คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

ภาพรวมการดําเนินงาน
งบการเงินรวม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) มีรายได้จาก
การขายและการให้บริ การรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 112.15 ล้านบาท หรื อ 10.21% เมือเทียบกับปี ก่อน ทีมีรายได้จากการ
ขายและการให้บริ การรวม 1,097.99 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริ การในกลุ่มสิ นค้าด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกลุ่มสิ นค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิมขึน สอดคล้องกับการขยายตัว
ของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบําบัดนํา รับรู ้รายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้างโครงการระบบนําประปาชุมชนลดลง เมือเทียบกับปี ก่อน และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็ นรายการหัก
รายได้งานรับเหมาก่อสร้าง และจากปั ญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื อง ทําให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่ วน
เพิมจากการเร่ งรัดงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2560 บริ ษทั ประมาณการหนี สิ นที เกิดจากความล่าช้าของโครงการจํานวน
156.18 ล้านบาท โดยเป็ นหนี สิ นที บริ ษทั สามารถเรี ยกร้ องจากผูร้ ั บจ้างจํานวน 129.84 ล้านบาท และจากการประเมิ น
ความสามารถในการเรี ยกร้ องค่าปรับจากผูร้ ับจ้าง บริ ษทั คาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผูร้ ั บจ้าง โดยบริ ษทั อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตามกฎหมายกับผูร้ ับจ้างให้ชาํ ระค่าปรับแล้ว อย่างไรก็ตาม เพือความระมัดระวัง บริ ษทั จึงรับรู ้ค่าปรับดังกล่าวที
เกิดขึนในปี 2560 เป็ นต้นทุนการก่อสร้างทังจํานวน และพิจารณาตังสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีค่าปรับเป็ นจํานวน
59.65 ล้านบาท หากบริ ษทั ได้รับชําระค่าปรับดังกล่าวจากผูร้ ับจ้าง บริ ษทั จะรับรู ้เป็ นรายได้ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษทั ประเมินมูลค่างานปั จจุบนั จากการลงทุนในทรัพย์สินเครื องจักรสําหรับ
ขุดเจาะบาดาล จึงตังประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื องจักรสําหรับขุดเจาะบาดาลเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท
ปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 134.98 ล้านบาท และจากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีคํานวณจากค่าเผือ
หนี สงสัยจะสู ญ ทําให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท ปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
ใหญ่ 117.48 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงาน

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากสัญญาก่อสร้ างและสัญญาบริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริ การ
รวมต้ นทุน
กําไรขันต้ น
อัตรากําไรขันต้ น (%)
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
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ปี 2560
863.37
44.70
77.77
8.83
994.68
631.44
43.16
171.96
846.56
139.28
14.13%
269.82

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
% YoY
816.53
5.74%
21.11
111.73%
260.35
-70.13%
4.87
81.35%
1,102.87
-9.81%
606.72
4.07%
21.88
97.29%
232.74
-26.12%
861.34
-1.72%
236.65
-41.15%
21.55%
246.79
9.33%
หน้าที 1 จาก 5
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ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
(121.71)
อัตราขาดทุนก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
(12.24%)
ขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
(117.48)
อัตราขาดทุนสุ ทธิ (%)
(11.81%)
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
(0.58)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก(ล้านหุ้น)*
202.50
*ปี 2559 บริ ษทั ออกหุ้นเพิมทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น(RO) จํานวน 40,499,996 หุ้น

(5.26)
(0.48%)
(15.25)
(1.38%)
(0.08)
189.80

2,212.05%
670.53%
622.19%

รายได้
โครงสร้ างรายได้

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

%

ปี 2559

%

% YoY

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (SAFETY)

715.18

72.54%

687.37 62.60%

4.05%

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)

163.84

16.62%

130.29 11.87%

25.74%

กลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบําบัดนําเพืออุปโภค บริ โภค
(WATER)

