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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554

  ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศมกีารเจรญิเตบิโตในเกณฑ์ทีด่ ีส่งผลให้มกีารใช้พลงังานเพิม่ข้ึน ปรมิาณ 
ความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายข้ึนอยู่กับความต้องการใช้พลงังาน ท�าให้บรษิทัฯ มีรายได้รวมเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ  
28.12 โดยบริษัทฯมีรายได้รวม ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 1,795.97 ล้านบาท และ 2,301.00 ล้านบาท ตามล�าดับ  
และอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 26.32 และ 31.90

  บรษิทัฯ มีอตัราก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษใีนปี 2554 และปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 9.78 และร้อยละ 14.98 และมกี�าไร 
(ขาดทุน) สุทธิในปี 2554 และ 2555 จ�านวน 115.53 ล้านบาท และ 245.80 ล้านบาท ตามล�าดับ

  วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

   รายได้

     บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร 4 ประเภท คือ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย งานบรกิาร  
   งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

     รายได้จากการขายสนิค้าของบริษทัฯ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 1,519.05 ล้านบาท และ 2,010.23 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั เพิม่ขึน้ร้อยละ 32.33 รายได้ของบรษิทัฯ ในปี 2555 เพ่ิมขึน้เนือ่งจากเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
   ขยายตัวขึ้นส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 

     รายได้งานบริการของบรษิทัฯ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 193.81 ล้านบาท และ 262.15 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.26 

     รายได้ค่าก่อสร้างในปี 2554 และปี 2555 มีจ�านวน 71.86 ล้านบาท และ 16.64 ล้านบาทตามล�าดับ

     รายได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 11.24 ล้านบาท และ 11.98 ล้านบาท  
   ตามล�าดับ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   ต้นทุนขาย

     บรษิทัฯ มต้ีนทนุขายสนิค้าในปี 2554 และ 2555 เท่ากบั 1,121.92 ล้านบาท และ 1,371.02 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   และเมือ่พจิารณาจากอัตราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายสนิค้าของบรษิทัฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ  
   73.86 และ 68.20 ตามล�าดับ จะพบว่า มีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าในปี 2555 ลดลง 
   อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

     บรษิทัฯ มต้ีนทนุงานบรกิารในปี 2554 และ 2555 จ�านวน 126.59 ล้านบาท และ 172.73 ล้านบาท ตามล�าดบั  
   โดยอัตราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากงานบรกิารของบรษิทัฯ ในปี 2554 ร้อยละ 65.32 ซึง่อยูใ่นระดบัเดยีวกัน 
   กับปี 2555 ซึ่งมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับร้อยละ 65.88

     บริษัทฯ มีต้นทุนงานก่อสร้างในปี 2555 จ�านวน 16.17 ล้านบาท และมีอัตราส่วนต้นทุนงานก่อสร้างต่อ 
   รายได้จากงานก่อสร้างเท่ากับร้อยละ 97.18

     บรษิทัฯ มอีตัราส่วนต้นทนุจากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2554 และ 2555 ประมาณร้อยละ 53.02 และ  
    56.18 ตามล�าดับ

   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

     บรษัิทฯ  มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2554 และ 2555 เท่ากบั 259.77 ล้านบาท และ 334.81 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั และเมือ่พจิารณาอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมของบรษัิทฯในปี 2554 และ 2555  
   เท่ากับร้อยละ 14.46 และ 14.55 ตามล�าดับ
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   ก�าไรขั้นต้น

     บรษัิทฯ มอีตัราก�าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าในปี 2554 และ 2555 เท่ากบัร้อยละ 26.14 และ 31.80 ตามล�าดบั  
   ก�าไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2554 และ 2555 เท่ากับร้อยละ 34.68 และ 34.11 ตามล�าดับ

   ก�าไรสุทธิ

     บรษิทัฯมกี�าไร(ขาดทนุ)สทุธก่ิอนหกัภาษเีงนิได้นติิบคุคลในปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 175.70 ล้านบาท 
   และ 344.59 ล้านบาท ตามล�าดบั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 96.12 เนือ่งจากบรษิทัฯ สามารถขายสนิค้าได้มากขึน้จากการ 
   ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปริมาณค�าสั่งซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น

     ส�าหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 60.18 และ  
   98.80 ล้านบาท จึงท�าให้ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 115.53 และ 245.80 
   ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 130.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.76 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

   สินทรัพย์

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,255.39 และ 2,148.31 ล้านบาท  
   ตามล�าดับ ลดลง 107.08 ล้านบาท หรือมอีตัราการลดลงของสนิทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 4.75 โดยสนิทรัพย์ทีล่ดลง 
   ในปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 96.88 ล้านบาท

   ลูกหนี้การค้า ตั๋วเงินรับ และรายได้ค่าบริการค้างรับ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัย 
   จะสูญจ�านวน 424.98 และ 308.07 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งลดลงเนื่องจากการติดตามเร่งรัดหนี้

     บรษิทัฯ มีนโยบายการให้สินเชือ่ทางการค้าแก่ลกูหน้ีการค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 60-90 วนั ทัง้นีร้ะยะ 
   เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 146 และ 60 วัน ตามล�าดับ

   สินค้าคงเหลือ

     บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555  
   เป็นจ�านวน 437.67 และ 485.22 ล้านบาท ตามล�าดับ ปี 2555 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส�าเร็จรูป 
   หกัค่าเผือ่การลดมลูค่า 124.37 ล้านบาท งานระหว่างท�า 70.80 ล้านบาท วตัถดิุบ 255.91 ล้านบาท วสัดสุิน้เปลอืง  
   18.47 ล้านบาท และวตัถุดบิระหว่างทาง 15.67 ล้านบาท ทัง้นีบ้รษิทัฯมอีตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลอืในปี  
   2554 และ 2555 เท่ากบั 9.34 และ 10.61 เท่า ซึง่แสดงให้เหน็ว่าสนิค้าของบรษิทัฯมีการหมุนเวยีนอยูใ่นระดบั 
   ปานกลาง
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รายงานประจ�าปี 2555
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

   หนี้สิน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินจ�านวน 1,976.05 และ 1,757.82 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ ลดลง 218.23 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นจึงสามารถจ่าย
ช�าระค่าสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งหนี้สินที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายที่ลดลง

   เจ้าหนี้การค้า

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 413.44 ล้านบาท  
   และ 200.64 ล้านบาท ลดลงจากการช�าระหนี้ที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการขายสินค้าได้มากขึ้นของบริษัทฯ 

     โดยบรษิทัฯ ได้รบัเครดติจากเจ้าหนีป้ระมาณ 30 – 60 วนั ทัง้น้ีระยะเวลาการจ่ายช�าระหนีเ้ฉลีย่ของปี 2554  
   และ 2555 เท่ากับ 90 วัน และ 48 วัน ตามล�าดับ 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 279.34 และ 390.49 ล้านบาท  
   ตามล�าดบั เพิม่ข้ึน 111.15 ล้านบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิจากการด�าเนนิงาน 303.43 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ  
   มีต้นทุนทางการเงนิจ�านวน 93.54 ล้านบาท และมค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ�านวน 98.80 ล้านบาท และบรษิทัย่อย 
   มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2555 จ�านวน 173.74 ล้านบาท

   ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

     บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 เท่ากับ 7.07 เท่า  
   และ 4.50 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องเจ้าหนี้การค้าในปี 2555 ลดลง  
   และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ
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