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2. คำาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานปี 2561

    ผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบระหว่างรอบปีบัญชี 2561 และ 2560

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท %

รายได้จากการดำาเนินงานรวม 1,464.30 1,684.45 (220.15) (13.07)

  - รายได้จากการขายสินค้า 1,114.08 1,400.17 (286.09) (20.43)

  - รายได้ค่าบริการและซ่อมบำารุง 197.84 193.61 4.23 2.18

  - รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

    เซลล์แสงอาทิตย์

107.07 43.25 63.82 147.56

  - รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 45.31 47.42 (2.11) (4.45)

ต้นทุนจากการดำาเนินงานรวม 1,193.66 1,354.31 (160.65) (11.86)

  - ต้นทุนขาย 942.32 1,168.84 (226.52) (19.38)

  - ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำารุง 116.85 117.78 (0.93) (0.79)

  - ต้นทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

    เซลล์แสงอาทิตย์

99.24 39.42 59.82 151.75

  - ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า 23.14 21.39 1.75 8.18

  - ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 12.11 6.89 5.22 75.76

กำาไรขั้นต้น 270.64 330.14 (59.50) (18.02)

รายได้อื่น 27.91 47.82 (19.91) (41.64)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 349.09 - 349.09 100.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย 119.41 125.94 (6.53) (5.19)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 155.60 165.45 (9.85) (5.95)

ต้นทุนทางการเงิน 22.17 36.55 (14.38) (39.34)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (347.68) 50.02 (397.70) (795.08)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 68.03 (5.72) 73.75 1,289.34

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (279.65) 44.30 (323.95) (731.26)

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (0.208) 0.033 (0.241) (730.30)
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รายได้

 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงาน 4 ประเภท คือ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการและ 

ซ่อมบำารุง งานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 1. รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 1,114.08 ล้านบาท และ 1,400.17 ล้าน

บาทตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 20.43 เนื่องจากรายได้จากขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการลดลงมาก 

 2. รายได้งานบริการและซ่อมบำารุงของบริษัทฯ ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 197.84 ล้านบาท และ 193.61 

ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18

 3. รายได้จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 107.07 ล้านบาท 

และ 43.25 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 147.56 เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้จากงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โครงการใหญ่ที่บริษัทฯ ได้งานเมื่อปี 2560

 4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 45.31 ล้านบาท และ 47.42 ล้านบาท  

ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 4.45 เน่ืองจากมีการบำารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงจำาเป็นต้องหยุดการผลิต 

กระแสไฟฟ้าชั่วคราว

ต้นทุน

 1. บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 942.32 ล้านบาท และ 1,168.84 ล้านบาท ตามลำาดับ  

และเม่ือพิจารณาจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ  

84.58 และ 83.48 ตามลำาดับ พบว่า อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายสินค้าในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ 

กับปี 2560 ร้อยละ 1.10

 2. บริษัทฯ มีต้นทุนงานบริการในปี 2561 และ 2560 จำานวน 116.85 ล้านบาท และ 117.78 ล้านบาท ตามลำาดับ 

โดยอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการของบริษัทฯ ในปี 2561 ร้อยละ 59.06 ซึ่งตำ่ากว่าปี 2560 ที่มี

อัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับร้อยละ 60.83 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 1.77

 3. บริษัทฯ มีต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2561 และ 2560 จำานวน 99.24 

ล้านบาท และ 39.42 ล้านบาทตามลำาดับ โดยอัตราส่วนต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ต่อรายได้จากงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2561 ร้อยละ 92.69 ซึ่งสูงกว่าปี 2560  

ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 91.13 เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55

 4. บริษัทฯ มีต้นทุนงานจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2561 และ 2560 จำานวน 23.14 ล้านบาท และ 21.39 ล้านบาท  

ตามลำาดับ โดยมีอัตราส่วนต้นทุนจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2561 และ 

2560 ประมาณร้อยละ 51.07 และ 45.10 ตามลำาดับ เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.97
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ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า ในปี 2561 เท่ากับ 349.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จากปี 2560 

มีสาเหตุจากโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่จังหวัดระยองดำาเนินการผลิตในปริมาณน้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอกับจุดคุ้มทุน 

อีกทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาขายในตลาด จึงทำาให้เกิดการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เกือบเต็ม

มูลค่า

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 119.41 ล้านบาท และ 125.94 ล้านบาท ตามลำาดับ 

และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 8.00 

และ 7.27 ตามลำาดับ เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 155.60 ล้านบาท และ 165.45 ล้านบาท  

