
คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานป 2559 เปรียบเทียบกับป 2558

 ในป 2559 สถานการณเศรษฐกิจโลกในป 2559 ยังคงชะลอตัวตอเนือ่งจากป 2558 สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทยท่ีมกีารขยายตวัเพิม่ข้ึนเพยีงเลก็นอยจากปทีผ่านมา รวมท้ังปจจยัตางๆ ภายในประเทศ โดยเฉพาะดานการลงทุนท่ีมี
สัดสวนการลงทุนในประเทศอยูในระดับตํ่า ทําใหการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมลดต่ําลง นับเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ ซ่ึงสงผลใหอตัราการเตบิโตของยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายในแผนธุรกิจท่ีวางไว โดยบรษิทัฯ มรีายไดรวมป 2559 
เทากับ 1,623.18 ลานบาท และป 2558 เทากับ 2,094.97 ลานบาท หรอืลดลงจากป 2558 ประมาณ  22.5% และอตัราสวนกําไร
ข้ันตนของบริษทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.92 และ 17.80 ตามลาํดับ

 บริษัทฯ มีอัตรากําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีในป 2558 และป 2559 เทากับรอยละ 5.85 และรอยละ (4.57) และมีกําไร
(ขาดทุน) สทุธใินป 2558 และ 2559 จาํนวน 94.61 ลานบาท และ (62.18) ลานบาท ตามลาํดบั 

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

 รายได

  

  บริษัทฯ มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ 3 ประเภท คือ หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย งานบริการ และ

 การจําหนายกระแสไฟฟา

 

  รายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2558 และป 2559 เทากับ 1,810.17 ลานบาท และ 1,342.85 ลานบาท

 ตามลาํดับ ลดลงรอยละ 25.82 ซ่ึงรายไดของบรษิทัฯ ในป 2559 ลดลงเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวและ

 การลงทุนในประเทศลดลง

 

  รายไดงานบริการของบริษทัฯ ในป 2558 และป 2559 เทากับ 263.73 ลานบาท และ 258.62 ลานบาท ตามลาํดบั 

 ลดลงรอยละ 1.94

 

  รายไดจากการจาํหนายกระแสไฟฟาในป 2558 และป 2559 เทากับ 21.06 ลานบาท และ 21.71 ลานบาท ตามลาํดับ 

 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.07
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 ตนทุนขาย

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนขายสนิคาในป  2558 และ 2559 เทากับ 1,326.45 ลานบาท และ 1,182.95 ลานบาท ตามลาํดบั 

 และเมือ่พจิารณาจากอตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาของบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 73.17 

 และ 88.09 ตามลาํดบั จะพบวา มอีตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากการขายสนิคาในป 2559 เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับป 2558

 

  บรษิทัฯ มตีนทุนงานบริการในป 2558 และ 2559 จาํนวน 193.12 ลานบาท และ 181.77 ลานบาท ตามลาํดบั โดย

 อตัราสวนตนทนุขายตอรายไดจากงานบริการของบรษิทัฯ ในป 2558 รอยละ 73.22 ซ่ึงสงูกวาป 2559 ทีม่อีตัราสวนตนทนุขาย

 ตอรายไดจากงานบริการเทากับรอยละ 71.27

 

  บรษิทัฯ มอีตัราสวนตนทุนจากการจาํหนายกระแสไฟฟา ในป 2558 และ 2559 ประมาณรอยละ 51.35 และ 52.84 

 ตามลาํดับ 

 คาใชจายในการขายและบริหาร

 

  บริษทัฯ มคีาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 และ 2559 เทากับ 414.74 ลานบาท และ 342.01 ลานบาท 

 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาอตัราสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมของบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากับ

 รอยละ 19.82 และ 21.11 ตามลาํดับ 

 กําไรขั้นตน

  บรษิทัฯ มอีตัรากําไรข้ันตนจากการขายสนิคาในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.83 และ 11.91 ตามลาํดับ 

