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คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาสที  2 ส ิ"นสดุวันที  30 ม.ิย. 2557 

 สรปุผลการดําเนนิงาน 

 
  

รายได ้

 

ไตรมาส 2 ปี 2557 งบการเงนิรวมของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวม 184.43 ลา้นบาท ลดลง 12.01 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 6.12 เมื อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 
ที มรีายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 196.44 ลา้นบาท 

บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายจํานวน 183.10 ลา้นบาท ลดลง 12.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 6.19 เมื อ
เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นที มรีายไดจ้ากการขายจํานวน 195.19 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายที ลดลงมาจากกลุม่
สนิคา้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ซึ งลดลงตามภาคการผลติของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต ์นอกจากนี" รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ"ายังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิาร 

 ไตรมาส 2 ปี 2557 บรษัิทมตีน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิารจํานวน 134.76 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทนุขายจํานวน 
133.88 ลา้นบาท และตน้ทนุบรกิารจํานวน 0.89 ลา้นบาท ตน้ทนุขายลดลงตามปรมิาณการขายที ลดลง ดา้นตน้ทนุบรกิาร
ลดลงเนื องจากการบรหิารจัดการที มปีระสทิธภิาพเพิ มขึ"น เมื อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น   

 สดัสว่นตน้ทนุขายและบรกิารในไตรมาส 2 ปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 73.07 ของรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร ทําใหม้ีอัตรากําไรขั "นตน้ที รอ้ยละ 26.93 อัตรากําไรขั "นตน้ลดลง เมื อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น ที มี
อัตรากําไรขั "นตน้ที รอ้ยละ 30.48 เนื องจากการขายสนิคา้ที มอีัตรากําไรขั "นตน้ตํ าในสดัสว่นที เพิ มขึ"นใหก้บัหน่วยงานทั "ง
ภาครัฐและเอกชน  

  

 

หน่วย : ลา้นบาท

ไตรมาส 2/57 ไตรมาส 2/56 %เปลี.ยนแปลง ไตรมาส 1/57 %เปลี.ยนแปลง 6 เดอืน/57 6 เดอืน/56 %เปลี.ยนแปลง

รายไดจ้ากการขาย 183.10 195.19 -6.19% 198.52 -7.77% 381.62 387.79 -1.59%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1.33 1.25 6.18% 1.22 9.42% 2.55 2.27 12.25%

รายไดอ้ ื น 0.47 0.53 -10.46% 2.06 -77.14% 2.53 1.15 120.32%

รวมรายได้ 184.90 196.97 -6.13% 201.79 -8.37% 386.69 391.21 -1.15%

ตน้ทุนขาย 133.88 135.25 -1.02% 143.19 -6.51% 277.07 273.05 1.47%

ตน้ทุนบริการ 0.89 1.31 -32.46% 1.04 -14.65% 1.93 2.26 -14.71%

รวมตน้ทนุ 134.76 136.56 -1.32% 144.23 -6.56% 278.99 275.31 1.34%

กําไรข ั:นตน้ 49.67 59.88 -17.06% 55.50 -10.51% 105.17 114.75 -8.35%

อตัรากําไรข ั:นตน้ (%) 26.93% 30.48% -3.55% 27.79% -0.86% 27.38% 29.42% -2.04%

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 41.43 42.22 -1.87% 42.78 -3.16% 84.21 77.02 9.33%

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 8.71 18.19 -52.11% 14.78 -41.08% 23.49 38.88 -39.58%

อตัรากําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได ้(%)

4.71% 9.23% -4.52% 7.32% -2.62% 6.07% 9.94% -3.86%

กําไรสุทธ(ิส่วนที เป็นของบริษัทใหญ่) 6.58 14.10 -53.31% 11.52 -42.87% 18.11 29.84 -39.33%

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 3.56% 7.16% -3.60% 5.71% -37.65% 4.68% 7.63% -2.95%

กําไรต่อหุน้ขั "นพื"นฐาน (บาท)* 0.04 0.09 -53.31% 0.07 -42.87% 0.11 0.18 -39.33%

จํานวนหุน้สามัญถัวเฉลี ยถ่วงนํ"าหนัก(ลา้นหุน้)* 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00

* ปรับปรุงใหม่

หน่วย : ลา้นบาท

โครงสรา้งรายได้ ไตรมาส2/57 ไตรมาส2/56 % เปลี.ยนแปลง 6 เดอืน/57 6 เดอืน/56 %เปลี.ยนแปลง
กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย
 และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

150.15 160.69 -6.56% 313.50 314.21         -0.22%

กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 28.94 28.13 2.89% 58.22 59.09          -1.47%
กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นระบบบําบัดนํ"า              
เพื ออุปโภค บริโภค

5.34 7.63 -29.93% 12.44 16.76          -25.77%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 184.43 196.44 -6.12% 384.16 390.06 -1.51%
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คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2 ปี 2557 มจํีานวน 41.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายในการ
ขายจํานวน 22 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจํานวน 19.43 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยในการขายที เพิ มขึ"นหลักเป็น
คา่ใชจ้่ายในการขายของบรษัิทยอ่ย ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมจํีานวนใกลเ้คยีงกนั เมื อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี
กอ่น  

 
 

กําไรสุทธ ิ
 
บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที เป็นของบรษัิทใหญจํ่านวน 6.58 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธริอ้ยละ 3.56 กําไรสทุธิ

ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นจํานวน 7.52 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 53.31 เมื อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น ซึ งมกํีาไรสทุธจํิานวน 14.10 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธริอ้ยละ 7.16 
 
 
ฐานะการเงนิ 
 

 

 

สนิทรพัย ์

ณ วันที  30 มถิุนายน 2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทั "งสิ"น 515.97 ลา้นบาท เพิ มข ึ"นจากปีกอ่นจํานวน 4.51 ลา้น
บาท หรอืเพิ มขึ"นคดิเป็นรอ้ยละ 0.88 สนิทรัพยท์ี เพิ มขึ"นหลักมาจากลกูหนี"การคา้และลกูหนี"อื นจํานวน 20 ลา้นบาท และ
สนิคา้คงเหลอืเพิ มขึ"นจํานวน 10.06 ลา้นบาท แตม่รีายการเงนิสดและเงนิฝากธนาคารลดลงจํานวน 22.49 ลา้นบาท  

 

หนี:สนิ 

 ณ วันที  30 มถิุนายน 2557 บรษัิทมหีนี"สนิรวม 202.54 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกันกับปีกอ่น หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 
0.11 หนี"สนิที ลดลงหลักมาจากเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิจํานวน 7.92 ลา้นบาท แตม่เีจา้หนี"การคา้
ในขณะที เจา้หนี"การคา้และเจา้หนี"อื นเพิ มขึ"นจํานวน 6.41 ลา้นบาท 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที  30 มถิุนายน 2557 บรษัิทมีสว่นของผูถ้ือหุน้จํานวน 313.43 ลา้นบาท เพิ มขึ"นจากปีกอ่นจํานวน 4.73 
ลา้นบาท หรอืเพิ มขึ"นคดิเป็นรอ้ยละ 1.53 เป็นผลมาจากกําไรสทุธใินงวดปัจจบัุน  

บรษัิทจดทะเบยีนเพิ มทนุจํานวน 27 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท เพื อรองรับการจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามัญแกผู่ ้
ถอืหุน้ 

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม % เปลี.ยนแปลง

ลา้นบาท % ลา้นบาท %

สนิทรัพย์ 515.97 100.00% 511.45 100.00% 0.88%

หนี"สนิ 202.54 39.25% 202.75 39.64% -0.11%

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 313.43 60.75% 308.70 60.36% 1.53%

ณ 30 มถิุนายน 2557 ณ 31 ธนัวาคม 2556


