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เลขที ่CPT/TH012-2022 
วนัที ่11 สงิหาคม 2565 

 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่
11 สงิหาคม 2565 มมีตอินุมตังิบการเงนิ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 บรษิทัจงึขอรายงานค าอธบิาย
และวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 ดงันี้ 

 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
รายได ้
 

 
 

1. รายได้จากการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564  เป็นจ านวนเงนิ 109.21 ลา้นบาท 
และ 74.48 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมลีกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้และมกีารสง่มอบใหก้บั
ลกูคา้ไดม้ากขึน้ในงวด 3 เดอืน ปี 2565 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) และ
การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้ าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565 และ 2564 
เป็นจ านวนเงนิ 211.53 ลา้นบาท และ 104.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากสง่มอบงาน
ตามความคบืหน้าของงานโครงการใหญ่ไดห้ลายงาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขาย

1.1    ตูไ้ฟฟ้า (Panel) 89.27            27.01       60.18            31.83        29.09            48.34       

1.2    สนิคา้-หน่วย (Unit) 19.94            6.03        14.30            7.56          5.64              39.46       

รวมรายได้จากการขาย 109.21            33.04        74.48              39.39          34.73              46.63         

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ 211.53          63.99       104.58          55.31        106.95          102.26      

3. รายได้จากการให้บริการ 6.69              2.02        5.47              2.89          1.23              22.51       

รวมรายได้จากการให้บริการ 218.22            66.01        110.05            58.20          108.18            98.30         

รวมรายได้หลกั 327.43            99.05        184.53            97.59          142.91            77.45         

4. รายได้อ่ืนๆ * 2.70              0.82        4.19              2.22          (1.50)             (35.70)      

5. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 0.42              0.13        0.36              0.19          0.06              16.95       

รวมรายได้ 330.55            100.00      189.08            100.00        141.47            74.82         

                                 *รายไดอ้ืน่ๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรบั และก าไรจากเงนิลงทุนระยะสัน้ เป็นตน้

การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างรายได้

2565 2564
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3. รายได้จากการให้บริการ ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 เป็นจ านวนเงนิ 6.69 ลา้นบาท 
และ 5.47 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่มรีายไดจ้ากงานบรกิารเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564  

ต้นทุนขายและบริการ 

1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนงานขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนขายรวม 
อนัไดแ้ก่ วตัถุดบิ อุปกรณ์ ทีน่ ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคมุเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC และอื่นๆ ซึง่
มกีารสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และ
ค่าเสือ่มราคา คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20-30 ของตน้ทุนขายรวม 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2565 และ 2564 มมีูลค่าเท่ากบั 91.34 ล้านบาท และ 68.63 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 16.36 และ รอ้ยละ 7.85 ตามล าดบั พบว่ามอีตัราก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้และมตี้นทุน
คงทีใ่กลเ้คยีงกบัปีก่อน สง่ผลใหก้ าไรเพิม่ขึน้ 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่ าเสรจ็จนถงึ
วนัสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 206.68 ลา้นบาท และ 109.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 2.29 และ รอ้ยละ -4.29 ตามล าดบั พบว่ามอีตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ และตน้ทุนเพิม่ขึน้เน่ืองจากผนั
แปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
 

3. ต้นทุนการให้บริการ ประกอบดว้ยตน้ทุนการใหบ้รกิาร (Service) และตน้ทุนการซ่อมแซม (Repair) ทีเ่กดิขึน้จากงาน
ทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 มี
มลูค่าเท่ากบั 3.66 ลา้นบาท และ 3.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 45.31 และ รอ้ยละ 27.95 ตามล าดบั 
พบว่ามอีตัราก าไรขัน้ตน้ดขีึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 มคี่าใชจ้่ายในการขาย 8.30 ลา้นบาท 
และ 6.45 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเชิงรุก เพิ่มบุคลากรในทีมงานฝ่ายขาย เพื่อให้มี
ประสทิธภิาพงานขายทีม่เีขา้มามากขึน้ในปีนี้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 21.85 ลา้นบาท 
และ 14.05 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากผนัแปรตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ มกีารตัง้ส ารองค่า
เผื่อหนี้สงสยัจะสญูจ านวน 3.82 ลา้นบาทส าหรบัลกูหนี้ทีค่า้งช าระนาน และรบัรูผ้ลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการวดั
มลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ 
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ขาดทุนส าหรบังวด 

