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การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานป 2558 เปรียบเทียบกับป 2557

 ในป 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมคีวามผนัผวนอนัเนือ่งมาจากการฟนตวัของเศรษฐกิจโลกทียั่งไมชัดเจน อกี
ทัง้สถานการณทางการเมอืงในประเทศยังไมมเีสถียรภาพ จงึทาํใหกําลงัซ้ือลดตํา่ลง แตอยางไรกต็าม บรษิทัฯ ไดมคีวามพยายามเปน
อยางมากในการกระตุนยอดขายจนทําให บรษิทัฯ มรีายไดรวมเพิม่ข้ึนประมาณรอยละ 2.10 โดยบรษิทัฯ มรีายไดรวม ในป 2557 และ
ป 2558 เทากับ 2,049.16 ลานบาท และ 2,092.13 ลานบาท ตามลาํดบั และอตัราสวนกําไรข้ันตนของบริษทัฯ ในป 2557 และ 2558 
เทากับรอยละ 29.58 และ 26.82 ตามลาํดับ

 บรษิทัฯ มอีตัรากําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษใีนป 2557 และป 2558 เทากับรอยละ 7.56 และรอยละ 5.78 และมกํีาไร(ขาดทุน)
สทุธิในป 2557 และ 2558 จาํนวน 124.14 ลานบาท และ 93.03 ลานบาท ตามลาํดับ 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 3 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ 

 และการจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสินคาของบริษัทฯ ในป 2557 และป 2558 เทากับ 1,802.32 ลานบาท และ 1,807.32 

 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มข้ึนรอยละ 0.28 รายไดของบริษัทฯ ในป 2558 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการกระตุนยอดขายของบริษัทฯ 

 

  รายไดงานบริการของบริษัทฯ ในป 2557 และป 2558 เทากับ 231.30 ลานบาท และ 263.75 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มข้ึนรอยละ 14.03

 

  รายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟาในป 2557 และป 2558 เทากับ 15.53 ลานบาท และ 21.06 ลานบาท 

 ตามลําดับ เพิ่มข้ึนรอยละ 35.61

057

ÂŒÍ¹¡ÅÑºÊÒÃºÑÞ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2558
ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2557 และ 2558 เทากับ 1,282.15 ลานบาท และ 1,322.48 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2557 และ 2558 เทากับรอยละ 71.14 

 และ 73.17 ตามลาํดบั จะพบวา มอีตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาในป 2558 เพิม่ข้ึนเลก็นอยเมือ่เปรียบเทยีบ

 กับป 2557

 

  บริษัทฯ มีตนทุนงานบริการในป 2557 และ 2558 จํานวน 149.90 ลานบาท และ 193.12 ลานบาท ตามลําดับ 

 โดยอตัราสวนตนทุนขายตอรายไดจากงานบรกิารของบรษิทัฯ ในป 2558 รอยละ 73.22 ซ่ึงสงูกวาป 2557 ทีม่อีตัราสวนตนทนุ

 ขายตอรายไดจากงานบรกิารเทากับรอยละ 64.81

  บริษัทฯ มีอัตราสวนตนทุนจากการจําหนายกระแสไฟฟา ในป 2557 และ 2558 ประมาณรอยละ 53.38 และ 

 50.19 ตามลาํดบั 

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บริษทัฯ มคีาใชจายในการขายและบรหิารในป  2557 และ 2558 เทากับ 428.84 ลานบาท และ 414.74 ลานบาท 

 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาอตัราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบรษิทัฯ ในป 2557 และ 2558 เทากับ

 รอยละ 20.93 และ 19.82 ตามลาํดบั 

 กําไรขั้นตน

  บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนจากการขายสินคาในป 2557 และ 2558 เทากับรอยละ 28.86 และ 26.83

 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนจากงานบริการในป 2557 และ 2558 เทากับรอยละ 35.19 และ 26.78 ตามลําดับ 

 

 กําไรสุทธิ

  

  บริษัทฯ มีกําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2557 และป 2558 เทากับ 154.94 ลานบาท และ 

 120.89 ลานบาท ตามลาํดับ ลดลงรอยละ 21.98 

  สาํหรับภาษเีงินไดนติิบุคคลในป 2557 และป 2558 บริษทัฯ มภีาษเีงินไดนติิบคุคลเทากับ 30.80 และ 27.86 ลานบาท

 จงึทาํใหกําไร(ขาดทุน)สทุธขิองบริษทัฯ ในป 2557 และ 2558 เทากับ 124.14 และ 93.03 ลานบาท ตามลาํดบั ลดลง 31.11 ลานบาท

 หรอืลดลงรอยละ 25.06 เมือ่เปรยีบเทยีบกับป 2557
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 2,271.84 และ 2,110.14 ลานบาท 

 ตามลําดับ ลดลง 161.70 ลานบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย คิดเปนรอยละ 7.12 โดยสินทรัพยที่ลดลงในป 

 2558 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่นลดลง 57.89 ลานบาท 

 ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 520.43 และ 462.54 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ท้ังนี้ระยะ

 เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของป 2557 และ 2558 เทากับ 81 และ 82 วัน ตามลําดับ

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯ มีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เปน

 จํานวน 372.23 และ 466.81 ลานบาท ตามลําดับ ป 2558 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 89.23 ลานบาท งานระหวางทํา 70.95 ลานบาท วัตถุดิบ 266.59 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 19.98 ลานบาท 

 และวัตถุดบิระหวางทาง 20.06 ลานบาท ทัง้นีบ้ริษทัฯ มอีตัราสวนหมนุเวียนสนิคาคงเหลอืในป 2557 และ 2558 เทากบั 

 8.78 และ 13.19 เทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาสินคาของบริษัทฯ มีการหมุนเวียนอยูในระดับที่ดี

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวน 945.87 และ 783.58 ลานบาท ตามลําดับ 

 ลดลง 162.29 ลานบาท สาเหตุท่ีหนี้สินของบริษัทฯ ลดลง จากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และการชําระ

 คืนเงินกูยืมระยะยาว 

 

 

  

059

ÂŒÍ¹¡ÅÑºÊÒÃºÑÞ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2558
ºÃÔÉÑ· àÍ¡ÃÑ°ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 304.38 ลานบาท และ 

 205.79 บาท ลดลงจํานวน 98.59 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา

 การจายชําระหนี้เฉลี่ยของป 2557 และ 2558 เทากับ 67 วัน และ 61 วัน ตามลําดับ 

 สวนของผูถือหุน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีสวนของผู ถือหุ น เทากับ 1,325.97 ลานบาท และ

 1,326.55 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 0.58 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานตามงบ

 การเงินรวม 157.00 ลานบาท แตบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินจํานวน 34.53 ลานบาท มีคาใชจายภาษีเงินได

 จํานวน 27.86 ลานบาท

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 เทากับ 0.71 เทา และ 

 0.59 เทา ตามลําดับ ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง 
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