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14. คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวมสาํหรับปี สิ'นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก
การขายและการให้บริการรวม 924.45 ลา้นบาท ลดลง 61.39 ลา้นบาท หรือ 6.23% เมื+อเทียบกบัปีก่อน ที+มีรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท รายไดที้+ลดลง สาเหตุหลกัมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ' าประปา
ชุมชน เนื+องจาก ในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ+ม รายไดที้+เกิดขึ'นเป็นรายไดรั้บรู้ตาม
สัดส่วนที+แลว้เสร็จจากโครงการที+อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน โดยมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ+งแวดลอ้มและกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพิ+มขึ'น ในส่วนตน้ทุนรวมลดลงเนื+องจากตน้ทุนส่วนเกินจาก
งานก่อสร้างโครงการระบบนํ' าประปาชุมชนลดลงจาํนวน 87.66 ลา้นบาท เมื+อเทียบกบัปีก่อน ทาํให้ ปี 2561 บริษทัมีกาํไร
ขั'นตน้จาํนวน 227.62 ลา้นบาท เพิ+มขึ'น 88.34 ลา้นบาท หรือ 63.42% เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีกาํไรขั'นตน้จาํนวน 139.28 ลา้น
บาท ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อน สรุปผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัมีกาํไร
สุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีผล
ขาดทุนสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 882.21 863.37 2.18% 
รายไดจ้ากการให้บริการ 25.35 44.70 -43.28% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 16.89 77.77 -78.28% 
รายไดอื้+น 9.35 8.83 5.79% 
รวมรายได้ 933.80 994.68 -6.12% 
ตน้ทุนขาย 651.68 631.44 3.21% 
ตน้ทุนบริการ 21.74 43.16 -49.63% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ 23.42 171.96 -86.38% 
รวมต้นทุน 696.84 846.56 -17.69% 

กาํไรขั6นต้น 227.62 139.28 63.42% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 24.62% 14.13%  
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 192.74 269.82 -28.57% 
กลบัรายการค่าปรับล่าชา้ 2.67 -  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 46.90 (121.71) 138.53% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 5.02% -12.24%  
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 (117.48) 131.08% 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 3.91% -11.81%  
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน (บาท) 0.18 (0.58) 131.08% 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ'าหนกั (ลา้นหุ้น) 202.50 202.50  
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รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2561 % ปี 2560 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน (SAFETY) 

      715.73  77.42%       715.18  72.54% 0.08% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE)       172.57  18.67%       163.84  16.62% 5.33% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ'าเพื+ออุปโภค บริโภค (WATER)         36.16  3.91%       106.83  10.84% -66.15% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ       924.45  100%       985.84  100% -6.23% 

ปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

882.21 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 25.35 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 16.89 ลา้นบาท  

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือ 

SAFETY มีจาํนวน 715.73 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนัเมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้เดิมเพิ+มขึ'น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกคา้ใหม่ยงัเติบโตได้เพียงเล็กน้อย ด้านลูกคา้กลุ่ม

หน่วยงานราชการมีจาํนวนลดลง เนื+องจากในช่วงครึ+ งปีแรกหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการ

ดาํเนินการจดัซื'อตาม พรบ. ฉบบัใหม่ โครงการจดัซื'อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดจ้ากการ

ให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY มาจากการให้บริการติดตั'งระบบดา้นความปลอดภยัต่างๆ โดยปี 2561 มีงานลกัษณะ

ดงักล่าวลดลงเมื+อเทียบปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื+อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 172.57 ลา้นบาท เพิ+มขึ'น 8.73 

ลา้นบาท หรือ 5.33% เมื+อเทียบกบัปีก่อน เนื+องจากการเพิ+มสินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิมไดเ้พิ+มขึ'น นอกจากนี'  ลูกคา้หลกัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีทิศทางการเติบโตอยา่งต่อเนื+อง 

 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 36.16 ลา้น

บาท ลดลง 70.67 ลา้นบาท หรือ 66.15% เมื+อเทียบกบัปีก่อน เนื+องจากรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปา

ชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ+ม รายไดที้+เกิดขึ'นเป็นรายไดรั้บรู้ตาม

สัดส่วนที+แลว้เสร็จจากโครงการที+อยูร่ะหว่างการดาํเนินงาน นอกจากนี'  รายไดจ้ากงานขุดเจาะบ่อบาดาลมีจาํนวนลดลง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการติดตั'งโครงการระบบนํ' าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ+มขึ'น 

เมื+อเทียบกบัปีก่อน 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 133 
 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนรวม 696.84 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 651.68 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 

21.74 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 23.42 ลา้นบาท ตน้ทุนรวมลดลง 149.42 ลา้นบาท หรือ 17.69% โดยตน้ทุน

ขายเพิ+มขึ'นตามรายไดจ้ากการขายที+เพิ+มขึ'น ดา้นตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดง้านบริการ และตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตาม

ตามรายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีตน้ทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ' าประปาชุมชนลดลง ทาํให้ปี 

2561 สดัส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 75.38% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ บริษทัมีกาํไรขั'นตน้ 227.62 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั'นตน้จากการขายและการใหบ้ริการ 24.62% เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีกาํไรขั'นตน้ 139.28 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั'นตน้จากการขายและการใหบ้ริการที+ 14.13%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใน ปี 2561 มีจาํนวน 192.74 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 85.38 

ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104.85 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลง 77.09 ลา้นบาท หรือคิด

เป็น 28.57% สาเหตุหลกัเนื+องจากการบนัทึกตั'งสาํรองหนี'สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี'ค่าปรับจาํนวน 60.50 ลา้นบาท และ

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 10 ลา้นบาทในปีก่อน และมีค่าปรับงานล่าชา้ลดลง โดยในปี 2561 มีการ

บนัทึกกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 2.67 ลา้นบาท นอกจากนี'  บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพ

เพิ+มขึ'น ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายในขายและบริหารบางรายการที+เพิ+มขึ'น เช่น ค่า

คอมมิชชั+นพนกังานขาย ที+เพิ+มขึ'นตามการขายที+เพิ+มขึ'น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามกฎหมายกบักลุ่มผูรั้บจา้งที+ละทิ'งงาน 

และการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ' ารีไซเคิลของลูกคา้อุตสาหกรรมรายหนึ+ งจาํนวน 2.51 

ลา้นบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยด์งักล่าว  

ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 8.17 ลา้นบาท ลดลง 5.10 ลา้นบาท หรือ 38.42% เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+

มีตน้ทุนทางการเงิน 13.27 ลา้นบาท เนื+องจากบริษทัใชเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

 

กาํไรสุทธิ 

 ปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% 

เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท  
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ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี<ยนแปลง 

  จํานวน % จํานวน % 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 457.87 70.21%         576.63  73.22% -20.60% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 194.24 29.79%         210.85  26.78% -7.88% 

รวมสินทรัพย์ 652.12 100%         787.48  100% -17.19% 

หนี' สินหมุนเวียน 325.30 49.78%         484.34  61.40% -32.84% 

หนี' สินไม่หมุนเวยีน 53.83 8.24%           69.02  8.75% -22.00% 

รวมหนี6สิน 379.14 58.02%         553.36  70.15% -31.48% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)          274.28 41.98%         235.43  29.85% 16.50% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั'งสิ'น 652.12 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

135.37 ลา้นบาท หรือ 17.19% สินทรัพยที์+ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีมูลค่างานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียกเก็บและ

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ' าลดลงจาํนวน 56.64 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

35.06 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ-สุทธิลดลง 17.27 ลา้นบาท ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื+น-สุทธิลดลง 5.94 ลา้นบาท และ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลง 4.05 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัมาจากค่าเสื+อมราคาสินทรัพยส์าํหรับงวด 

18.71 ลา้นบาท และค่าเผื+อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์2.51 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ+มขึ'น 3.28 ลา้นบาท  

หนี6สิน 

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหนี' สินรวม 379.14 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 174.22 

ลา้นบาท หรือ 31.48% โดยมีหนี' สินหมุนเวยีนที+ลดลงหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั'นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 152.39 

ลา้นบาท เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื+นลดลง 8.23 ลา้นบาท และมีประมาณการหนี' สินที+อาจเกิดขึ'นจากโครงการก่อสร้าง

ลดลง 2.29 ลา้นบาท โดยมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ+มขึ'น 4.15 ลา้นบาท   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 274.28 ลา้นบาท เพิ+มขึ'นจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 36.51 ลา้นบาท  

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 135 
 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 139.15 132.73 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (1.28) (31.23) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (172.97) (58.63) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ'น(ลดลง) (35.10) 42.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  57.12 92.27 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 139.15 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

การเปลี+ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี' สินดาํเนินงานจาํนวน 79.55 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียก

เก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 56.64 ลา้นบาท ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื+นลดลง 6.02 ลา้น

บาท สินคา้คงเหลือลดลง 6.73 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื+น 7.87 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1.28 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายเพื+อซื'อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 1.50 ลา้นบาท โดยมีงินสดรับจากรับคืนเงืนใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0.44 ลา้นบาท และรับดอกเบี'ย 0.79 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 172.97 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 159.53 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี' สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.27 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี'ยจาํนวน 8.17 ลา้นบาท 

  

  

 


