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ย้อนกลับสารบัญ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

  ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐ แต่การลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านงานก่อสร้างและด้านอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวอย่าง

ต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย  

(Distribution Transformer) ทำาให้ผลการดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกตำ่ากว่าเป้าหมายในแผนธุรกิจที่วางไว้ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนสามารถทำาให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นและมีผลกำาไรในช่วงครึ่งปีหลัง 

  บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2560 เท่ากับ 1,732.27 ล้านบาท และปี 2559 เท่ากับ 1,656.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 4.57 และอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 19.60 

และ 14.67 ตามลำาดับ

  บริษัทฯ มีอัตรากำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.00 

และร้อยละ (2.56) และมีกำาไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2560 และ 2559 จำานวน 44.30 ล้านบาท และ (62.39) ล้านบาท 

ตามลำาดับ 

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

  รายได้

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 4 ประเภท คือ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการ

และซ่อมบำารุง งานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

  1. รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 1,400.17 ล้านบาท และ 1,342.85 ล้านบาท 

    ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 

  2. รายได้งานบริการและซ่อมบำารุงของบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 193.61 ล้านบาท และ 212.28  

    ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 8.79

  3. รายได้จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 43.25 ล้านบาท  

    และ 46.36 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 6.71

  4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 47.42 ล้านบาท และ 21.71 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.42

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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  ต้นทุนขาย

  1. บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 1,168.84 ล้านบาท และ 1,233.84 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2560 และ  

    2559 เท่ากับร้อยละ 83.48 และ 91.88 ตามลำาดับ พบว่าอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้า 

    ในปี 2560 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 8.40

  2. บริษัทฯ มีต้นทุนงานบริการในปี 2560 และ 2559 จำานวน 117.78 ล้านบาท และ 135.65 ล้านบาท ตามลำาดับ  

    โดยอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการของบริษัทฯ ในปี 2560 ร้อยละ 60.83 ซึ่งตำ่ากว่า 

    ปี 2559 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับร้อยละ 63.90 เป็นอัตราที่ลดลง 

    ร้อยละ 3.07 

  3. บริษัทฯ มีต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และ 2559 จำานวน 39.42  

    ล้านบาท และ 46.12 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยอัตราส่วนต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ 

    แสงอาทิตย์ต่อรายได้จากงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2560 ร้อยละ 91.13  

    ซึ่งตำ่ากว่าปี 2559 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 99.47 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 8.34

  4. บริษัทฯ มีต้นทุนงานจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และ 2559 จำานวน 21.39 ล้านบาท และ 11.47 ล้านบาท  

    ตามลำาดับ โดยมีอัตราส่วนต้นทุนจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี  

    2560 และ 2559 ประมาณร้อยละ 45.10 และ 52.84 ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 7.74

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 291.39 ล้านบาท และ 302.25 ล้านบาท 

ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 

เท่ากับร้อยละ 16.82 และ 18.25 ตามลำาดับ 

  กำาไรขั้นต้น

  บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 16.52 และ 8.12 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 39.17 และ 36.10 ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้น

จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 8.87 และ 0.53 ตามลำาดับ  

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับร้อยละ 54.90 และ 47.16 ตามลำาดับ  

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดตำ่าลง ส่วนอัตรา 

กำาไรขึ้นต้นจากงานบริการและซ่อมบำารุง และงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์อาทิตย์เพิ่มขึ้นจากต้นทุนที ่

ลดลง
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  กำาไรสุทธิ

  บริษัทฯมีกำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 50.02 ล้านบาท และ 

(74.47) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 167.17

  สำาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

(5.72) และ 12.08 ล้านบาท จึงทำาให้กำาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 44.30 และ 

(62.39) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 106.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 171 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

  สินทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,011.90 และ 2,119.19 ล้านบาท  

ตามลำาดับ ลดลง 107.29 ล้านบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 5.06 โดยสินทรัพย์ที่ลดลง 

ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 44.84% และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 28% 

  ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำานวน 250.32 และ 453.83 ล้านบาท ตามลำาดับ

 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

เก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 78 และ 104 วัน ตามลำาดับ พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้า 

ได้เร็วขึ้นจากปีที่ผ่านมา

  สินค้าคงเหลือ 

  บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559  

เป็นจำานวน 516.29 และ 403.13 ล้านบาท ตามลำาดับ ปี 2560 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูปหักค่าเผื่อ

การลดมูลค่า 112.12 ล้านบาท งานระหว่างทำา 90.57 ล้านบาท วัตถุดิบ 264.80 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 8.92 ล้านบาท  

และวัตถุดิบระหว่างทาง 39.88 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2560 และ 2559 

เท่ากับ 8.96 และ 7.63 เท่า 

  หนี้สิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินจำานวน 810.95 และ 928.96 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง  

118.01 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงมาจากบริษัทฯ ชำาระเงินกู้บางส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินครบถ้วนแล้ว 



63 รายงานประจำาปี 2560
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน)

ย้อนกลับสารบัญ

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 270.43 ล้านบาท และ 

300.45 บาท ลดลงจำานวน 30.02 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

การจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ยของปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 88 วัน และ 70 วัน ตามลำาดับ 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,200.95 ล้านบาท และ 1,190.23 ล้านบาท  

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นจำานวน 10.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม  

จำานวน 44.30 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จำานวน 2.54 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำานวน 

33.58 ล้านบาท

  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เท่ากับ 0.68 เท่า และ 0.78 เท่า  

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินลดลงและมีกำาไรสะสมเพิ่มขึ้น