 อัตรากําไรขั้นตนจากงานบริการในป 2558 และ 2559 เทากับรอยละ 26.78 และ 28.73 ตามลําดับ

 

  อตัรากําไรข้ันตนจากการขายสนิคาลดลง เนือ่งจากปรมิาณการผลติลดลง จงึสงผลใหตนทุนการผลติตอหนวยสงูข้ึน

 และมีการแขงขันทางการตลาดในประเทศคอนขางสูง ทําใหราคาขายสินคาปรับลดลง

 

 กําไรสุทธิ

  

  บริษทัฯ มกํีาไร (ขาดทุน) สทุธกิอนหักภาษเีงินไดนติิบุคคลในป 2558 และป 2559 เทากับ 122.47 ลานบาท และ 

 (74.26) ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 160.63 

  สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ มีรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 

 (27.86) และ 12.08 ลานบาท จงึทําใหกําไร (ขาดทนุ) สทุธขิองบรษิทัฯ ในป 2558 และ 2559 เทากบั 94.61 และ (62.18) 

 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 156.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 165.73 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2558
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การวิเคราะหฐานะทางการเงิน

 

 สินทรัพย

 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยรวมเทากับ 2,110.14 และ 2,106.12 ลานบาท ตาม

 ลําดับ ลดลง 4.02 ลานบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย คิดเปนรอยละ 0.19 โดยสินทรัพยที่ลดลงในป 2559 มี

 สาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือลดลง 63.68 ลานบาท 

 

 ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

 สูญจํานวน 431.07 และ 440.43 ลานบาท ตามลําดับ

 

  บริษัทฯ มีนโยบายการใหสินเช่ือทางการคาแกลูกหนี้การคาเปนระยะเวลาประมาณ 60-90 วัน ท้ังนี้ระยะเวลา

 เก็บหนี้เฉลี่ยของป 2558 และ 2559 เทากับ 82 และ 104 วัน ตามลําดับ 

 สินคาคงเหลือ 

  บริษัทฯ มีมูลคาสินคาคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการลดมูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เปน

 จํานวน 466.81 และ 403.13 ลานบาท ตามลําดับ ป 2559 สินคาคงเหลือประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปหักคาเผื่อการ

 ลดมูลคา 48.42 ลานบาท งานระหวางทํา 73.75 ลานบาท วัตถุดิบ 256.99 ลานบาท วัสดุสิ้นเปลือง 18.04 ลานบาท 

 และวัตถุดิบระหวางทาง 5.93 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือในป 2558 และ 2559 เทากับ 

 7.52 และ 7.63 เทา 

 หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินจํานวน 783.58 และ 915.26 ลานบาท ตามลําดับ 

 เพิ่มข้ึน 131.68 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนมาจากการเพิ่มข้ึนของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และ

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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 เจาหนี้การคา

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 205.79 ลานบาท และ 

 308.73 บาท เพิ่มข้ึนจํานวน 102.94 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดรับเครดิตจากเจาหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะ

 เวลาการจายชําระหนี้เฉลี่ยของป 2558 และ 2559 เทากับ 61 วัน และ 70 วัน ตามลําดับ 

 สวนของผูถือหุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน เทากับ 1,326.55 ลานบาท และ 1,190.85 

 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจํานวน 135.70 ลานบาท เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากการดําเนินงาน 

 62.18 ลานบาท, จายเงินปนผล จํานวน 67.15 ลานบาท พรอมกับมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

 ประกันภัย จํานวน 7.96 ลานบาท และมีผลกําไรจากผลกระทบจากภาษีเงินไดอีก 1.59 ลานบาท จึงทําใหกําไร (ขาดทุน)

 สะสมลดลงจากปที่ผานมา 

 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เทากับ 0.59 เทา และ 

 0.77 เทา ตามลําดับ ซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมลดลง 
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