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ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 งบการเงินรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก

การขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 183.09 ลา้นบาท หรือ 20.01% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้าก

การขายและการให้บริการรวม 914.90 ลา้นบาท โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากรายไดก้ารรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ

น ้ าประปาชุมชน อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาดา้นบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจ านวนไม่เพียงพอ 

และการขาดประสบการณ์ท าให้การบริหารงานโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาในบาง

พ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณงานจ านวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกลเ้คียงกนั แรงงานในพ้ืนท่ีมีจ านวน

จ ากดั ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในก าหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 

บริษัทประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้าของโครงการจ านวน 97.11 ลา้นบาท โดยเป็นหน้ีสินท่ีบริษัทสามารถ

เรียกร้องจากผูรั้บจา้งจ านวน  80.39 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัเกิดปัญหาผูรั้บจา้งบางส่วนท้ิงงานขณะด าเนินการ เกิดค่าปรับส่ง

มอบงานล่าชา้ ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนจากผูรั้บจา้ง จึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้จ านวน 

56.51 ลา้นบาท จากปัญหาดังกล่าว บริษทัได้เร่งด าเนินการแก้ไข ท าให้มีค่าใช้จ่ายและตน้ทุนส่วนเพ่ิม ในการเร่งงาน

ก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเขา้ท างานในโครงการท่ีมีปัญหา ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

จ านวน 15.25 ลา้นบาท ลดลง 49.56 ลา้นบาท หรือลดลง 144.43% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั

ใหญ่จ านวน 34.31 ลา้นบาท  

สรุปผลกำรด ำเนินงำน    

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 816.53 847.39 -3.64% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 21.11 9.42 124.18% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 260.35 58.09 348.16% 
รายไดอ่ื้น 4.87 3.04 60.27% 
รวมรำยได้ 1,102.87 917.94 20.15% 
ตน้ทุนขาย 606.72 624.78 -2.89% 
ตน้ทุนบริการ 21.88 6.91 216.47% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 232.74 42.92 442.24% 
รวมต้นทุน 861.34 674.62 27.68% 
ก ำไรขั้นต้น 236.65 240.29 -1.51% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 21.55% 26.26% -4.71% 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 246.79 196.31 25.71% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (5.26) 47.02 -111.20% 
อัตราก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) (0.48%) 5.12% -5.60% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (15.25) 34.31 -144.43% 
อัตราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.38%) 3.74% -5.12% 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.08) 0.21 -137.93% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(ลา้นหุน้)* 189.80 162.00  
*ปี 2559 บริษทัออกหุน้เพิ่มทุนใหม่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้(RO) จ านวน 40,499,996 หุน้  
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รำยได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 % ปี 2558 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY) 

687.37 62.60% 715.45 78.20% -3.92% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01% 

ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 183.09 ลา้นบาท หรือ 
20.01% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 914.90 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY) มี
จ านวน 687.37 ลา้นบาท ลดลง 28.08 ลา้นบาทหรือ 3.92% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยงัขยายตวัในอตัราท่ี
ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีภาคการผลิตโดยรวม
ขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดา้นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคาน ้ ามนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ท าให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากน้ีรายได้
จากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ บริษทัประมูลงานขายไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากบริษทัไม่เนน้การประมูลงาน
สินคา้ในรายการท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่าเกินไป อยา่งไรกต็าม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการขยายพ้ืนท่ีการขาย มีจ านวนลูกคา้ใหม่
เพ่ิม นอกจากน้ี การร่วมมือกบัคู่คา้ในการขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาพนกังานขายให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในสินคา้ ท าให้กลุ่มสินคา้ SAFETY มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่และจากสินคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถ
พฒันาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขายส าหรับสินคา้เทคนิค มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนดว้ย 

