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คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ปี 2557 สิ นสดุวนัที$ 31 ธ.ค. 2557 

 สรปุผลการดาํเนนิงาน 

 

รายได ้

 

ในปี 2557 งบการเงนิรวมของบรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร
รวม 803.01 ลา้นบาท เพิ$มขึ น 29.13 ลา้นบาท หรอืเพิ$มขึ นคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 3.76  เมื$อเทยีบกับปีกอ่น ที$มรีายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิารรวม 773.88 ลา้นบาท 

บรษัิท มรีายไดจ้ากการขายจํานวน 797.71 ลา้นบาท เพิ$มข ึ น 28.62 ลา้นบาท หรอืเพิ$มขึ นคดิเป็นรอ้ยละ 3.72 
เมื$อเทยีบกับปีกอ่น ที$มีรายไดจ้ากการขายจํานวน 769.09 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายที$เพิ$มขึ นมาจากกลุม่สนิคา้ดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ที$เพิ$มขึ นจากการขายใหก้ับกลุม่ลกูคา้ในอตุสาหกรรมปิโตร
เคมี และกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ ซึ$งบรษัิทสามารถประมูลงานขายไดเ้พิ$มขึ น เมื$อเทียบกับปีก่อน 

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2557 ปี 2556
%

เปลี*ยนแปลง

รายไดจ้ากการขาย 797.71 769.09 3.72%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.30 4.79 10.63%

รายไดอ้ ื$น 4.48 2.79 60.32%

รวมรายได้ 807.49 776.67 3.97%

ตน้ทุนขาย 580.99 536.36 8.32%

ตน้ทุนบริการ 4.18 3.71 12.47%

รวมตน้ทนุ 585.17 540.08 8.35%

กําไรข ั6นตน้ 217.85 233.80 -6.82%

อตัรากําไรข ั6นตน้ (%) 27.13% 30.21% -3.08%

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 171.28 168.91 1.40%

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 51.05 67.69 -24.58%

อตัรากําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษี
เงนิได ้(%)

6.32% 8.72% -2.39%

กําไรสุทธ(ิส่วนที$เป็นของบริษัทใหญ่) 38.86 50.75 -23.43%

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 4.81% 6.53% -1.72%

กําไรต่อหุน้ขั  นพื นฐาน (บาท) 0.24 0.31 -23.43%

จํานวนหุน้สามัญถัวเฉลี$ยถ่วงนํ าหนัก(ลา้นหุน้) 162.00 162.00

หน่วย : ลา้นบาท

โครงสรา้งรายได้ ปี 2557 % ปี 2556 % %เปลี*ยนแปลง

กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย
 และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

668.82 83% 638.20         82% 4.80%

กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 105.11 13% 105.71         14% -0.57%

กลุ่มสนิคา้และบริการดา้นระบบบําบัดนํ า              
เพื$ออุปโภค บริโภค

29.08 4% 29.97          4% -2.98%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 803.01 100% 773.88 100% 3.76%
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อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรมหลักอื$นๆ ไดแ้ก ่อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมอาหาร มจํีานวน
ลดลง ตามภาคการผลติ และภาคการสง่ออกที$ชะลอตัวลง 

ดา้นกลุม่สนิคา้เพื$อการควบคมุสภาพแวดลอ้ม ลูกคา้หลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติชิ นสว่นอเิล็กทรอนิกสแ์ละ
เครื$องใชไ้ฟฟ้า รายไดจ้ากการขายมจํีานวนใกลเ้คยีงกับปีกอ่น เนื$องจาก ภาคการผลติในปี 2557 อยูใ่นภาวะทรงตัว  

รายไดจ้ากกลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ าเพื$ออปุโภคและบรโิภค จํานวน 29.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5.30 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการจําหน่ายระบบและอุปกรณ์ดา้นระบบบําบัดนํ าจํานวน 23.78 
ลา้นบาท 

รายไดอ้ื$นจํานวน 4.48 ลา้นบาท มาจากกําไรจากอัตราแลกเปลี$ยนจํานวน 2.06 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหเ้ชา่
ทรัพยส์นิและรายไดอ้ื$นรวม 2.42 ลา้นบาท     

ตน้ทนุขายและตน้ทุนบรกิาร 

 ปี 2557 บรษัิทมตีน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิารจํานวน 585.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจํานวน 580.99 
ลา้นบาท และตน้ทุนบรกิารจํานวน 4.18 ลา้นบาท สัดสว่นตน้ทุนขายและบรกิารในปี 2557 คดิเป็นรอ้ยละ 72.87 ของ
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ทําใหม้อัีตรากําไรขั  นตน้ที$รอ้ยละ 27.13 อัตรากําไรขั  นตน้ลดลง เมื$อเทยีบกับปีกอ่น 
ที$มอัีตรากําไรขั  นตน้ที$รอ้ยละ 30.21 เนื$องจากการขายสนิคา้ที$มอัีตรากําไรขั  นตน้ตํ$า ในสัดสว่นที$เพิ$มขึ นใหก้ับหน่วยงานทั ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ$งสว่นใหญเ่ป็นการเสนอขายในลักษณะงานประมลู  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารใน ปี 2557 มีจํานวน 171.28 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายในการขายจํานวน 
88.09 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจํานวน 83.19 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารที$เพิ$มขึ น เกดิจาก
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษัิทยอ่ย ซึ$งสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร 

กาํไรสทุธ ิ

บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที$เป็นของบรษัิทใหญ่จํานวน 38.86 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธริอ้ยละ 4.81 กําไร
สทุธลิดลงจากไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นจํานวน 11.89 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 23.43 เนื$องจากการขาย
สนิคา้ที$มอัีตรากําไรขั  นตน้ตํ$า ในสัดสว่นที$สงูกวา่ปีกอ่น ซึ$งมกํีาไรสทุธจํิานวน 50.75 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธริอ้ย
ละ 6.53  

ฐานะการเงนิ 
 

 
 

สนิทรพัย ์

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วมทั  งส ิ น 550.37 ลา้นบาท เพิ$มขึ นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 
จํานวน 38.92 ลา้นบาท หรอืเพิ$มขึ นคดิเป็นรอ้ยละ 7.61 โดยมสีนิทรัพยห์มุนเวยีนที$เพิ$มขึ นหลักจาก ลกูหนี การคา้สทุธิ
เพิ$มขึ นจํานวน 24.58 ลา้นบาท เกดิจากการขายสนิคา้ในไตรมาส 4 ซึ$งสว่นใหญ่ยังไม่ถงึกําหนดชําระเงนิ ดา้นลกูหนี อื$น

หน่วย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม % เปลี*ยนแปลง

ลา้นบาท % ลา้นบาท %

สนิทรัพย์ 550.37 100.00% 511.45 100.00% 7.61%

หนี สนิ 229.69 41.73% 202.75 39.64% 13.28%

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 320.68 58.27% 308.70 60.36% 3.88%

ณ 31 ธนัวาคม 2557 ณ 31 ธนัวาคม 2556
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เพิ$มขึ นจํานวน 7.98 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ้่ายที$บรษัิทจ่ายล่วงหนา้ และมีสนิคา้คงเหลอื-สุทธเิพิ$มข ึ น
จํานวน 27.89 ลา้นบาท เนื$องจากบรษัิทมกีารสั$งซื อสนิคา้จากตา่งประเทศเพิ$มขึ นในไตรมาส 4 เพื$อรองรับการขายในชว่ง
ตน้ปี 2558   

หนี6สนิ 

 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมหีนี สนิรวม 229.69 ลา้นบาท เพิ$มขึ นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 26.94 
ลา้นบาท หรอืเพิ$มขึ นคดิเป็นรอ้ยละ 13.28 หนี สนิที$เพิ$มขึ นหลักมาจาก เจา้หนี การคา้เพิ$มขึ นจํานวน 46.74 ลา้นบาท จาก
การสั$งซื อสนิคา้ต่างประเทศเพิ$มขึ น เจา้หนี อื$นเกดิจากรายการคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายมจํีานวนลดลง 9.06 ลา้นบาท และเงนิ
เบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั  นจากสถาบันการเงนิลดลงจํานวน 9.58 ลา้นบาท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมสีว่นของผูถ้ือหุน้จํานวน 320.68 ลา้นบาท เพิ$มขึ นจากปีกอ่นจํานวน 11.98 
ลา้นบาท หรอืเพิ$มขึ นคดิเป็นรอ้ยละ 3.88 เป็นผลมาจากกําไรสทุธสํิาหรับปี จํานวน 38.86 ลา้นบาท บรษัิทจดทะเบยีนเพิ$ม
ทนุจํานวน 27 ลา้นบาทเพื$อรองรับการจา่ยหุน้ปันผล และจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดจํานวน 26.45 ลา้นบาท  

 

 


