คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558

ภาพรวม
ปี 2558 บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 914.90 ล้านบาท เพิมขึ-น
111.89 ล้านบาท หรื อ 13.93% เมือเทียบกับปี ก่อน ทีมีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 803.01 ล้านบาท โดยรายได้หลักที
เพิมขึ-นมาจากการขายสิ นค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและรายได้จากการให้บริ การด้าน
ระบบบําบัดนํ-าทีเพิมขึ-นจากการรับงานโครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ-าทั-งจากภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึ-น 25.03 ล้านบาท หรื อ 14.62% เมือเทียบกับปี ก่อน จึงทําให้ปี 2558
บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 34.31 ล้านบาท ลดลง 4.54 ล้านบาท หรื อ 11.69% เมือเทียบกับปี ก่อน ทีมีกาํ ไร
สุทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 38.86 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
รวมต้ นทุน
กําไรขั3นต้ น
อัตรากําไรขันต้ น (%)
รวมค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหาร
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเ งินได้
อัตรากําไรก่อนต้ นทุ นทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
กําไรสุทธิ(ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่)
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
กําไรต่อหุ ้นขั-นพื-นฐาน (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนํ-าหนัก(ล้านหุ ้น)

ปี 2558
847.39
67.51
3.04
917.94
624.78
49.84
674.62
240.29
26.26%
196.31
47.02
5.12%
34.31
3.74%
0.21
162.00

หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2557 % YoY
797.71 6.23%
5.30 1174.28%
4.48 -32.15%
807.49 13.68%
580.99 7.54%
4.18 1093.15%
585.17 15.29%
217.85 10.30%
27.13% -0.86%
171.28 14.62%
51.05 -7.90%
6.32% -1.20%
38.86 -11.69%
4.81% -1.07%
0.24 -11.69%
162.00
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รายได้
หน่ วย : ล้านบาท
โครงสร้ างรายได้
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (SAFETY)
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ- าเพืออุปโภค บริโภค (WATER)
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

4 / 2558

ไตรมาส
% 4 / 2557 * % % YoY 3 / 2558

181.11 67%

170.83 84%

6.01%

28.01 10%
61.58 23%
270.70 100%

25.10 12% 11.59%
6.49 3% 849.54%
202.42 100% 33.73%

% % QoQ

ปี 2558

%

ปี
ปี 2557*

% % YoY

184.31 81% -1.74%

715.45 78%

675.77 84% 5.87%

30.18 13% -7.18%
12.62 6% 388.00%
227.11 100% 19.20%

104.82 11%
94.64 10%
914.90 100%

98.11 12% 6.83%
29.13 4% 224.93%
803.01 100% 13.93%

หมายเหตุ:*บริ ษัทปรั บปรุ งการจัดประเภทสิ นค้ าระหว่ างกลุ่มสิ นค้ า SAFETY และ CE จึ งทําให้ โครงสร้ างรายได้ มีการเปลีย- นแปลง

ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 914.90 ล้านบาท เพิมขึ-น 111.89 ล้านบาท หรื อ 13.93% เมือ
เทียบกับปี ก่อน ทีมีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 803.01 ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (SAFETY) มีจาํ นวน
715.45 ล้านบาท เพิมขึ-น 39.68 ล้านบาทหรื อ 5.87% เมือเทียบกับปี ก่อน รายได้เพิมขึ-นเนื องจากการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าในกลุ่ม
หน่วยงานราชการมีจาํ นวนเพิมขึ-น นอกจากนี- การเพิมสิ นค้าและบริ การใหม่เพือขายให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีคอล
และการเพิมจํานวนลูกค้าใหม่โดยการขยายพื-นที การขายทําให้มีรายได้จากการขายเพิมขึ-น อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตในตลาด
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังอยูใ่ นภาวะอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทําให้รายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
หลักอืนๆมีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ก่อน และมีจาํ นวนลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม
ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสิ นค้าเพือการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจาํ นวน 104.82 ล้านบาท เพิมขึ-น 6.70 ล้าน
บาท หรื อ6.83% เมือเทียบกับปี ก่อน ลูกค้าหลักอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากการ
ย้ายฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ การหดตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม แต่บริ ษทั มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าทีมีศกั ยภาพ
ทําให้รายได้จากกลุ่มสิ นค้าเพือการควบคุมสภาพแวดล้อมยังสามารถเติมโตได้
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบําบัดนํ-าเพืออุปโภคและบริ โภค (WATER) มีจาํ นวน 94.64 ล้านบาท เพิมขึ-น
65.51 ล้านบาท หรื อ 224.93% ประกอบด้วย รายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ดา้ นระบบบําบัดนํ-าจํานวน 31.69 ล้านบาท และมี
รายได้จากการให้บริ การจํานวน 62.95 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้จากการจําหน่ายนํ-าจากระบบบําบัดนํ-าเพือนํากลับมาใช้ใหม่จาํ นวน
5.59 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริ การรับเหมาก่อสร้างโครงการด้านระบบบําบัดนํ-าทั-งภาครัฐและภาคเอกชนรวมจํานวน
57.36 ล้านบาท
ต้ นทุนขายและต้นทุนบริการ
ปี 2558 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การจํานวน 674.62 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจํานวน 624.78 ล้านบาท
และต้นทุนบริ การจํานวน 49.84 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การเพิมขึ-นตามการขายและการให้บริ การที เพิมขึ-น สัดส่ วน
ต้นทุนขายและบริ การคิดเป็ น 73.74% ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ ทําให้มีอตั รากําไรขั-นต้นที 26.26%
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารใน ปี 2558 มีจาํ นวน 196.31 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 101.59
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 94.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิมขึ-นแปรผันตามรายได้จากการขายและการ
ให้บริ การทีเพิมขึ-น ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนบุคลากร สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 94.04 ล้านบาท รวมค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโครงการด้านระบบบําบัดนํ-าจํานวน 5.93 ล้านบาท
ปี 2558 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจํานวน 4.25 ล้านบาท เพิมขึ-น 1.60 ล้านบาท หรื อเพิมขึ-น 60.41% เนื องจากบริ ษทั ใช้
เงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงินเพิมขึ-น โดยการออกตัวP แลกเงินจํานวน 100 ล้านบาท และตัวP สัญญาใช้เงินจํานวน 40 ล้านบาท
เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจด้านระบบบําบัดนํ-า
กําไรสุ ทธิ
ปี 2558 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 3.74%
ฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี- สิน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ณ 31 ธันวาคม 2558
ล้ านบาท
%
667.40
100.00%
346.10
51.86%
321.30
48.14%