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) มีจ านวน 130.29 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 25.47 
ลา้นบาท หรือ 24.30% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแมว้า่ภาพรวมของตลาดมี
แนวโนม้ชะลอตวั ลูกคา้ในอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีการขายสินคา้กลุ่ม CE 
มีการแข่งขนัค่อนขา้งเขม้ขน้ แต่อยา่งไรกต็ามพฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ CE จะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงสินคา้ เน่ืองจาก
อาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้
ลูกคา้ตระหนักถึงความส าคญัและยากต่อการเปล่ียนแปลง ในการรักษาฐานลูกคา้เก่าท่ีมีศกัยภาพ ท าให้รายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้เพื่อการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตข้ึน 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ านวน 280.34 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 185.70 ลา้นบาท หรือ 196.22% เม่ือเทียบกบัปีก่อน รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจ านวน 252.01 ลา้นบาท  
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจ านวน 861.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจ านวน 606.72 
ลา้นบาท ตน้ทุนขายลดลงผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ดา้นตน้ทุนบริการมีจ านวน 21.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนเน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพ่ิมข้ึน และตน้ทุนการก่อสร้างโครงการประปา
ชุมชนมีจ านวน 232.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนตามการรับรู้รายไดต้ามสัดส่วนงานก่อสร้าง 

 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ เน่ืองจากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอตัราก าไรขั้นตน้ไม่สูง และมีตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการให้แลว้เสร็จ ดา้นอตัราก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ลดลงจากภาวะการแข่งขนั และอตัราก าไรขั้นตน้จากงาน
บริการยงัไม่สูง เน่ืองจากยงัมีรายไดจ้ากงานบริการไม่มาก แต่มีตน้ทุนค่าเส่ือมราคาสินทรัพยง์านบริการคงท่ี ท าใหบ้ริษทัมี
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 21.55% ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ 26.26% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจ านวน 246.79 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวน 92.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัจากค่าตอบแทนพนกังานท่ีผนั
แปรตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2559 มี
จ านวน 97.98 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
และการบนัทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้จ านวน 56.51 ลา้นบาท เป็นค่าปรับท่ีบริษทัคาดว่าไม่สามารถ
เรียกร้องจากผูรั้บจา้งได ้ 

ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 11.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัใช้
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

ก ำไรสุทธิ 

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วน
ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 15.25 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเม่ือทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไร
สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่จ านวน 34.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 3.74%  

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

 

 

 

 

งบกำรเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 

อตัราก าไรขั้นตน้ 21.55% 26.26% 

อตัราก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 1.34% 6.70% 

อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (1.38%) 3.74% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (4.53%) 10.61% 



ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560  หนา้ท่ี 4 จาก 6 
 

ฐำนะกำรเงนิ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558 % เปลีย่นแปลง 

  ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %   

สินทรัพย ์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99% 

หน้ีสิน 619.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 960.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 
293.56 ลา้นบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึน หลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
สินคา้และวสัดุก่อสร้างส าหรับงานโครงการประปาจ านวนเพ่ิมข้ึน 5.36 ลา้นบาท ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้จ านวน 11.24 
ลา้นบาท เงินทดรองจ่ายเพ่ิมข้ึน 13.82 ลา้นบาท และมีรายการมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ส าหรับงานก่อสร้างโครงการ
ประปาเพ่ิมข้ึนจ านวน 127.74 ลา้นบาท ดา้นสินคา้คงเหลือสุทธิเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากสินคา้ท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย 11.16 ลา้นบาท 
และมีงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึน 2.79 ลา้นบาท โดยมีค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.08 ลา้นบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนหลกัจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมาจากการซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับขดุเจาะบาดาล
ในธุรกิจน ้ าจ านวน 21.87 ล้านบาท ซ้ือสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงานจ านวน 8.17 ลา้นบาท 
สินทรัพยด์า้นระบบบ าบัดน ้ าอยู่ระหว่างติดตั้ งจ านวน 6.70 ลา้นบาท และซ้ือสินทรัพยอ่ื์นๆรวมจ านวน 2.75 ลา้นบาท 
สินทรัพยล์ดลงโดยการตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 7.79 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคา 18.83 ลา้นบาท  