ตามลำาดับ และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ

ร้อยละ 10.43 และ 9.55 ตามลำาดับ เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88

กำาไรขั้นต้น

 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 15.42 และ 16.52 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 40.94 และ 39.17 ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้น

จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 7.31 และ 8.85 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 48.93 และ 54.89 ตามลำาดับ 

 อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลง เนื่องจากมียอดขายสินค้าลดลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่

เป็นต้นทุนคงที่ ส่วนอัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการและซ่อมบำารุงเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ 

เพิ่มมากขึ้น และมีการควบคุมต้นทุนงานบริการได้ดีขึ้น ส่วนอัตรากำาไรขั้นต้นจากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ยังไม่ดีพอ ส่วนอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง เนื่องจาก 

มีต้นทุนในการบำารุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น

กำาไรสุทธิ

 บริษัทฯ มีกำาไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ (347.68) ล้านบาท และ 

50.02 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลงร้อยละ 795.08

 สำาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

68.03 และ (5.72) ล้านบาท จึงทำาให้กำาไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ (279.65) และ 

44.30 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง 323.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 731.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
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สรุปฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท %

สินทรัพย์

  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51.93 51.95 (0.02) (0.04)

  - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 277.26 250.33 26.93 10.76

  - สินค้าคงเหลือ 423.81 516.29 (92.48) (17.91)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 754.94 822.00 (67.06) (8.16)

  - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 707.35 1,113.44 (406.09) (36.47)

  - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 94.06 26.63 67.43 253.21

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 861.31 1,189.90 (328.59) (27.61)

รวมสินทรัพย์ 1,616.25 2,011.90 (395.65) (19.67)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 240.52 270.43 (29.91) (11.06)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 88.89 110.73 (21.84) (19.72)

รวมหนี้สิน 735.24 810.95 (75.71) (9.34)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 881.01 1,200.95 (319.94) (26.64)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,616.25 2,011.90 (395.65) (19.67)

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,616.25 และ 2,011.90 ล้านบาท  

ตามลำาดับ ลดลง 395.65 ล้านบาท หรือมีอัตราการลดของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 19.67 โดยสินทรัพย์ที่ลดลง 

ในปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีรายการเผ่ือการด้อยค่าของเคร่ืองจักรท่ีโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ จ.ระยอง 

เกือบเต็มมูลค่า

ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำานวน 268.33 และ 228.91 ล้านบาท ตามลำาดับ

 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

เก็บหน้ีเฉล่ียของปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 66 และ 78 วัน ตามลำาดับ พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บหน้ีจากลูกค้าได้เร็วข้ึน 

จากปีที่ผ่านมา
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สินค้าคงเหลือ 

 บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  

เป็นจำานวน 423.81 และ 516.29 ล้านบาท ตามลำาดับ ปี 2561 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูปหักค่าเผื่อ 

การลดมูลค่า 105.74 ล้านบาท งานระหว่างทำา 83.01 ล้านบาท วัตถุดิบ 218.36 ล้านบาท วัสดุส้ินเปลือง 8.80 ล้านบาท  

และวัตถุดิบระหว่างทาง 7.91 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 

2.51 และ 2.93 เท่า 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวน 94.06 ล้านบาท และ 

26.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 253.21 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์

ถาวรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินจำานวน 735.24 และ 810.95 ล้านบาท ตามลำาดับ ลดลง  

75.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.34 สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าลดลง 

จากปีที่ผ่านมา และได้ชำาระเงินกู้บางส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 240.52 ล้านบาท และ 

270.43 บาท ลดลงจำานวน 29.91 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา

การจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ยของปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 79 วัน และ 78 วัน ตามลำาดับ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 881.01 ล้านบาท และ 1,200.95 ล้านบาท 

ตามลำาดับ ลดลง จำานวน 319.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม 

จำานวน (279.65) ล้านบาท ส่งผลให้กำาไรสะสมลดลงเหลือ (218.81) ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.83 เท่า และ 0.68 เท่า 

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในปี 2561
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ย้อนกลับสารบัญ

 คณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มี

รายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยในการจัดทำางบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น 

ได้ดำาเนินการตามข้อบังคับบริษัทและตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทขอให้คำารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2561 ฉบับนี ้

มีความถูกต้องตามท่ีควรและจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซ่ึงได้ถือปฏิบัติโดยสมำา่เสมอ ระบบการควบคุม 

ภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได ้

ของงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

           ในนามของคณะกรรมการบริษัท

           นายดนุชา น้อยใจบุญ

           กรรมการผู้จัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน




