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ภาพรวมการดําเนินงาน
งบการเงินรวม สําหรับไตรมาส 3 สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) มี
รายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 251.92 ล้านบาท ลดลง 23.90 ล้านบาท หรื อ 8.66% เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน ที มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 275.82 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริ การในกลุ่ม
สิ นค้าด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกลุ่มสิ นค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
เพิมขึ น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสิ นค้าและบริ ก ารด้านระบบบําบัดนํา รั บรู ้ รายได้จากการรั บเหมาก่ อ สร้ างโครงการระบบ
นําประปาชุมชนลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และการบันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้าจํานวน 16.64
ล้านบาท เป็ นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และ
จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีคํานวณจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ทําให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท ไตรมาส
3 ปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 12.18 ล้านบาท เพิมขึน 2.48 ล้านบาท หรื อ 25.53%
เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทีมีกาํ ไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 9.70 ล้านบาท
สําหรับผลการดําเนินงานรวม 9 เดือนปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 752.29 ล้านบาท
ลดลง 95.87 ล้านบาท หรื อ 11.30% เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 848.16
ล้านบาท และบริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ 84.44 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท
Q3/2017 Q3/2016 % YoY Q2/2017 % QoQ
9M/2017 9M/2016 % YoY
รายได้จากการขาย
213.56
207.86
2.74%
221.47
-3.57%
649.12
605.58
7.19%
รายได้จากการให้บริ การ
18.03
5.06 256.54%
11.86 51.99%
38.47
16.06 139.54%
รายได้จากสัญญาก ่อสร้างและสัญญาบริ การ
20.33
62.90 -67.67%
18.81
8.11%
64.70
226.52 -71.44%
รายได้อืน
1.86
1.88
-1.21%
2.78 -33.12%
6.51
3.82 70.55%
รวมรายได้
253.78
277.70 -8.61%
254.92 -0.45%
758.80
851.98 -10.94%
ต้นทุนขาย
157.22
152.97
2.78%
162.69
-3.37%
476.80
449.36
6.11%
ต้นทุนบริ การ
16.05
2.93 448.12%
14.80
8.46%
36.68
11.92 207.82%
ต้นทุนการก ่อสร้างและให้บริ การ
44.67
56.03 -20.28%
43.45
2.79%
114.10
198.55 -42.53%
รวมต้นทุน
217.94
211.92
2.84%
220.95 -1.36%
627.58
659.83 -4.89%
กําไรขันต้น
33.99
63.90 -46.81%
31.20
8.93%
124.71
188.33 -33.78%
อัตรากําไรขันต้น (%)
13.49% 23.17% -41.77% 12.37%
9.03%
16.58% 22.20%
-5.63%
รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร
31.70
50.30 -36.97%
120.15 -73.61%
222.02
142.47 55.84%
4.14
15.48 -73.26%
(86.17) -104.80%
(90.80)
49.68 -282.77%
ก ําไร(ขาดทุน)ก ่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้
อัตรากําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
1.63%
5.57% -70.74% -33.80% -104.83%
-11.97%
5.83% -17.80%
12.18
9.70 25.53%
(85.63) -114.22%
(84.44)
33.25 -353.97%
ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
4.80%
3.49% 37.36% -33.59% -114.28%
-11.13%
3.90% -15.03%
ก ําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
0.06
0.06
0.42%
(0.42) -114.22%
(0.42)
0.21 -303.18%
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก(ล้านหุน้ )
202.50
162.00
202.50
202.50
162.00
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รายได้
โครงสร้ างรายได้

หน่ วย : ล้านบาท
Q3/2017

%

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (SAFETY)

174.99 69.46%

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนําเพืออุปโภค บริโภค
(WATER)
รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

Q3/2016

%

174.48 63.26%

% YoY Q2/2017

%

% QoQ 9M/2017

%

9M/2016

%

512.33 60.40%

% YoY

0.29%

185.55 73.59% -5.69%

544.06 72.32%

6.19%

43.74 17.36%

33.94 12.31% 28.87%

38.94 15.44% 12.33%

119.74 15.92%

93.52 11.03% 28.04%

33.19 13.17%

67.40 24.44% -50.76%

27.66 10.97% 19.99%

88.49 11.76%

242.31 28.57% -63.48%

251.92 100.00%

275.82 100.00% -8.67%

252.15 100.00% -0.09%

752.29 100.00%

848.16 100.00% -11.30%

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 251.92 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จาก
การขาย 213.56 ล้านบาท รายได้จากการให้บริ การ 18.03 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 20.33 ล้านบาท รายได้จาก
การขายและการให้บริ การรวมลดลง 23.90 ล้านบาท หรื อ 8.66% ล้านบาท เมือเทียบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน ที มี
รายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 275.82 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรื อ SAFETY มีจาํ นวน 174.99 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสิ นค้าเพือการควบคุมสภาพแวดล้อม หรื อ CE มีจาํ นวน 43.74 ล้านบาท เพิมขึน 12.31%
เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ขยายกําลังการผลิตเพิมขึน ตาม
ตลาดการส่งออกทีขยายตัวเพิมขึน
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบําบัดนําเพืออุปโภคและบริ โภค หรื อ WATER มีจาํ นวน 33.19 ล้าน
บาท ลดลง 34.21ล้านบาท หรื อ 50.76% เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื องจากรับรู ้รายได้งานรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุ ม ชนลดลง อย่า งไรก็ ตาม บริ ษ ัทมี ร ายได้จ ากการให้บริ ก ารด้า นระบบบํา บัด นําสํา หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้า
อุตสาหกรรมเพิมขึน เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริการ
ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมจํานวน 217.94 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย
จํานวน 157.22 ล้านบาท ต้นทุนบริ การจํานวน 16.05 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจํานวน 44.67 ล้านบาท โดยต้นทุน
ขายเพิมขึนตามรายได้จากการขายทีเพิมขึน ด้านต้นทุนบริ การเพิมขึนตามรายได้จากการให้บริ การทีเพิมขึน และมีตน้ ทุนค่า
เสื อมราคาสิ นทรัพย์สาํ หรับงานบริ การ ด้านต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่ วนสู งกว่ารายได้ เนื องจากมีตน้ ทุนส่ วนเพิมจากการ
เร่ งรัดงานก่อสร้างโครงการ และการรับรู ้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็ นต้นทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั จึงมีอตั รากําไรขันต้นที
13.49% ลดลงเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนทีมีอตั รากําไรขันต้น 23.17%
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจาํ นวน 48.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย
จํานวน 20.33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 28.01 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ด้านค่าใช้จ่าย
ในการบริ หารเพิมขึน เนืองจากการบันทึกตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีกลุ่มผูร้ ับเหมาเพิมขึน
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กําไรสุ ทธิ
ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และมีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท จากการ
บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทําให้ไตรมาส 3 ปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 12.18 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 4.80%
ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลีย! นแปลง

ณ 30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่)

จํานวน
563.37
226.10
480.75
41.69
268.33

%
49.67%
19.93%
42.39%
3.68%
23.66%

จํานวน
770.07
190.88
534.12
75.82
352.31

%
80.14%
19.86%
55.51%
7.88%
36.61%

-26.84%
18.45%
-9.99%
-45.01%
-23.84%

สินทรัพย์
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 789.47 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
171.48 ล้านบาท หรื อ 17.85% สิ นทรัพย์ทีลดลงหลักมาจากสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี อืนลดลงจากการตังสํารองหนี
สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี ค่าปรับจํานวน 131.78 ล้านบาท และมีมูลค่างานสําเร็ จทียังไม่เรี ยกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้
ผูร้ ับเหมาสําหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจํานวน 118.43 ล้านบาท ด้านสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจาํ นวน
226.10 ล้านบาท เพิมขึนหลักจากเงินฝากธนาคารที ติดภาระคําประกันจํานวน 30 ล้านบาท ซึ งเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น
วงเงินสิ นเชือระยะสัน และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน 17.89 ล้านบาท
หนีสิน
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีหนีสิ นรวม 522.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 87.50 ล้าน
บาท หรื อ 14.35% โดยมีหนี สิ นทีลดลงหลักจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง 37.22 ล้านบาท และประมาณ
การหนีสิ นจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง เนืองจากการปรับเป็ นต้นทุนการก่อสร้าง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 268.33 ล้านบาท ลดลงเนื องจาก
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวดจํานวน 86.48 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

30 กันยายน 2560
87.56
(32.22)
(62.35)
(7.01)
42.32

หน่วย:ล้านบาท
30 กันยายน 2559
(111.09)
(11.20)
302.81
180.52
239.83

บริ ษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 87.56 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานก่อนการ
เปลี ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี สิ น ดํา เนิ น งานจํานวน 15.86 ล้านบาท สิ นทรั พ ย์และหนี สิ นจากการดําเนิ น งาน
เปลียนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนเพิมขึน 76.02 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสําเร็ จทียังไม่เรี ยกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูร้ ับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 118.43 ล้านบาท และมีเจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนีอืนเพิมขึน 9.14 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 32.22 ล้านบาท จากการนําเงินฝากธนาคารจํานวน 30 ล้านบาท เป็ น
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชือระยะสัน และมีเงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวร 3.96 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ 1.19 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 62.35 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 47.83
ล้านบาท จ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน 5.50 ล้านบาท และจ่ายดอกเบียจํานวน 9.02 ล้านบาท

หน้าที 4 จาก 4

