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ภาพรวม 

 ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 268.72 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 64.65 ลา้นบาท หรือ 31.68% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการรวม 204.07 ลา้นบาท โดยรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนหลกัมาจากรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ
ประปาชุมชน  

 อยา่งไรก็ตาม การใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่สูงนกั และอตัรา
กาํไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ลดลงอนัเน่ืองมาจากภาวะการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน จึงทาํใหไ้ตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีอตัรากาํไร
ขั้นตน้เฉล่ียลดลง นอกจากน้ี บริษทัมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิม่ข้ึน จึงทาํให ้ไตรมาส 1 ปี 
2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่ 9.96 ลา้นบาท ลดลง 1 ลา้นบาท หรือ 9.13% เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญจ่าํนวน 10.96 ลา้นบาท     

สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท
1 / 2559 1 / 2558 % YoY 4 / 2558 % QoQ

รายไดจ้ากการขาย 203.47 202.75 0.35% 210.26 -3.23%
รายไดจ้ากการให้บริการ 65.26 1.32 4836.11% 60.44 7.97%
รายไดอ่ื้น 0.47 3.23 -85.60% -1.73 -126.94%
รวมรายได้ 269.19 207.30 29.85% 268.97 0.08%
ตน้ทนุขาย 151.77 148.02 2.53% 157.37 -3.56%
ตน้ทนุบริการ 56.56 1.08 5136.46% 43.95 28.68%
รวมต้นทุน 208.33 149.10 39.72% 201.33 3.48%
กาํไรขั้นต้น 60.40 54.98 9.86% 69.37 -12.94%
อัตรากาํไรขั้นต้น (%) 22.48% 26.94% -4.46% 25.63% -3.15%
รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 46.22 43.53 6.17% 48.39 -4.48%
กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.64 14.67 -0.20% 19.26 -23.96%
อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 5.44% 7.08% -1.64% 7.16% -1.72%
กาํไรสุทธิ(ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ)่ 9.96 10.96 -9.13% 16.22 -38.58%
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 3.70% 5.29% -1.59% 6.03% -38.63%
กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.07 -9.13% 0.10 -38.58%
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก(ลา้นหุ้น) 162.00 162.00 162.00
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รายได้ 

 

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทาํให้โครงสร้างรายได้มกีารเปลีย่นแปลง 

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 64.65 ลา้นบาท 
หรือ 31.68% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 204.07 ลา้นบาท 

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือ 
SAFETY มีจาํนวน 171.96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาํนวน 1.72 ลา้นบาทหรือ 1.01% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน ในไตรมาส 1 ปี 2559 ตลาดอุตสาหกรรมโดยรวมในกลุ่มสินคา้ SAFETY ยงัไม่ขยายตวั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลกั
อยา่งกลุ่มยานยนต ์ท่ีกาํลงัซ้ือในประเทศยงัไม่ฟ้ืน ถึงแมว้่าการผลิตเพื่อการส่งออกจะเพิ่มข้ึน ดา้นลูกคา้ในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของราคานํ้ ามนั จึงมีการลดงบประมาณ และลดคนงานลง กาํลงัซ้ือในกลุ่มสินคา้ 
SAFETY จึงลดลงตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีลูกคา้กระจายอยู่ในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษทัมุ่งเนน้การ
เติบโตในกลุ่มลูกคา้เดิมดว้ยการเพิ่มสินคา้ใหม่ให้ครอบคลุม และการเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่โดยการขยายพื้นท่ีการขาย ทาํ
ใหร้ายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ SAFETY ยงัสามารถเติบโตได ้ 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื่อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 30.07 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 2.77 
ลา้นบาท หรือ 10.15% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกคา้หลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย
บริษทัมุ่งเนน้การรักษาลูกคา้เก่าท่ีมีศกัยภาพ และการจดัหาผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้ทาํใหร้ายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ 
CE มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 66.69 ลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 60.16 ลา้นบาท หรือ 921.29% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายระบบ
และอุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ้ าจาํนวน 4.88 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ้ าจากระบบบาํบดันํ้ าเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่
จาํนวน 5.52 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจาํนวน 56.29 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีมูลคา่งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบรวมจาํนวน 365 ลา้นบาท  

 

 

โครงสร้างรายได้ 1 / 2559 % 1 / 2558 * % % YoY 4 / 2558 % % QoQ

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (SAFETY)
171.96 64% 170.24 83% 1.01% 181.11 67% -5.05%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 30.07 11% 27.30 13% 10.15% 28.01 10% 7.34%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 66.69 25% 6.53 3% 921.29% 61.58 23% 8.30%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 268.72 100% 204.07 100% 31.68% 270.70 100% -0.73%