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวม 619.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 263.85 
ลา้นบาท หรือ 76.23% โดยมีหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 174.45 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ิมข้ึน 35 ล้านบาท และใช้
วงเงินทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึนจ านวน 39.84 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และการบนัทึกประมาณการหน้ีสิน
จากการปรับงานล่าชา้จ านวน 56.41 ลา้นบาท ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนสุทธิลดลง 27.26 ลา้นบาท 

  ส าหรับหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนหลกัจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน 15.13 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 32.32 ลา้นบาท และมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.70 
ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 352.31 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 
3 ปี 2559 บริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 40,499,996 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษทั
ไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ขอ้ 22 ) ณ วนัท่ี 
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31 ธันวาคม 2559  บริษทัมีทุนท่ีออกช าระแลว้ 202.50 ลา้นบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึน 40.15 ลา้นบาท ก าไร
สะสมลดลงเน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวดจ านวน 15.25 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 35.64 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.74 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสิน

ต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 1.07 เท่า เน่ืองจากมีสัดส่วนหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  

ข้อมูลกำรเปลีย่นแปลงงบกำรเงนิ 

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 เน่ืองจากบริษทัไดพ้บขอ้ผิดพลาด
จากการท่ีบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิ
เนียร่ิง)  จึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยใน
งบการเงินรวมจ านวน 1.54 ลา้นบาท จึงท าให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ท่ีแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผดิพลาดดงักล่าว 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงนิสด 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน (238.14) (23.21) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 242.47 55.20 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (10.21) 27.70 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 238.14 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงานจ านวน  77.30 ล้านบาท สินทรัพย์และหน้ีสินจากการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 23.87 ลา้นบาท มูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็และเงิน
จ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพ่ิมข้ึนจ านวน 238.08 ลา้นบาท โดยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง
จ านวน 26.09 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 14.54 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองใช้
ส านกังานและทรัพยสิ์นอ่ืนๆรวม 10.92 ลา้นบาท  และสินทรัพยด์า้นระบบบ าบดัน ้าระหวา่งติดตั้ง 6.70 ลา้นบาท โดยมีเงิน
สดรับจากการขายสินทรัพย ์1.56 ลา้นบาท และรับดอกเบ้ีย 0.74 ลา้นบาท   

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 242.47 ลา้นบาท มาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 169.10 ลา้น
บาท กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 50  ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจ านวน 80.65 ลา้นบาท โดย
ระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.55 ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 
ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ านวน 5.16 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ลา้นบาท 
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แนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 

 การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน แต่ยงัเป็นการ
ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ
ต่อเน่ืองจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัจากความตอ้งการในประเทศ ส าหรับ
การผลิตเพ่ือส่งออกท่ีตอ้งพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการคา้โลก ท่ีถึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเส่ียงและความผนัผวนในดา้นต่างๆ 
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟ้ืนตัวข้ึนได้ดีกว่าปี ก่อน เหล่าน้ี จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรม ความตอ้งการสินคา้ในธุรกิจของบริษทั อยา่งสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มจึงคาดวา่จะมีแนวโนม้เติมโตข้ึน โดยบริษทัมุ่งเนน้การให้บริการ
อยา่งครบวงจร การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพฒันาสินคา้ การ
เพ่ิมสินคา้ใหม่ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งในกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ท่ีบริษทัยงัมี
ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย รวมถึงการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัดว้ย 

 ส าหรับธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค  บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนมาจากภาครัฐท่ียงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการน ้าต่อเน่ือง และจากภาคอุตสาหกรรมท่ีระบบบ าบดัน ้ า
ยงัเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการการด าเนินธุรกิจ และบริษทัเช่ือมัน่วา่ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมัน่ของบริษทั จะสามารถ
พฒันาบุคลากรและทีมงานให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ การพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิ รวมถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการภายใน จะท าให้ธุรกิจดา้นระบบบ าบัดน ้ าของบริษทัเติบโตและสร้างผลก าไรให้กบับริษทัไดใ้น
อนาคต   

  

  


