คำอธิบำยและวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ภำพรวมกำรดำเนินงำน
งบการเงินรวม สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) มีรายได้จาก
การขายและการให้บริ การรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรื อ 20.01% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่มีรายได้จาก
การขายและการให้บริ การรวม 914.90 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ
น้ าประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากบริ ษทั ประสบปั ญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจานวนไม่เพียงพอ
และการขาดประสบการณ์ทาให้การบริ หารงานโครงการขาดประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปั ญหาในบาง
พื้นที่ที่มีปริ มาณงานจานวนมาก และมี ช่วงเวลารับงานและส่ งมอบงานเป็ นระยะเวลาใกล้เคียงกัน แรงงานในพื้นที่มีจานวน
จากัด ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนให้แล้วเสร็ จได้ภายในกาหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559
บริ ษ ัท ประมาณการหนี้ สิ น ที่ เกิ ดจากความล่าช้าของโครงการจานวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็ นหนี้ สิ น ที่ บ ริ ษ ัท สามารถ
เรี ยกร้องจากผูร้ ับจ้างจานวน 80.39 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั เกิดปั ญหาผูร้ ับจ้างบางส่ วนทิ้งงานขณะดาเนิ นการ เกิดค่าปรับส่ ง
มอบงานล่าช้า ซึ่ งบริ ษทั คาดว่าจะไม่ได้รับคืนจากผูร้ ับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่ งมอบงานล่าช้าจานวน
56.51 ล้านบาท จากปั ญ หาดังกล่ าว บริ ษ ทั ได้เร่ งดาเนิ น การแก้ไข ท าให้มี ค่ าใช้จ่ายและต้น ทุ น ส่ วนเพิ่ ม ในการเร่ งงาน
ก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเข้าทางานในโครงการที่มีปัญหา ปี 2559 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรื อลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่มีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั
ใหญ่จานวน 34.31 ล้านบาท

สรุปผลกำรดำเนินงำน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริ การ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริ การ
รวมต้ นทุน
กำไรขั้นต้ น
อัตรากาไรขัน้ ต้ น (%)
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
อัตรากาไร(ขาดทุน)ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (%)
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(ล้านหุน้ )*

ปี 2559
816.53
21.11
260.35
4.87
1,102.87
606.72
21.88
232.74
861.34
236.65
21.55%
246.79
(5.26)
(0.48%)
(15.25)
(1.38%)
(0.08)
189.80

ปี 2558
847.39
9.42
58.09
3.04
917.94
624.78
6.91
42.92
674.62
240.29
26.26%
196.31
47.02
5.12%
34.31
3.74%
0.21
162.00

หน่วย : ล้านบาท
% YoY
-3.64%
124.18%
348.16%
60.27%
20.15%
-2.89%
216.47%
442.24%
27.68%
-1.51%
-4.71%
25.71%
-111.20%
-5.60%
-144.43%
-5.12%
-137.93%

*ปี 2559 บริ ษทั ออกหุน้ เพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (RO) จานวน 40,499,996 หุน้
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รำยได้
โครงสร้ ำงรำยได้

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

%

ปี 2558

%

% YoY

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (SAFETY)

687.37

62.60%

715.45 78.20%

-3.92%

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)

130.29

11.87%

104.82 11.46%

24.30%

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบาบัดน้ าเพื่ออุปโภค บริ โภค
(WATER)

280.34

25.53%

94.64 10.34%

196.22%

1,097.99

100%

รวมรำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร

914.90

100%

20.01%

ปี 2559 บริ ษ ัท มี รายได้จากการขายและการให้บ ริ ก ารรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 183.09 ล้านบาท หรื อ
20.01% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 914.90 ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (SAFETY) มี
จานวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 28.08 ล้านบาทหรื อ 3.92% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราที่
ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวม
ขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมียงั คงได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาน้ ามัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทาให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี้ รายได้
จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ บริ ษทั ประมูลงานขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่ องจากบริ ษทั ไม่เน้นการประมูลงาน
สิ นค้าในรายการที่มีกาไรขั้นต้นต่าเกินไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย มีจานวนลูกค้าใหม่
เพิ่ม นอกจากนี้ การร่ วมมือกับคู่คา้ ในการขยายตลาดสิ นค้าเทคนิ คใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญในสิ นค้า ทาให้กลุ่มสิ นค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสิ นค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถ
พัฒนาด้านการให้บริ การหลังการขายสาหรับสิ นค้าเทคนิค มีรายได้จากการให้บริ การเพิ่มขึ้นด้วย
ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสิ นค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจานวน 130.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.47
ล้านบาท หรื อ 24.30% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ลูกค้าหลักอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ถึงแม้วา่ ภาพรวมของตลาดมี
แนวโน้มชะลอตัว ลูกค้าในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การขายสิ นค้ากลุ่ม CE
มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มสิ นค้า CE จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสิ นค้า เนื่ องจาก
อาจเกิ ดผลกระทบต่อการผลิต บริ ษทั จึ งมุ่งเน้นการบริ หารต้นทุ นสิ นค้า ความรวดเร็ วในการบริ การ การสร้ าง Brand ให้
ลูกค้าตระหนักถึ งความสาคัญและยากต่อการเปลี่ ยนแปลง ในการรั กษาฐานลูกค้าเก่าที่ มีศกั ยภาพ ทาให้รายได้จากกลุ่ม
สิ นค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบาบัดน้ าเพื่ออุปโภคและบริ โภค หรื อ WATER มีจานวน 280.34 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 185.70 ล้านบาท หรื อ 196.22% เมื่อเทียบกับปี ก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนรับรู ้ตามส่ วนงานจานวน 252.01 ล้านบาท
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ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
ปี 2559 บริ ษทั มี ตน้ ทุนขายและต้นทุ นบริ การจานวน 861.34 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุ นขายจานวน 606.72
ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริ การมีจานวน 21.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนเนื่ องจากบริ ษทั มี รายได้จากการให้บริ การในกลุ่มสิ นค้า SAFETY เพิ่มขึ้น และต้นทุ นการก่อสร้ างโครงการประปา
ชุมชนมีจานวน 232.74 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นตามการรับรู ้รายได้ตามสัดส่ วนงานก่อสร้าง
สัดส่ วนต้นทุนขายและบริ การคิดเป็ น 78.45% ของรายได้จากการขายและการให้บริ การ เนื่ องจากการให้บริ การ
รับเหมาก่อสร้ างโครงการระบบประปาชุ มชนมี อตั รากาไรขั้นต้นไม่สูง และมี ตน้ ทุ นส่ วนเพิ่มจากการเร่ งรัดงานก่อสร้ าง
โครงการให้แล้วเสร็ จ ด้านอัตรากาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน และอัตรากาไรขั้นต้นจากงาน
บริ การยังไม่สูง เนื่ องจากยังมีรายได้จากงานบริ การไม่มาก แต่มีตน้ ทุนค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์งานบริ การคงที่ ทาให้บริ ษทั มี
อัตรากาไรขั้นต้นที่ 21.55% ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีอตั รากาไรขั้นต้น 26.26%

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 มีจานวน 246.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
จานวน 92.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่ อน สาเหตุหลักจากค่าตอบแทนพนักงานที่ผนั
แปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2559 มี
จานวน 97.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้น ส่ วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่ งมอบงานล่าช้าจานวน 56.51 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริ ษทั คาดว่าไม่สามารถ
เรี ยกร้องจากผูร้ ับจ้างได้
ปี 2559 บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 11.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่ องจากบริ ษทั ใช้
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
กำไรสุ ทธิ
ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่ งมอบงานล่าช้าดังกล่าวข้างต้น ทาให้ปี 2559 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ส่วน
ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จานวน 15.25 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุ ทธิ 1.38% ลดลงเมื่อทียบกับปี ก่ อนที่มีกาไร
สุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่จานวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ 3.74%
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
งบกำรเงินรวม

ปี 2559

ปี 2558

อัตรากาไรขั้นต้น

21.55%

26.26%

อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

1.34%

6.70%

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

(1.38%)

3.74%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

(4.53%)

10.61%
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คำอธิบำยและวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ฐำนะกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2559

ณ 31 ธันวำคม 2558

หน่วย : ล้านบาท
% เปลีย่ นแปลง

ล้ ำนบำท

%

ล้ ำนบำท

%

สิ นทรัพย์

960.95

100.00%

667.40

100.00%

43.99%

หนี้สิน

619.95

63.48%

346.10

51.86%

76.23%

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่

352.31

36.53%

322.59

48.14%

9.21%

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จานวน
293.56 ล้านบาท หรื อ 43.99% โดยมี สินทรัพย์หมุนเวียนที่ เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ อื่นที่ เพิ่มขึ้น หลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
สิ นค้าและวัสดุก่อสร้างสาหรับงานโครงการประปาจานวนเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท ลูกหนี้ ค่าปรับส่ งงานล่าช้าจานวน 11.24
ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท และมีรายการมูลค่างานสาเร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บสาหรับงานก่อสร้างโครงการ
ประปาเพิ่มขึ้นจานวน 127.74 ล้านบาท ด้านสิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ เพิ่มขึ้นหลักมาจากสิ นค้าที่ ซ้ื อมาเพื่อขาย 11.16 ล้านบาท
และมีงานระหว่างทาเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้นจานวน 2.08 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการซื้ อเครื่ องจักรสาหรับขุดเจาะบาดาล
ในธุ ร กิ จ น้ าจ านวน 21.87 ล้านบาท ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ป ระเภทเครื่ อ งตกแต่ งและเครื่ อ งใช้ส านัก งานจานวน 8.17 ล้านบาท
สิ นทรั พย์ดา้ นระบบบ าบัดน้ าอยู่ระหว่างติ ดตั้งจานวน 6.70 ล้านบาท และซื้ อสิ น ทรั พ ย์อื่ นๆรวมจานวน 2.75 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ลดลงโดยการตัดจาหน่ายระหว่างปี 7.79 ล้านบาท และค่าเสื่ อมราคา 18.83 ล้านบาท

หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีหนี้ สินรวม 619.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 263.85
ล้านบาท หรื อ 76.23% โดยมีหนี้ สินที่ เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 174.45 ล้าน
บาท เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ออกตั๋ว แลกเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสั ญ ญาใช้เงิ น เพิ่ ม ขึ้ น 35 ล้านบาท และใช้
วงเงินทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้นจานวน 39.84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุ รกิจ และการบันทึกประมาณการหนี้ สิน
จากการปรับงานล่าช้าจานวน 56.41 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุ ทธิ ลดลง 27.26 ล้านบาท
สาหรับ หนี้ สินไม่หมุ นเวียนเพิ่มขึ้ นหลักจากหนี้ สินตามสัญ ญาเช่ าทางการเงินเพิ่มขึ้ น 15.13 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 32.32 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนัก งานเพิ่มขึ้นจานวน 2.70
ล้านบาท

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จานวน 352.31 ล้านบาท โดยในไตรมาส
3 ปี 2559 บริ ษทั ได้ออกและจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 40,499,996 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท บริ ษทั
ได้รับชาระค่าหุ ้นดังกล่าวแล้วทั้งจานวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ข้อ 22 ) ณ วันที่
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31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีทุนที่ ออกชาระแล้ว 202.50 ล้านบาท มี ส่วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท กาไร
สะสมลดลงเนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิสาหรับงวดจานวน 15.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลจานวน 35.64 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 1.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีอตั ราส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของเจ้าของเท่ากับ 1.07 เท่า เนื่องจากมีสัดส่ วนหนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้ อมูลกำรเปลีย่ นแปลงงบกำรเงิน
ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่ วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เนื่องจากบริ ษทั ได้พบข้อผิดพลาด
จากการที่บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย (บจก.พีดี เจเนซิ ส เอ็นจิ
เนี ยริ่ ง) จึงปรับปรุ งผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยใน
งบการเงินรวมจานวน 1.54 ล้านบาท จึงทาให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบ มีการปรับปรุ งย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว
กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

31 ธันวำคม 2559
(238.14)
(14.54)
242.47
(10.21)
48.85

หน่วย:ล้านบาท
31 ธันวำคม 2558
(23.21)
(4.29)
55.20
27.70
59.14

บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 238.14 ล้านบาท โดยมีกาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการ
เปลี่ ย นแปลงในสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ด าเนิ น งานจ านวน 77.30 ล้า นบาท สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น จากการด าเนิ น งาน
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านบาท มูลค่างานสาเร็ จที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บและเงิน
จ่ายล่วงหน้างานก่อสร้ างโครงการประปาชุ มชนเพิ่มขึ้นจานวน 238.08 ล้านบาท โดยมี เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นลดลง
จานวน 26.09 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 14.54 ล้านบาท เป็ นเงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ประเภทเครื่ องใช้
สานักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 10.92 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ดา้ นระบบบาบัดน้ าระหว่างติดตั้ง 6.70 ล้านบาท โดยมีเงิน
สดรับจากการขายสิ นทรัพย์ 1.56 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.74 ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 242.47 ล้านบาท มาจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 169.10 ล้าน
บาท กูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจานวน 80.65 ล้านบาท โดย
ระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.55 ล้านบาท จ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93
ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจานวน 5.16 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผล 35.64 ล้านบาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หน้าที่ 5 จาก 6

คำอธิบำยและวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
แนวโน้ มผลกำรดำเนินงำนปี 2560
การคาดการณ์ ภาพรวมการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของไทย มี แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน แต่ยงั เป็ นการ
ขยายตัวอย่างค่อ ยเป็ นค่ อยไป โดยมี แรงสนับสนุ น จากนโยบายการขับ เคลื่ อนทางเศรษฐกิ จและการลงทุ น ของภาครั ฐ
ต่อเนื่ องจากปี ก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการในประเทศ สาหรับ
การผลิตเพื่อส่ งออกที่ตอ้ งพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่ถึงแม้วา่ จะยังมีปัจจัยเสี่ ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ
แต่ ก็ มี ก ารคาดการณ์ ว่ า จะมี ก ารฟื้ นตัว ขึ้ นได้ ดี ก ว่ า ปี ก่ อ น เหล่ า นี้ จึ ง เป็ นปั จ จัย สนั บ สนุ น ความต้อ งการสิ นค้า ใน
ภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสิ นค้าในธุ รกิจของบริ ษทั อย่างสิ นค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน และสิ นค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเติมโตขึ้น โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการให้บริ การ
อย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ การเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสิ นค้า การ
เพิ่มสิ นค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริ ษทั ยังมี
ส่ วนแบ่งการตลาดน้อย รวมถึงการเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของบริ ษทั ด้วย
สาหรับธุ รกิจด้านระบบบาบัดน้ าเพื่ออุปโภคและบริ โภค บริ ษทั ยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดย
มีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยงั มีนโยบายด้านการบริ หารจัดการน้ าต่อเนื่ อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบาบัดน้ า
ยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นในกระบวนการการดาเนิ นธุ รกิจ และบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั จะสามารถ
พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิจ การพัฒนาด้านการบริ หารงานโครงการให้มีประสิ ทธิ รวมถึงการ
ปรั บปรุ งกระบวนการภายใน จะทาให้ธุรกิ จด้านระบบบาบัดน้ าของบริ ษ ทั เติ บโตและสร้ างผลกาไรให้กบั บริ ษ ทั ได้ใน
อนาคต
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