106.83

10.84%

280.34 25.53%

-61.89%

รวมรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

985.84

100%

1,097.99

100%

-10.21%

ปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 985.84 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย
863.37 ล้านบาท รายได้จากการให้บริ การ 44.70 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 77.77 ล้านบาท รายได้จากการขาย
และการให้บ ริ ก ารรวมลดลง 112.15 ล้า นบาท หรื อลดลง 10.21% เมื อเที ยบกับปี ก่ อ น ที มี รายได้จ ากการขายและการ
ให้บริ การรวม 1.097.99 ล้านบาท
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื องจากปี ก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพิมขึน
เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนับสนุนจากทังภาคการส่งออกและความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพือ
การส่ งออกที ฟื นตัวตามภาวะเศรษฐกิ จ ต่างประเทศ ทํา ให้ลู กค้า ของบริ ษ ัทซึ งส่ วนใหญ่ อยู่ใ นกลุ่ มอุต สาหกรรมหลัก
อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็คทรอนิ กส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี เป็ นต้น มีความต้องการสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั เพิมขึน โดยในปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากกลุ่มสิ นค้าและ
บริ การด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (SAFETY) จํานวน 715.18 ล้านบาท เพิมขึน
27.81 ล้านบาท หรื อ 4.05% เมือเทียบกับปี ก่อน โดยรายได้ทีเพิมขึนหลักมาจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การในกลุ่ม
สิ นค้าเทคนิค นอกจากนี บริ ษทั ยังมีรายได้จากการขายสิ นค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าใหม่เพิมขึนเมือ
เทียบกับปี ก่อน
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คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสิ นค้าเพือการควบคุมสภาพแวดล้อม หรื อ CE มีจาํ นวน 163.84 ล้านบาท เพิมขึน
33.54 ล้านบาท หรื อ 25.74% เมือเทียบกับปี ก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ขยายกําลังการผลิต
เพิมขึน ตามตลาดการส่งออกทีขยายตัวเพิมขึน
รายได้จากกลุ่มสิ นค้าและบริ การด้านระบบบําบัดนําเพืออุปโภคและบริ โภค หรื อ WATER มีจาํ นวน 106.83 ล้าน
บาท ลดลง 173.50 ล้านบาท หรื อ 61.89% เมือเที ยบกับปี ก่อน เนื องจากรับรู ้รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ประปาชุมชนลดลง และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็ นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั
มีรายได้จากการให้บริ การด้านระบบบําบัดนําสําหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิมขึน เมือเทียบกับปี ก่อน
บริ ษทั มีรายได้อืน 8.83 ล้านบาท มาจากกําไรจากอัตราแลกเปลียน 5.06 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สินและอืนๆ 3.77 ล้านบาท
ต้ นทุนขายและต้ นทุนบริการ
ปี 2560 บริ ษทั มีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมจํานวน 846.56 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจํานวน 631.44
ล้านบาท ต้นทุนบริ การจํานวน 43.16 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจํานวน 171.96 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิมขึนตาม
รายได้จากการขายทีเพิมขึน ด้านต้นทุนบริ การรวมต้นทุนค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สาํ หรับงานบริ การ เพิมขึนตามรายได้จาก
การให้บริ การที เพิมขึน ต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่ วนสู งกว่ารายได้ เนื องจากมีตน้ ทุนส่ วนเพิมจากการเร่ งรัดงานก่อสร้าง
โครงการ
สัดส่ วนต้นทุนรวมคิดเป็ น 85.87% ของรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม ปี 2560 บริ ษทั จึงมีอตั รากําไร
ขันต้นที 14.13% ลดลงเมือเทียบกับปี ก่อนทีมีอตั รากําไรขันต้น 21.55% อย่างไรก็ตาม ปี 2560 บริ ษทั มีอตั รากําไรขันต้นจาก
การขายสิ นค้าและให้บริ การในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิมขึน เมือเทียบกับปี ก่อน เนื องจากการขายสิ นค้าในกลุ่มทีมีอตั รา
กําไรขันต้นสูงมีจาํ นวนเพิมขึน และมีตน้ ทุนสิ นค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2560 มีจาํ นวน 269.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน
91.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 178.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารส่ วนใหญ่มีจาํ นวน
ลดลง เนืองจากบริ ษทั มีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นในช่วงครึ งปี หลัง อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในขายและบริ หาร
บางรายการทีเพิมขึน เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชันพนักงานขาย เพิมขึนตามการขายทีเพิมขึน ด้านค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารรวมรายการสํารองหนีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีกลุ่มผูร้ ับเหมาจํานวน 59.65 ล้านบาท การประมาณการด้อยค่า
สิ นทรัพย์เครื องขุดเจาะบาดาล จํานวน 10 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 4.67 ล้านบาท
บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงิ นจํานวน 13.27 ล้านบาท เพิมขึนเมือเที ยบกับปี ก่อน เนื องจากบริ ษทั ใช้เงิ นกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงินเพิมขึนเพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
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กําไรสุ ทธิ
ปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงิ นได้ 134.98 ล้านบาท โดยมีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท จากการ
บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ปี 2560 บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 117.48 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราขาดทุนสุทธิ 11.81%
ฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น (ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่)