ไตรมาส

หน่วย : ลา้นบาท
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ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 208.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 
151.77 ลา้นบาท และตน้ทุนบริการจาํนวน 56.56 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึนตามการใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน สัดส่วนตน้ทุน
ขายและบริการคิดเป็น 77.52% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ เน่ืองจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบประปาชุมชนมีอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่สูงนกั และอตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ลดลงจากภาวะการแข่งขนั ทาํใหมี้
อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ี 22.48% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใน ไตรมาส 1 ปี 2559 มีจาํนวน 46.22 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จาํนวน 23.08 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 23.14 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึนแปรผนัตามรายได้
จากการขายและการใหบ้ริการท่ีเพิม่ข้ึน   

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 1.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 0.96 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 121.28% 
เน่ืองจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน โดยการออกตัว๋แลกเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท และตัว๋สัญญา
ใชเ้งินจาํนวน 20 ลา้นบาทเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ้า 

กาํไรสุทธิ 

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 9.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 
3.70%   

ฐานะการเงิน 

 

หมายเหตุ:*ปรับปรุงใหม่ รับรู้ผลขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยย้อนหลงั  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 702.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 
35.41 ลา้นบาท หรือ 5.31% สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนเกิดจากมูลคา่งานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็และ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บเหมาช่วงสําหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเพ่ิมข้ึนจาํนวน 40.70 ลา้น ดา้นสินคา้คงเหลือสุทธิ

หน่วย : ลา้นบาท
% เปลี่ยนแปลง

จํานวน % จํานวน %
สินทรพัย์ 702.81 100.00% 667.40 100.00% 5.31%
หน้ีสิน 371.46 52.85% 346.10 51.86% 7.33%
ส่วนของผูถื้อหุ้น 331.35 47.15% 322.59* 48.34% 2.72%

ณ 31 มนีาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
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เพิ่มข้ึนจาํนวน 16.43 ล้านบาท เน่ืองจากงานระหว่างก่อสร้างสําหรับโครงการประปาชุมชนเพ่ิมข้ึน ด้านสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนมีจาํนวน 158.07 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน 

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวม 371.46 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 25.36 
ลา้นบาท หรือ 7.33% โดยมีหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหลักเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจาํนวน 50 ลา้นบาท เพื่อ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการทาํสัญญากูเ้งินตามรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 20 และมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนจาํนวน 2.84 ลา้นบาทจากการซ้ือเคร่ืองใชส้ํานกังาน 
โดยมีการจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินระหวา่งงวด 1.14 ลา้นบาท    

 ดา้นหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนหลกัจากจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 5.44 
ลา้นบาทภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 3.05 ลา้นบาท โดยมีเจา้หน้ีการคา้ลดลง 11.43 ลา้นบาท และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 21.35 ลา้น
บาท ตามกาํหนดการชาํระหน้ี   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 332.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากกาํไร
สุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 9.96 ลา้นบาท  

ข้อมูลการเปลีย่นแปลงงบการเงนิ 

ตามรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 เน่ืองจากบริษัทได้พบ
ขอ้ผิดพลาดจากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส 
เอน็จิเนียร่ิง)  จึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในงบ
การเงินรวมจาํนวน 1.54 ลา้นบาท จึงทาํให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และวนัท่ี 1 
มกราคม 2558 ท่ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผดิพลาดดงักล่าว 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (68.89) (36.29) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (1.71) (0.81) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 49.85 29.82 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (20.75) 7.27 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  38.48 24.33 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 68.89 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงานจํานวน  20.56 ล้านบาท  สินทรัพย์และหน้ีสินจากการดําเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลกัมาจากมูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการ



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน สําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559 

 

หนา้ท่ี 5 จาก 5 
 

ประปาชุมชนเพิ่มข้ึนจาํนวน 40.70 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 16.40 ลา้นบาท จากงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มข้ึน โดยมี
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 33.20 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1.71 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยส์าํหรับงานบริการ
ในกลุ่มสินคา้ SAFETY จาํนวน 1.5 ลา้นบาท และซ้ือทรัพยสิ์นอ่ืนๆรวม 0.69 ลา้นบาท และใหเ้งินกูย้มืแก่พนกังานเพิ่มข้ึน 
0.60 ลา้นบาทโดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการลงทุนมาจากการเงินสดรับจากการขายสินทรัพย ์0.93 ลา้นบาท และรับ
ดอกเบ้ีย 0.15 ลา้นบาท   

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 49.85 ลา้นบาท มาจากการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 50  ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน 5.44 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน 2.96 ลา้นบาท จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.22 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 1.68 ลา้น
บาท 

  


