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ท ี QTC 0180/2565 

11 พฤศจิกายน 2565 

 

เรอืง    คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบัผลการดาํเนินงานไตรมาสที 3 ปี 2565 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  

บรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลกาํไรสทุธิสาํหรบัไตรมาสที 3 สินสดุวนัท ี30 กนัยายน 2565 โดย

จดัทาํเป็นงบการเงินรวมของบรษิัท คิวทีซี เอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิทัฯ”) ซงึมีผลขาดสทุธิจาํนวน 

5.11 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 111.87 เมอืเทยีบกับงวดเดียวกนัของปี 2564 ทมีีผลกาํไรสทุธิจาํนวน 43.06 ลา้นบาท โดยแสดง

ขอ้มลูการดาํเนินงานของธุรกจิในภาพรวมและอธิบายการวเิคราะหด์งันี 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานของธุรกิจในภาพรวม 

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

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน % จาํนวนเงิน 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 326.29 1.83 0.56 324.46 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (300.87) (62.82) 26.39 (238.05) 

กาํไรขนัตน้ 25.42 (60.99) (70.58) 86.41 

รายไดอื้น 7.26 5.92 441.79 1.34 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 32.68 (55.07) (62.76) 87.75 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (12.24) (2.00) 19.53 (10.24) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (26.61) 1.02 (3.69) (27.63) 

รวมค่าใช้จ่าย (38.85) (0.98) 2.59 (37.87) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (6.17)  (56.05)  (112.37) 49.88 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.16) 0.26 (61.90) (0.42) 

กาํไร/(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ (6.33) (55.79) (112.80) 49.46 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1.22 7.62 (119.06) (6.40) 

กาํไร/(ขาดทนุ) สาํหรับงวด (5.11) (48.17) (111.87) 43.06 
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รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 

ในไตรมาสที 3 ปี 2565 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายหมอ้แปลงไฟฟา้ การใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ  

เกียวกบัหมอ้แปลงไฟฟา้ รายไดจ้ากธุรกิจจาํหน่ายอปุกรณไ์ฟฟา้ โดยเป็นตวัแทนจาํหน่ายเกียวกบัโซลารเ์ซลล ์รวมถึง

การผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยข์องบรษิัทย่อยทางออ้ม  รายไดร้วมจาํนวน  326.29 ลา้น

บาท เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกนัของปี 2564 ซงึมจีาํนวน 324.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพิมขึนรอ้ยละ 0.56  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายได้ตามลักษณะธุรกิจ 
ปี 2565        เพิมขึน / (ลดลง)  ปี 2564   

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเรจ็รูป 195.06 (45.06) (18.77) 240.12 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟา้ 10.31 (21.35) (67.44) 31.66 

รายไดจ้ากธุรกจิโซลารเ์ซลล ์ 111.53 69.00 162.24 42.53 

รายไดจ้ากการขายวตัถดุิบและอปุกรณอื์น ๆ 1.66 0.66 66.00 1.00 

รายไดจ้ากการบรกิาร 7.73 (1.42) (15.52) 9.15 

รวมรายได้จากการขายและการบรกิาร 326.29 1.83 0.56 324.46 

 

 

รายได้จากการขายสินค้าสาํเรจ็รูป : บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายหมอ้แปลงไฟฟา้ใหก้บัภาครฐั ภาคเอกชนและส่งออก ซึง

ในปี 2565 มีรายไดล้ดลงจากปี 2564 จาํนวน 45.06 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราลดลงรอ้ยละ  18.77  รายไดจ้ากการขายสินคา้

สาํเรจ็รูปลดลง เกิดจากยอดขายหมอ้แปลงไฟฟา้ตา่งประเทศลดลง เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้

โครงการขนาดใหญ่ในต่างประเทศชะลอตวัตามไปดว้ย 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2565        เพิมขึน / (ลดลง)  ปี 2564   

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ 

ภาครฐัและรฐัวิสาหกจิ 75.95 6.13 8.78 69.82 

ขายเอกชนในประเทศ 78.27 6.05 8.38 72.22 

ขายตา่งประเทศ 40.84 (57.24) (58.36) 98.08 

รวมรายได้จากการขายหมอ้แปลงไฟฟ้า 195.06 (45.06) (18.77) 240.12 
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รายได้จากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า : บรษิัทย่อยทางออ้มมีการจาํหน่ายกระแสไฟฟา้ใหห้นว่ยงานภาครฐั ในปี 

2565 จาํนวน 10.31 ลา้นบาท ในขณะทีปี 2564 มจีาํนวน 31.66 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 67.44 สาเหตเุกดิจากสญัญา

ในการรบัสิทธิส่วนเพิมราคาค่าไฟตามนโยบายรฐับาลไดสิ้นสดุลงในเดือน พฤศจิกายน 2564 

 

รายไดจ้ากธุรกิจโซลารเ์ซลล ์:   ในไตรมาสที 3 ปี 2565 มีรายไดจ้ากธุรกิจโซลารเ์ซลล ์และอุปกรณท์ีเกียวเนอืงกัน 

มีจาํนวน 111.53 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2564 ทมีีจาํนวน 42.53 ลา้นบาท เพิมขึนในอตัรารอ้ยละ 162.24  ลกูคา้ยงัคงมคีวาม

ตอ้งการสินคา้อย่างต่อเนือง และในไตรมาส 3 ปี 2565 น ีบรษิัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้กลยทุธโ์ดยการขบัเคลือนธุรกิจดา้นพลงังานใน

เชิงรุก เพอืตอบสนองนโยบายเชงิเศรษฐกจิของภาครฐั  

 

รายได้จากการบรกิาร  :  บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารติดตงัหมอ้แปลงไฟฟ้า งานบรกิารตรวจเชค็สภาพและ

บาํรุงรกัษาตามกาํหนดเวลา งานบรกิารซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาหมอ้แปลงไฟฟา้ งานทดสอบหมอ้แปลงไฟฟา้ งานบรกิารเติม

นาํมนั รวมถงึงานบรกิารเชา่หมอ้แปลงไฟฟ้า ในไตรมาส 3 ปี 2565 จาํนวน 7.73 ลา้นบาท ลดลงอตัรารอ้ยละ 15.52 ในขณะที

ปี 2564 มีจาํนวน 9.15 ลา้นบาท เกิดจากลกูคา้มกีารเลือนกาํหนดการซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟา้ออกไป 

ประเภท 
ปี 2565        เพิมขึน / (ลดลง)  ปี 2564   

จาํนวนเงนิ จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ 

การใหบ้รกิารและบาํรุงรกัษา 4.55 0.37 8.85 4.18 

การซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟ้า 1.93 (2.39) (55.32) 4.32 

การใหบ้รกิารอืน ๆ 1.25 0.60 92.31 0.65 

รวมรายได้จากการให้บรกิาร 7.73 (1.42) (15.52) 9.15 

 

ต้นทนุขายและบริการ 

ในปี 2565  บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารจาํนวน 300.87 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้รอ้ยละ 7.79 

ในขณะทีปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิารจาํนวน 238.05 ลา้นบาท เป็นอตัรากาํไรขนัตน้ รอ้ยละ 26.63 

สาเหตทุอีตัรากาํไรขนัตน้ของปี 2565 ลดลง เกิดจากการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งสงู 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2565 บรษิัทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  จาํนวน 38.85 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 2.59   จาก

ไตรมาสเดยีวกนัของปี 2564 จาํนวน 37.87 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายเพิมขึน 

เนืองจากการทาํการตลาดเชิงรุกทีมีการแขง่ขนัสงู เพอืเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้จึงทาํใหม้คี่าใชจ้่าย

ในการส่งเสรมิการขายเพิมขึน 

 

 

จึงเรยีนมาเพอืทราบ 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายพลูพิพฒัน ์  ตนัธนสิน) 

   ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 

 




