29.37 915.24

รายไดอ้ื่น 0.93 1.54 (0.61) (39.37)

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.10 0.17 (0.07) (40.79)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่าย 33.60 4.92 28.69 583.45

ค่าใชจ้่ายในการขาย 7.53 6.64 0.89 13.45

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 18.39 15.12 3.27 21.60

กําไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 7.68 (16.84) 24.53 (145.64)

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.14 0.20 (0.06) (30.18)

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงนิได้ 1.52 (0.40) 1.92 (478.93)

กําไร(ขาดทุน)สําหรบังวด 6.02 (16.64) 22.66 (136.19)

กําไร(ขาดทุน)สุทธติ่อหุน้ (บาท) 0.0067 (0.0185) 0.0252

งบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรบังวด 3 เดือน สิ้นสดุวนัท่ี การเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

สินทรพัย ์

บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 

1,383.49 ลา้นบาท และ 1,334.35 ลา้นบาทตามลําดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 30.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.80

เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 99.78 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 44.00 

ลา้นบาท  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง จาํนวน 91.20 ลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นลดลง 

21.93 ลา้นบาท ส่วนสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 18.52 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.50 เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ไม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 19.86 ลา้นบาท  

หน้ีสิน   

บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 

473.89 ล้านบาท และ 430.78 ล้านบาทตามลําดบั หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 41.52 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.36 

เน่ืองจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 63.73 ลา้นบาท การรบัเงนิล่วงหน้าจากการขายลดลง 19.81 

ลา้นบาท สว่นหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 1.60 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.30  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงนิ 909.60 ลา้นบาท และ 

903.57 ลา้นบาทตามลาํดบั สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทัมกีาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน  
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

           
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                          ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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เรื่อง  ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

ตามงบการเงนิรวม สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 โดยมรีายไดร้วม 339.93 ลา้นบาท และมกีาํไร

สทุธ ิ6.02 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 มรีายไดร้วม 172.54 ลา้นบาท และมี

ขาดทุนสทุธ ิ16.64 ลา้นบาท  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมและมกีาํไรสทุธเิพิม่ขึน้ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2565 

เน่ืองจากม ีBacklog ยกมาจากปีก่อนและไดส้ง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดท้นัในงวด 3 เดอืน ปี 2565 และมงีานโครงการที่

มมีลูค่าสงูหลายงาน สามารถสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการไดห้ลายงาน และบรษิทัมกีารบรหิาร

จดัการงานโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                            
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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