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 งบการเงินรวมของปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำากัด และบริษัท เอกรัฐเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

 2562 2561

งบกำ�ไรข�ดทุน

รายได้จากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,629.93 1,464.30

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 1,218.63 1,193.66

ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 143.79 119.41

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 169.58 155.60

ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท) 21.56 22.13

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท) 411.31 270.64

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 82.88 (279.65)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 1,715.10 1,616.25

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 740.05 735.24

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 975.04 881.01

หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 1,343.29 1,343.29

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว (ล้านบาท) 1,074.63 1,074.63

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.80 0.80

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.061 (0.208)

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 25.23 18.48

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.02 (18.74)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.44 (17.95)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.93 (26.86)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.76  0.83 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
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2. คำาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานปี 2562

 ผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบระหว่�งรอบปีบัญชี 2561 และ 2562

หน่วย : ล้�นบ�ท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้�นบ�ท %

รายได้จากการดำาเนินงานรวม 1,629.93 1,464.30 165.63 11.31

 - รายได้จากการขายสินค้า 1,182.48 1,114.08 68.40 6.14

 - รายได้ค่าบริการและซ่อมบำารุง 210.31 197.84 12.47 6.30

 - รายได้รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

 เซลล์แสงอาทิตย์

188.84 107.07 81.77 76.37

 - รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 48.31 45.31 3.00 6.62

ต้นทุนจากการดำาเนินงานรวม 1,218.63 1,193.66 24.97 2.09

 - ต้นทุนขาย 945.78 942.32 3.46 0.37

 - ต้นทุนการให้บริการและซ่อมบำารุง 119.28 116.85 2.43 2.08

 - ต้นทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

 เซลล์แสงอาทิตย์

168.70 99.24 69.46 69.99

 - ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า 23.15 23.14 0.01 0.04

 - กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 38.31 (12.11) 50.42 416.35

กำาไรขั้นต้น 411.31 270.64 140.67 51.98

รายได้อื่น 20.00 27.91 (7.91) (28.34)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร 10.69 349.09 (338.40) (96.94)

ค่าใช้จ่ายในการขาย 143.79 119.41 24.38 20.42

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 169.58 155.60 13.98 8.98

ต้นทุนทางการเงิน 21.56 22.13 (0.57) (2.58)

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 85.69 (347.68) 433.37 124.65

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (2.81) 68.03 (70.84) (104.13)

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 82.88 (279.65) 362.53 129.64

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 0.061 (0.208) 0.269 129.33
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ร�ยได้

 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินงาน 4 ประเภท คือ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำาหน่าย งานบริการและซ่อมบำารุง  

งานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 1. รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 1,182.48 ล้านบาท และ 1,114.08 

ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.14 เนื่องจากมีรายได้จากจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งภาคเอกชนและ

หน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น 

 2. รายได้งานบริการและซ่อมบำารุงของบริษัทฯ ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 210.31 ล้านบาท และ 197.84 

ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากงานซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าและงานบริการรับจ้างทั่วไป

 3. รายได้จากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 188.84 ล้านบาท 

และ 107.07 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.37 จากงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลาย

โครงการทั้งลูกค้าภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ

 4. รายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 48.31 ล้านบาท และ 45.31 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า

ได้เพิ่มมากขึ้น 

ต้นทุน

 1. บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 945.78 ล้านบาท และ 942.32 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 ซึ่งสอดคล้องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการ 

ขายสินค้า ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 79.98 และ 84.58 ตามลำาดับ พบว่า อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้

จากการขายสินค้าในปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 4.6

 2. บริษัทฯ มีต้นทุนงานบริการในปี 2562 และ 2561 จำานวน 119.28 ล้านบาท และ 116.85 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 ซึ่งสอดคล้องตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการของ 

บริษัทฯ ในปี 2562 ร้อยละ 56.72 ซึ่งต่ำากว่าปี 2561 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนงานบริการต่อรายได้จากงานบริการเท่ากับ

ร้อยละ 59.06 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 2.34

 3. บริษัทฯ มีต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และ 2561 จำานวน 168.70 

ล้านบาท และ 99.24 ล้านบาทตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.99 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนงานโครงการของหน่วยงาน 

ราชการที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม โดยอัตราส่วนต้นทุนงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ต่อ 

รายได้จากงานรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ในปี 2562 ร้อยละ 89.33 ซึ่งต่ำากว่าปี 2561 ที่มี

อัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 92.69 เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 3.36
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 4. บริษัทฯ มีต้นทุนงานจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และ 2561 จำานวน 23.15 ล้านบาท และ 23.14  

ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าเสื่อมราคา โดยมีอัตราส่วนต้นทุนจากการจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้าต่อรายได้จากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า ในปี 2562 และ 2561 ประมาณร้อยละ 47.92 และ 51.07  

ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 3.15

ข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�สินค้�

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 10.69 และ 349.09 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 96.94 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง เนื่องจากปี 2561 ได้ทำาการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดระยองทั้งจำานวน 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 143.79 ล้านบาท และ 119.41 ล้านบาท ตามลำาดับ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.42 และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 

เท่ากับร้อยละ 8.82 และ 8.15  ตามลำาดับ เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้จากการจาก

การดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 169.58 ล้านบาทและ 155.60 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 จากการปรับประมาณการผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วันเป็น 400 วัน และเมื่อพิจารณา

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 10.40 และ 10.63 

ตามลำาดับ เป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.23

กำ�ไรขั้นต้น

 บริษัทฯ มีอัตรากำาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 20.02 และ 15.41 ตามลำาดับ 

อัตรากำาไรขั้นต้นจากงานบริการในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 43.28 และ 40.94  ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้น

ต้นจากรับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 10.67 และ 7.31  

ตามลำาดับ อัตรากำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 52.08 และ 48.93 

ตามลำาดับ 

 อัตรากำาไรขั้นต้นของรายได้ทั้ง 4 ด้านนั้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจำาหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้าและรายได้จากงานบริการซ่อมบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีงานติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าให้กับลูกค้าจำานวนหลายโครงการ อีกทั้งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำาหน่ายให้กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิต

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง   
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กำ�ไรสุทธิ

 บริษัทฯมีกำาไร(ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 85.69 ล้านบาท และ 

(347.68) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 433.37 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 124.65

 สำาหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 

 (2.81)  และ  68.03  ล้านบาท  จึงทำาให้กำาไร  (ขาดทุน)  สุทธิของบริษัทฯ ในปี  2562  และ  2561  เท่ากับ  82.88  และ 

 (279.65) ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 362.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

สรุปฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้�นบ�ท 2562 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้�นบ�ท %

 สินทรัพย์

 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41.37 51.93 (10.56) (20.34)

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 424.18 276.50 147.68 53.41

 - สินค้าคงเหลือ 429.63 423.81 5.82 1.37

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 910.45 754.94 155.51 20.60

 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 657.57 707.35 (49.78) (7.04)

 - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88.76 94.06 (5.30) (5.63)

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 804.64 861.31 (56.67) (6.58)

รวมสินทรัพย์ 1,715.09 1,616.25 98.84 6.12

หนี้สิน

 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 192.15 240.52 (48.37) (20.11)

 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 57.72 34.95 22.77 65.15

 - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 51.88 28.14 23.74 84.36

รวมหนี้สินหมุนเวียน 560.02 558.99 1.03 0.18

 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 87.96 88.89 (0.93) (1.05)

 - ผลประโยชน์พนักงาน 78.20 69.40 8.80 12.68

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 180.02 176.24 3.78 2.14

รวมหนี้สิน 740.05 735.24 4.81 0.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น 975.04 881.01 94.03 10.67

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,715.09 1,616.25 98.84 6.12
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ย้อนกลับสารบัญ

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,715.09 และ 1,616.25 ล้านบาท 

ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 98.84 ล้านบาท หรือมีอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 6.12 โดยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ก�รค้� และลูกหนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จำานวน 424.18 และ 276.50 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 147.68 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.41 โดยส่วนใหญ่ลูกหนี ้

การค้าเพิ่มขึ้นมาจากรายได้งานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์

 บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ทั้งนี้ระยะเวลา 

เก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2562 และ 2561  เท่ากับ 78 และ 66 วัน ตามลำาดับ พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้ช้า

ลงจากปีที่ผ่านมา

สินค้�คงเหลือ 

 บริษัทฯมีมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

เป็นจำานวน 429.63 และ 423.81 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเพิ่มขึ้นจากสินค้านำาเข้าระหว่างทาง เนื่องจากต้อง 

เตรียมวัตถุดิบสำาหรับงานเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและงานภาคเอกชนตามคำาสั่งซื้อ 

 สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำาเร็จรูปหักค่าเผื่อการลดมูลค่า 104.46 ล้านบาท งานระหว่างทำา 97.62 

ล้านบาท วัตถุดิบ 204.67 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 6.18 ล้านบาท และวัตถุดิบระหว่างทาง 16.69 ล้านบาท  

ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 2.86 และ 2.54 เท่า

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำานวน 657.57 และ 707.35 ล้าน

บาท ตามลำาดับ ลดลง 49.78 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.04 โดยส่วนใหญ่เกิดจากคิดค่าเสื่อมราคาในปีและมีการตั้งด้อยค่า

โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวน     88.76 ล้านบาท 

และ 94.06 ล้านบาท ลดลง 5.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.63 โดยมีสาเหตุหลักจากการตัดจำาหน่ายการด้อยค่า

สินทรัพย์ที่โรงงาน จ.ระยอง
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ย้อนกลับสารบัญ

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินจำานวน 740.05 และ 735.24 ล้านบาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 

4.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 สาเหตุที่หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

และบริการจากงานติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำานวน 192.15 ล้านบาท และ 

240.52 บาท ลดลงจำานวน 48.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.11 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายชำาระเจ้าหนี้

หมุนเร็วขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ประมาณ 30 – 60 วัน ระยะเวลาการจ่ายชำาระหนี้เฉลี่ยของ

ปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 63 วัน และ 79 วัน ตามลำาดับ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 975.04 ล้านบาท และ 881.01 ล้าน

บาท ตามลำาดับ เพิ่มขึ้น 94.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.67 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน

ตามงบการเงินรวม จำานวน 82.88 ล้านบาท ส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 126.33 ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561  เท่ากับ 0.76 เท่า และ 0.83 เท่า 

ตามลำาดับ ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า


