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 ในป 2557 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมคีวามผนัผวนอนัเนือ่งมาจากปญหาการเมอืงในชวงครึง่ปแรก จงึทาํใหกําลงั

ซื้อลดตํ่าลง แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีความพยายามเปนอยางมากในการกระตุนยอดขายจนทําให บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น

ประมาณรอยละ 4.66 โดยบริษัทฯ มีรายไดรวม ในป 2556 และป 2557 เทากับ 1,957.96 ลานบาท และ 2,049.16 ลานบาท 

ตามลาํดับ และอตัราสวนกําไรข้ันตนของบริษทัฯ ในป 2556 และ 2557 เทากับรอยละ 30.14 และ 29.58 ตามลาํดบั

 บรษิทัฯ มอีตัรากําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษใีนป 2556 และป 2557 เทากับรอยละ 5.74 และรอยละ 7.56 และมกํีาไร(ขาดทุน)

สทุธใินป 2556 และ 2557 จาํนวน 58.67 ลานบาท และ 124.14 ลานบาท ตามลาํดบั 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 3 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ 

 และการจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสินคาของบริษัทฯ ในป 2556 และป 2557 เทากับ 1,740.70 ลานบาท และ 1,802.32 

 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.54 รายไดของบริษัทฯ ในป 2557 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการกระตุนยอดขายของบริษัทฯ 

 

  รายไดงานบริการของบริษัทฯ ในป 2556 และป 2557 เทากับ 205.29 ลานบาท และ 231.30 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มข้ึนรอยละ 12.67

 

  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาในป 2556 และป 2557 เทากับ 11.96 ลานบาท และ 15.53 ลานบาท 

 ตามลําดับ
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 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2556 และ 2557 เทากับ 1,220.70 ลานบาท และ 1,282.15 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2556 และ 2557 เทากับรอยละ 70.13 

 และ 71.14 ตามลาํดับ จะพบวา มอีตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาในป 2557 เพิม่ข้ึนเลก็นอยเมือ่เปรียบ

 เทยีบกับป 2556

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานบริการในป 2556 และ 2557 จํานวน 140.10 ลานบาท และ 149.90 ลานบาท ตามลําดับ 

 โดยอัตราสวนตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการของบริษัทฯ ในป 2556 รอยละ 68.24 ซ่ึงสูงกวาป 2557 ที่มีอัตราสวน

 ตนทุนขายตอรายไดจากงานบริการเทากับรอยละ 64.81

 

  บริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนจากการจําหนายกระแสไฟฟา ในป 2556 และ 2557 ประมาณรอยละ 56.61 และ 

 53.38 ตามลาํดบั 

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บริษทัฯ มคีาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 และ 2557 เทากับ 328.86 ลานบาท และ 428.84 ลานบาท 

 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาอตัราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบรษิทัฯ ในป 2556 และ 2557 เทากับ

 รอยละ 16.80 และ 20.93 ตามลาํดบั 

 กําไรขั้นตน

  บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนจากการขายสินคาในป 2556 และ 2557 เทากับรอยละ 29.87 และ 28.86  

 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนจากงานบริการในป 2556 และ 2557 เทากับรอยละ 32.00 และ 35.19 ตามลําดับ 

 กําไรสุทธิ

  

  บรษิทัฯ มกํีาไร(ขาดทนุ)สทุธกิอนหักภาษเีงินไดนติบุิคคลในป 2556 และป 2557 เทากับ 112.43 ลานบาท และ 

 154.94 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึนรอยละ 37.81 เนื่องจากในป 2556 บริษัทฯ บันทึกหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและ

 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย จํานวน 142.27 ลานบาท

  สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2556 และป 2557 บริษัทฯ มีภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 53.76 และ 30.80 

 ลานบาท จงึทาํใหกําไร(ขาดทนุ)สทุธขิองบรษิทัฯ ในป 2556 และ 2557 เทากับ 58.67 และ 124.14 ลานบาท ตามลาํดบั 

 เพิ่มข้ึน 65.47 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 111.59 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,109.46 และ 2,271.84 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 162.38 ลานบาท หรือมีอัตราการเพิ่มของสินทรัพย คิดเปนรอยละ 7.70 โดยสินทรัพยที่เพิ่มข้ึนในป 

 2557 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มข้ึน 144.43 ลานบาท และสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึน 

 39.95 ลานบาท

 ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 376.00 และ 520.43 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ท้ังนี้ระยะ

 เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของป 2556 และ 2557 เทากับ 60 และ 81 วัน ตามลําดับ

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯ มีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เปน

 จํานวน 332.28 และ 372.23  ลานบาท ตามลําดับ ป 2557 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 49.90 ลานบาท งานระหวางทํา 72.02 ลานบาท วัตถุดิบ 214.09 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 17.37 ลานบาท 

 และวัตถุดบิระหวางทาง 18.85 ลานบาท ทัง้นีบ้ริษทัฯ มอีตัราสวนหมนุเวียนสนิคาคงเหลอืในป 2556 และ 2557 เทากบั 

 7.72 และ 8.78 เทา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสินคาของบริษัทฯ มีการหมุนเวียนอยูในระดับท่ีดี

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวน 821.00 และ 945.87 ลานบาท ตามลําดับ 

 เพิ่มข้ึน 124.87 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มข้ึนจึงมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบ

 เพิ่มข้ึนเพื่อใชในกระบวนการผลิต
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 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 223.54 ลานบาท และ 

 304.38 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 80.84 ลานบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตตามคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น   

  โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉลี่ยของป 2556 

 และ 2557 เทากับ 58 วัน และ 67 วัน ตามลําดับ 

 สวนของผูถือหุน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสวนของผู ถือหุ น เทากับ 1,288.46 ลานบาท และ 

 1,325.97 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึน 37.51 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบการ

 เงินรวม 174.52 ลานบาท แตบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินจํานวน 39.03 ลานบาท มีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 

 30.80 ลานบาท

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เทากับ 0.64 เทา และ

 0.71 เทา ตามลําดับ ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเล็กนอย เน่ืองจากบริษัทฯ มีคําสั่งซ้ือเพิ่มมากข้ึน 

 ทําใหภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนเพิ่มข้ึนจากการสั่งซ้ือวัตถุดิบมาเพื่อใชในกระบวนการผลิต 


