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เลขที ่CPT/TH015-2022 

วนัที ่9 พฤศจกิายน 2565 

 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่5/2565 เมื่อวนัที ่

9 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมตัิงบการเงิน สําหรบังวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 บริษัทจึงขอรายงาน

คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 ดงัน้ี 
 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

รายได้ 
 

 
 

1. รายได้จากการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ 2564  เป็นจํานวนเงนิ 116.11 ลา้นบาท 

และ 62.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมลีกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้และมกีารสง่มอบงานที่

มมีลูค่าสงูใหก้บัลกูคา้ไดม้ากขึน้ในงวด 3 เดอืน ปี 2565 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) และ

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้ําหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

เป็นจาํนวนเงนิ 315.13 ลา้นบาท และ 97.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากสง่มอบงาน

ตามความคบืหน้าของงานโครงการใหญ่ไดห้ลายงาน 
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3. รายได้จากการให้บริการ สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 เป็นจาํนวนเงนิ 5.01 ลา้นบาท 

และ 4.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่มรีายไดจ้ากงานบรกิารเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564  

ต้นทุนขายและบริการ 

1. ต้นทุนขาย องคป์ระกอบหลกัของตน้ทุนงานขาย คอื ตน้ทุนค่าสนิคา้ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 70-80 ของตน้ทุนขายรวม 

อนัไดแ้ก่ วตัถุดบิ อุปกรณ์ ทีนํ่ามาประกอบระบบไฟฟ้าควบคมุเครื่องจกัร เช่น มอเตอร ์อนิเวอรเ์ตอร ์PLC และอื่นๆ ซึง่

มกีารสัง่ซือ้จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีตน้ทุนขายอื่นๆ เช่น ค่าแรงทางตรง ค่าวสัดุสิน้เปลอืง และ

ค่าเสือ่มราคา คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20-30 ของตน้ทนุขายรวม 

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 104.36 ลา้นบาท และ 58.25 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.12 และรอ้ยละ 7.28 ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้และมตีน้ทุนคงที่

ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน สง่ผลใหก้าํไรเพิม่ขึน้ 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่าํเสรจ็จนถงึ

วนัสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 324.67 ลา้นบาท และ 124.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

กาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ -3.03 และรอ้ยละ -27.83 ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้ดขีึน้  

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

ทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 มี

มลูค่าเท่ากบั 3.33 ลา้นบาท และ 4.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 33.42 และรอ้ยละ 5.01 ตามลาํดบั 

พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้ดขีึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มค่ีาใชจ้่ายในการขาย 8.92 ล้านบาท 

และ 6.55 ล้านบาท เน่ืองจากมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเชิงรุก เพิ่มบุคลากรในทีมงานฝ่ายขาย เพื่อให้มี

ประสทิธภิาพงานขายทีม่เีขา้มามากขึน้ในปีน้ี 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 22.98 ลา้นบาท และ 

15.81 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 6.70 ลา้นบาท 

สาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน 
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ขาดทุนสาํหรบังวด 

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 และ 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ21.50 ลา้นบาท 

และ 35.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากการตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน และจากปัจจยั

ภายนอก อตัราเงนิเฟ้อสง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในตลาดในประเทศปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 436.25 165.26 270.99 163.98

ตน้ทุนขายและบรกิาร 432.37 187.63 244.74 130.44

กําไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ 3.88 (22.37) 26.25 (117.36)

รายไดอ้ื่น 1.13 0.59 0.52 87.06

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น 0.84 0.54 0.30 56.37

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่าย 5.85 (21.22) 27.08 (127.59)

ค่าใชจ้่ายในการขาย 8.92 6.55 2.37 36.12

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22.98 15.82 7.16 45.28

ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (26.04) (43.59) 17.55 (40.26)

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.12 0.15 (0.02) (14.40)

รายไดภ้าษเีงนิได้ (4.67) (8.70) 4.03 (46.34)

ขาดทุนสําหรบังวด (21.50) (35.04) 13.54 (38.64)

ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (0.0239) (0.0389) 0.0150

งบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรบังวด 3 เดือน สิ้นสดุวนัท่ี การเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)30 กนัยายน 2565 30 กนัยายน 2564
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 

สินทรพัย ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 

1,373.71 ล้านบาท และ 1,334.35 ล้านบาทตามลําดบั สนิทรพัย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 36.92 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.98 เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 

19.56 ลา้นบาท สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 18.41 ลา้นบาท  

หน้ีสิน   

บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีน้ีสนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงนิ 486.72 

ลา้นบาท และ 430.78 ลา้นบาทตามลาํดบั หน้ีสนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 53.85 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.44 เน่ืองจากเจา้หน้ี

การค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 97.06 ล้านบาท หน้ีสนิที่เกิดจากสญัญาลดลง 34.07 ล้านบาท ส่วนหน้ีสนิไม่

หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 2.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.97  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 886.99 ล้านบาท และ 

903.57 ลา้นบาทตามลาํดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเน่ืองจากบรษิทัมขีาดทุนสทุธจิากการดาํเนินงานสาํหรบังวด 9 เดอืน ปี 2565 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

สินทรพัยห์มนุเวียน 807.70                      805.25                      2.45                          0.30          

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 566.01                      529.10                      36.92                        6.98          

รวมสินทรพัย์ 1,373.71                   1,334.35                   39.36                        2.95          

หนี้สินหมนุเวียน 454.55                      400.70                      53.85                        13.44       

หนี้สินไมห่มนุเวียน 32.17                        30.07                        2.10                          6.97          

รวมหนี้สิน 486.72                      430.78                      55.95                        12.99       

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 886.99                      903.57                      (16.58)                       (1.84)        

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,373.71                   1,334.35                   39.36                        2.95          

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 30 กนัยายน 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

           
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                          ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CPT Drives and Power Public Company Limited 
  

 

 

 

www.CPTthailand.com 
   Professional for Drives and Power 
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วนัที ่9 พฤศจกิายน 2565 

 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 โดยมรีายไดร้วม 438.22 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ21.50 ลา้นบาท 

เมื่อเทยีบกบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 มรีายไดร้วม 166.40 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ35.04 ลา้นบาท  

สาํหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่ 30 กนัยายน 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลขาดทุน เน่ืองจากการตัง้สาํรอง       

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน และจากปัจจยัภายนอก อตัราเงนิเฟ้อสง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในตลาด

ในประเทศปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                            
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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	บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า บริษัทมีผลประกอบการ ตามงบการเงินรวม สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายได้รวม 438.22 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 21.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันท...
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