จํานวน
576.63
210.85
484.34
69.02
235.43

ณ 31 ธันวาคม 2559
%
50.84%
18.59%
42.70%
6.09%
20.76%

จํานวน
770.07
190.88
534.12
75.82
352.31

%
80.14%
19.86%
55.51%
7.88%
36.61%

หน่วย : ล้านบาท
% เปลียนแปลง
-25.12%
10.46%
-9.32%
-8.97%
-33.18%

สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 787.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน
173.47 ล้านบาท หรื อ 18.05% สิ นทรัพย์ทีลดลงหลักมาจากสิ นทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี อืน-สุ ทธิ ลดลงจากการตัง
สํารองหนี สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี ค่าปรับจํานวน 129.67 ล้านบาท และมีมูลค่างานสําเร็ จที ยังไม่เรี ยกเก็บและเงินจ่าย
ล่วงหน้าให้ผูร้ ับเหมาสําหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจํานวน 160.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 43.42 ล้านบาท
ด้านสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนมีจาํ นวน 210.85 ล้านบาท เพิมขึนหลักจากเงิ นฝากธนาคารที ติ ดภาระคําประกัน
จํานวน 30 ล้านบาท ซึ งเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชือระยะสัน และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิมขึน
18.53 ล้านบาท โดยมีทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการด้อยค่าเครื องจักรสําหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจ
นําจํานวน 10 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจําหน่ายรถยนต์จาํ นวน 6.96 ล้านบาท
หนีสิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีหนีสิ นรวม 553.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 56.59 ล้าน
บาท หรื อ 9.28% โดยมีหนีสิ นทีลดลงหลักจากเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง 27.09 ล้านบาท และประมาณการ
หนี สิ นจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ล้านบาท เนื องจากการปรับเป็ นต้นทุนการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหนี การค้าเพิมขึน
39.91 ล้านบาท
ด้านหนี สิ นไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี สิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ล้านบาท เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนีสิ นผลประโยชน์พนักงานเพิมขึนจํานวน 2.46 ล้านบาท
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คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 235.43 ล้านบาท ลดลงเนื องจาก
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวดจํานวน 117.48 ล้านบาท
กระแสเงินสด
กระแสเงินสด
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

WX ธันวาคม YZ60
132.73
(31.23)
(58.63)
42.87
92.23

หน่วย:ล้านบาท
WX ธันวาคม YZZ[
(242.85)
(14.54)
242.47
(14.93)
44.13

บริ ษทั มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 132.73 ล้านบาท โดยขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อน
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และหนี สิ นดําเนิ นงานจํานวน 5.31 ล้านบาท สิ นทรั พย์และหนี สิ นจากการดําเนิ นงาน
เปลียนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนเพิมขึน 50.72 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสําเร็ จทียังไม่เรี ยกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูร้