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ท ี QTC 0103/2565 

12 พฤษภาคม 2565 

 

เรอืง    คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานไตรมาสที 1 ปี 2565 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  

บรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี จาํกัด (มหาชน) ขอชีแจงผลกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาสที 1 สินสดุวนัท ี31 มีนาคม 2565 โดย

จดัทาํเป็นงบการเงินรวมของบรษิัท คิวทซี ีเอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิทัฯ”) ซงึมีผลกาํไรสทุธิจาํนวน 

14.91 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 34.11 เมอืเทยีบกับงวดเดียวกนัของปี 2564 ทมีีผลกาํไรสทุธิจาํนวน 22.63 ลา้นบาท โดยแสดง

ขอ้มลูการดาํเนินงานของธุรกจิในภาพรวมและอธิบายการวเิคราะหด์งันี 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานของธุรกิจในภาพรวม 

งบกาํไรขาดทุน  (งบการเงนิรวม)  
ปี 2565 เพิมขนึ   / (ลดลง) ปี 2564 

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 243.70 14.39 6.28 229.31 

ตน้ทุนขายและบรกิาร (192.41) (28.41) 17.32 (164.00) 

กาํไรขนัตน้ 51.29 (14.02) (21.47) 65.31 

รายไดอื้น 4.50 0.04 0.90 4.46 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 55.79 (13.98) (20.04) 69.77 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11.23) (1.14) 11.30 (10.09) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (25.32) 6.79 (21.15) (32.11) 

รวมค่าใช้จ่าย (36.55) 5.65 (13.39) (42.20) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 19.24  (8.33)  (30.21) 27.57 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.15) 0.05 (25.00) (0.20) 

กาํไร/(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 19.09 (8.28) (30.25) 27.37 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (4.18) 0.56 (11.81) (4.74) 

กาํไร/(ขาดทนุ) สาํหรับงวด 14.91 (7.72) (34.11) 22.63 
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รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 

ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟา้ การใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ  

เกียวกบัหมอ้แปลงไฟฟา้ รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายอปุกรณไ์ฟฟา้ โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายเกียวกบัโซลารเ์ซลล ์รวมถึง

การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยข์องบรษิัทย่อยทางออ้ม รายไดร้วมจาํนวน  243.70 ลา้น

บาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2564 ซงึมจีาํนวน 229.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิมขึนรอ้ยละ 6.28  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ตามลักษณะธุรกิจ ปี 2565        เพิมขึน / (ลดลง)  ปี 2564   

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเรจ็รูป 182.02 51.19 39.13 130.83 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟา้ 11.56 (26.83) (69.89) 38.39 

รายไดจ้ากธุรกจิโซลารเ์ซลล ์ 39.81 (2.39) (5.66) 42.20 

รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบและอปุกรณอื์น ๆ 2.51 (1.07) (29.89) 3.58 

รายไดจ้ากการบรกิาร 7.80 (6.51) (45.49) 14.31 

รวมรายได้จากการขายและการบรกิาร 243.70 14.39 6.28 229.31 

 

รายได้จากการขายสินค้าสาํเรจ็รูป : บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้าใหก้บัภาคเอกชนและส่งออก ซึงในปี 

2565 มีรายไดเ้พมิขึนจากปี 2564 จาํนวน 51.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพมิขึนรอ้ยละ  39.13  บรษิัทฯ มกีารวางแผนกลยทุธ์

การตลาดเชิงรุก ส่งผลใหม้ลูคา่ของการขายหมอ้แปลงตา่งประเทศ มีจาํนวน 130.95 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2564 มจีาํนวน 

82.27 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพมิขึนรอ้ยละ 29.17  

 

รายได้จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า : บรษิัทย่อยทางออ้มมีการจาํหน่ายกระแสไฟฟา้ใหห้น่วยงานภาครฐั ในปี 2565 

จาํนวน 11.56 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2564 มีจาํนวน 38.39 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 69.89 สาเหตเุกิดจากสญัญาในการ

รบัสิทธิส่วนเพมิราคาค่าไฟตามนโยบายรฐับาลไดสิ้นสดุลงในเดือน พฤศจิกายน 2564 

 

รายไดจ้ากธุรกิจโซลารเ์ซลล ์:   ในไตรมาสที 1 ปี 2565 มีรายไดจ้ากธุรกิจโซลารเ์ซลล ์และอปุกรณท์เีกียวเนอืงกัน มจีาํนวน 

39.81 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2564 ทมีจีาํนวน 42.20 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 5.66  แมย้อดขายในไตรมาสนีจะลดลง 

แต่ความตอ้งการในสินคา้ยงัคงมแีนวโนม้ทีสงูขึน 
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รายได้จากการบรกิาร  :  บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ แก่ลกูคา้ เพือรองรบัความตอ้งการและ

อาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้ ในไตรมาส 1 ปี 2565 จาํนวน 7.80 ลา้นบาท ลดลงอตัรารอ้ยละ 45.49 ในขณะทีปี 2564 

มีจาํนวน 14.31 ลา้นบาท ยงัคงเกิดจากผลกระทบของสถานการณโ์ควิด 19 ทาํใหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ได ้

 

ต้นทนุขายและบริการ 

ในปี 2565  บรษิัทฯ มตีน้ทนุขายและบรกิารจาํนวน 192.40 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 21.05 

ในขณะทีปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารจาํนวน 164.00 ลา้นบาท เป็นอตัรากาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 28.48 

สาเหตทุอีตัรากาํไรขนัตน้ของปี 2565 ลดลง เกดิจากการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งสงูในตลาดภาคเอกชนภายในประเทศ  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2565 บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  จาํนวน 36.55 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.39   จาก

จาํนวน .20 ลา้นบาท ซงึเกิดจากการควบคมุค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 

 

จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพลูพิพฒัน ์  ตนัธนสิน) 

   ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 

 