ณ 31 ธันวาคม 2557
ล้ านบาท
%
550.37
100.00%
229.69
41.73%
320.68
58.27%

หน่ วย : ล้านบาท
% เปลี<ยนแปลง
21.26%
50.68%
0.19%

สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั-งสิ-น 667.40 ล้านบาท เพิมขึ-นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 117.03
ล้านบาท หรื อ 21.26% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที เพิมขึ-นหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 27.52 ล้านบาท
ลูกหนี- การค้าสุ ทธิ เพิมขึ-นจํานวน 22.99 ล้านบาท มีรายการมูลค่างานสําเร็ จทียังไม่เรี ยกเก็บและเงิ นจ่ายล่วงหน้าให้ผูร้ ับเหมาช่วง
สําหรับงานก่อสร้างระบบบําบัดนํ-ารวมจํานวน 39.04 ล้านบาท ด้านสิ นค้าคงเหลือสุทธิเพิมขึ-นจํานวน 11.63 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึ-นหลักจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ทีมาจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ดา้ นศูนย์บริ การและสิ นค้า
สาธิตสําหรับกลุ่มสิ นค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน(SAFETY) จํานวน 16.02 ล้านบาท การ
ปรับปรุ งอาคารสํานักงานจํานวน 2.49 ล้านบาท และซื- อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเพิมจํานวน 5.76 ล้านบาท และตัดจําหน่าย
ยานพาหนะจํานวน 4.35 ล้านบาท โดยมีค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สาํ หรับงวดจํานวน 14.48 ล้านบาท
หนีส3 ิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีหนี-สินรวม 346.10 ล้านบาท เพิมขึ-นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 116.41 ล้านบาท
หรื อ 50.68% โดยมีหนี-สินทีเพิมขึ-นหลักมาจากเงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงินจํานวน 98.18 ล้านบาท จากการออกตัวP แลกเงิน
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ด้านเจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนี- อืนเพิมขึ-น 20.16 ล้านบาทเนื องจากการสังซื- อสิ นค้าในไตรมาส 4 ทียังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน หนี- สิน
ตามสัญญาเช่ าการเงิ นเพิ มขึ- นจํานวน 4.16 ล้านบาทจากการซื- อยานพาหนะใหม่ สําหรั บงานจัดส่ งสิ น ค้า และมี ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิมขึ-น 2.53 ล้านบาท ในขณะทีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 6 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 321.30 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรสะสมลดลง
เนืองจากการจ่ายเงินปั นผลผูถ้ ือหุน้ จํานวน 32.40 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับงวดจํานวน 34.31 ล้านบาท
กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ-น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

31 ธันวาคม 2558
(23.21)
(4.29)
55.20
2.39
59.14

หน่วย:ล้านบาท
31 ธันวาคม 2557
32.37
(2.59)
(33.14)
(44.25)
31.62

บริ ษทั มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใช้ไปในกิ จ กรรมดําเนิ น งานจํา นวน 4.61 ล้านบาท โดยมี ก ําไรจากการดํา เนิ นงานก่ อ นการ
เปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี-สินดําเนินงานจํานวน 71.21 ล้านบาท สิ นทรัพย์และหนี-สินจากการดําเนินงานเปลียนแปลงสาเหตุ
หลักมาจาก ลูกหนี- การค้าและลูกหนี- อืนเพิมขึ-น 31.91 ล้านบาท มูลค่างานสําเร็ จทียังไม่เรี ยกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูร้ ับเหมา
ช่วงงานก่อสร้างโครงการระบบบําบัดนํ-าเพิมขึ-นจํานวน 39.04 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิมขึ-น 15.20 ล้านบาท และมีเจ้าหนี- การค้า
และเจ้าหนี-อืนเพิมขึ-น 6.68 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 4.29 ล้านบาท เป็ นเงินสดจ่ายเพือซื- อสิ นทรัพย์จาํ นวน 6.20 ล้านบาท จ่าย
ค่าสิ ทธิการเช่าอาคาร 0.45 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์จาํ นวน 1.69 ล้านบาทและรับดอกเบี-ยจํานวน 0.41
ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55.20 ล้านบาท จากเงินกูย้ มื ระยะสั-นจากสถาบันการเงินเพิมขึ-น 98.18
ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 ล้านบาท จ่ายดอกเบี-ยจํานวน 4.22 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล
32.40 ล้านบาท
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