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เลขที ่CPT/TH001-2023 

วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2566 

 

เรื่อง คาํอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่1/2566 เมื่อวนัที ่

22 กุมภาพนัธ์ 2566 มมีติอนุมตัิงบการเงนิ สําหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 บรษิัทจงึขอรายงานคําอธบิายและ

วเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี 
 

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

รายได้ 

 
 

1. รายได้จากการขาย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564  เป็นจํานวนเงนิ 450.84 ลา้นบาท และ 282.45 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมลีกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้และมกีารส่งมอบงานทีม่มีูลค่าสงู

ใหก้บัลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นงานใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้สายไฟ (Cabling Installation) และ

การก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) โดยรายไดส้ําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เป็นจํานวน

เงนิ 860.64 ลา้นบาท และ 471.29 ลา้นบาท ตามลําดบั ซึง่เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากส่งมอบงานตามความ

คบืหน้าของงานโครงการใหญ่ไดห้ลายงาน 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการขาย

1.1    ตู้ไฟฟ้า (Panel) 341.75          25.37       196.78          24.96        144.97          73.67       

1.2    สนิค้า-หน่วย (Unit) 109.09          8.10        85.67            10.87        23.42            27.34       

รวมรายได้จากการขาย 450.84            33.46        282.45            35.83          168.39            59.62         

2. รายได้จากการให้บริการรบัเหมาและติดต ัง้ 860.64          63.88       471.29          59.79        389.36          82.62       

3. รายได้จากการให้บริการ 30.64            2.27        25.00            3.17          5.64              22.54       

รวมรายได้จากการให้บริการ 891.29            66.16        496.29            62.96          394.99            79.59         

รวมรายได้หลกั 1,342.12         99.62        778.74            98.79          563.39            72.35         

4. รายได้อ่ืนๆ
 
* 5.84              0.43        8.55              1.08          (2.71)             (31.69)      

5. กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน (0.74)             (0.06)       0.95              0.12          (1.69)             (178.07)     

รวมรายได้ 1,347.22         100.00      788.24            100.00        558.98            70.92         

                                 *รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรบั และกําไรจากเงนิลงทุนระยะส ัน้ เป็นต้น

การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างรายได้

2565 2564
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3. รายได้จากการให้บริการ สําหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เป็นจํานวนเงิน 30.64 ล้านบาท และ 

25.00 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 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 388.26 ลา้นบาท และ 266.48 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

อตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 13.88 และรอ้ยละ 5.65 ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้และมตีน้ทุนคงทีใ่กลเ้คยีง

กบัปีก่อน สง่ผลใหก้าํไรเพิม่ขึน้ 

2. ต้นทุนการให้บริการรบัเหมาและติดตัง้ เป็นตน้ทุนงานบรกิารรบัเหมาและตดิตัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิของงานทีท่าํเสรจ็จนถงึ

วนัสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 860.05 ลา้นบาท และ 525.10 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา

กาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 0.07 และรอ้ยละ -11.42 ตามลาํดบั พบว่ามอีตัรากาํไรขัน้ตน้ดขีึน้  

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

ทีห่มดอายุรบัประกนัสนิคา้แลว้ (Expired Warranty) สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 

18.31 ลา้นบาท และ 17.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 40.24 และรอ้ยละ 30.49 ตามลาํดบั พบว่ามี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ดขีึน้ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

1. ค่าใช้จ่ายในการขาย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มค่ีาใชจ้่ายในการขาย 33.00 ลา้นบาท และ 27.18 

ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รเชงิรุก เพิม่บุคลากรในทมีงานฝ่ายขาย เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพงานขาย

ทีม่เีขา้มามากขึน้ในปีน้ี 

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มมีลูค่าเท่ากบั 97.87 ลา้นบาท และ 59.61 

ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 เน่ืองจากมกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูจาํนวน 30.07 ลา้นบาท 

สาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน 
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ขาดทุนสาํหรบัปี 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธ ิ45.29 ลา้นบาท และ 86.11 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากการในปี 2565 มกีารตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน และจาก

ปัจจยัภายนอก อตัราเงนิเฟ้อสง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในตลาดในประเทศปรบัราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,342.12 778.74 563.39 72.35

ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,266.62 808.96 457.65 56.57

กําไร(ขาดทุน)ข ัน้ตน้ 75.51 (30.23) 105.73 (349.81)

รายไดอ้ื่น 5.84 8.55 (2.71) (31.69)

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น (0.74) 0.95 (1.69) (178.07)

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่าย 80.61 (20.72) 101.33 (488.97)

ค่าใชจ้่ายในการขาย 33.00 27.18 5.82 21.42

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 97.87 59.61 38.26 64.17

ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (50.26) (107.52) 57.25 (53.25)

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.53 0.66 (0.13) (19.21)

รายไดภ้าษเีงนิได้ (5.51) (22.07) 16.56 (75.03)

ขาดทุนสําหรบัปี (45.29) (86.11) 40.82 (47.41)

ขาดทุนต่อหุน้ (บาท) (0.0503) (0.0957) 0.0454

งบกาํไรขาดทุนรวม

สาํหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี การเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึน้ (ลดลง)31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
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การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 

สินทรพัย ์

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เป็นจํานวนเงนิ 1,301.38 ลา้นบาท และ 

1,334.35 ลา้นบาทตามลําดบั สนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลง 93.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -11.66 เน่ืองจากลูกหน้ีการคา้และ

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิและสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นลดลง สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 60.89 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 11.51 เน่ืองจากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาไม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 44.74 ลา้นบาท  

หน้ีสิน   

บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 เป็นจํานวนเงิน 443.21 ล้านบาท และ 

430.78 ล้านบาทตามลําดบั หน้ีสนิหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 13.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 เน่ืองจากเจ้าหน้ีการค้าและ

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 33.05 ลา้นบาท สว่นหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนลดลง 0.94 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ -3.12  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจํานวนเงิน 858.17 ล้านบาท และ 903.57 ล้านบาท

ตามลาํดบั สว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเน่ืองจากบรษิทัมขีาดทุนสทุธจิากการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2565 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท รอ้ยละ

สินทรพัยห์มนุเวียน 711.39                      805.25                      (93.86)                       (11.66)      

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 589.99                      529.10                      60.89                        11.51       

รวมสินทรพัย์ 1,301.38                   1,334.35                   (32.97)                       (2.47)        

หนี้สินหมนุเวียน 414.07                      400.70                      13.37                        3.34          

หนี้สินไมห่มนุเวียน 29.14                        30.07                        (0.94)                         (3.12)        

รวมหนี้สิน 443.21                      430.78                      12.43                        2.89          

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 858.17                      903.57                      (45.41)                       (5.03)        

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 1,301.38                   1,334.35                   (32.97)                       (2.47)        

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธนัวาคม 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564

การเปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

         ขอแสดงความนบัถอื 

          
    (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                        ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                          ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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เลขที ่CPT/TH002-2023 

 

วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2566 

 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการดาํเนินงาน สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยมรีายไดร้วม 1,347.22 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ45.29 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ

กบัสาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายไดร้วม 788.24 ลา้นบาท และมขีาดทุนสทุธ ิ86.11 ลา้นบาท  

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลขาดทุน เน่ืองจากการตัง้สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยั

จะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่า้งชาํระนาน และจากปัจจยัภายนอก อตัราเงนิเฟ้อสง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในตลาดในประเทศปรบั

ราคาสงูขึน้ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองแดง สายไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

               ขอแสดงความนบัถอื 

                            
.                      (นางสาวณฐัชานนัท ์เธยีรชยัตระกลู) 

                              ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ 

                                                                             ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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