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 และ 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ0.98 ลา้นบาท และ 
7.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2565 บรษิทัมผีลประกอบการดขีึน้ เนื่องจากสง่มอบงานใหก้บัลกูคา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก และ    
สง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการใหญ่ไดห้ลายงานและบรษิทับรหิารจดัการการสง่มอบงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 327.43 184.53 142.91 77.45

ตน้ทุนขายและบรกิาร 301.68 181.63 120.05 66.09

ก าไรขัน้ตน้ 25.75 2.90 22.86 789.51

รายไดอ้ืน่ 2.70 4.19 (1.50) (35.70)

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.42 0.36 0.06 16.95

ก าไรกอ่นคา่ใชจ่้าย 28.87 7.45 21.42 287.57

คา่ใชจ่้ายในการขาย 8.30 6.45 1.85 28.60

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 21.85 14.05 7.81 55.58

ขาดทุนกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (1.28) (13.05) 11.77 (90.22)

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.13 0.16 (0.02) (14.42)

รายไดภ้าษเีงนิได้ (0.43) (6.09) 5.66 (92.99)

ขาดทุนส าหรบังวด (0.98) (7.12) 6.13 (86.16)

ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (0.0011) (0.0079) 0.0068

งบก าไรขาดทุนรวม

ส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี การเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)30 มิถนุายน 2565 30 มิถนุายน 2564
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

 

สินทรพัย ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 
1,380.98 ล้านบาท และ 1,334.35 ล้านบาทตามล าดบั สนิทรพัย์หมุนเวียนเพิม่ขึ้น 11.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41
เนื่องจากลกูหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้ 78.68 ลา้นบาท สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 48.09 ลา้น
บาท  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง จ านวน 90.75 ลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นลดลง 24.69 
ลา้นบาท สว่นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 35.29 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 เนื่องจากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีน
อื่นเพิม่ขึน้ 19.71 ลา้นบาท สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 21.05 ลา้นบาท  

หน้ีสิน   

บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถุินายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิ 472.48 
ลา้นบาท และ 430.78 ลา้นบาทตามล าดบั หนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 39.36 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 9.82 เนื่องจากเจา้หนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 78.18 ล้านบาท หนี้สนิที่เกิดจากสญัญาลดลง 34.36 ล้านบาท ส่วนหนี้สนิไม่
หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 2.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.80  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิ 908.49 ลา้นบาท และ 
903.57 ลา้นบาทตามล าดบั ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดอืน ปี
2565 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัยห์มนุเวียน 816.58                      805.25                      11.33                        1.41          

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 564.39                      529.10                      35.29                        6.67          

รวมสินทรพัย์ 1,380.98                   1,334.35                   46.63                        3.49          

หน้ีสินหมนุเวียน 440.06                      400.70                      39.36                        9.82          

หน้ีสินไม่หมนุเวียน 32.42                        30.07                        2.35                          7.80          

รวมหน้ีสิน 472.48                      430.78                      41.71                        9.68          

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 908.49                      903.57                      4.92                          0.54          

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,380.98                   1,334.35                   46.63                        3.49          

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 มิถนุายน 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564

การเปล่ียนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)



CPT Drives and Power Public Company Limited 

  

 

5 
 

www.CPTthailand.com 
   Professional for Drives and Power 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

           
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
                                                                          ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPT Drives and Power Public Company Limited 

  

 

 
 

www.CPTthailand.com 
   Professional for Drives and Power 

เลขที ่CPT/TH013-2022 

 

วนัที ่11 สงิหาคม 2565 
 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงาน ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2565 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอเรยีนว่า บรษิทัมผีลประกอบการ ตามงบการเงนิ
รวม ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 โดยมรีายไดร้วม 330.55 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ0.98 ลา้น
บาท เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2564 มรีายไดร้วม 189.08 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ7.12 ลา้น
บาท  

ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วมและมผีลการด าเนินงานดขีึน้ 
เน่ืองจากม ี Backlog ยกมาจากปีก่อนและไดส้ง่มอบใหก้บัลกูคา้ไดท้นัในงวด 3 เดอืน ปี 2565 และมงีานโครงการทีม่ี
มลูค่าสงูหลายงาน สามารถสง่มอบงานตามความคบืหน้าของงานโครงการไดห้ลายงาน และบรษิทัมกีารบรหิารจดัการ
งานโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                            
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อี านาจรายงานสารสนเทศ 
 

 


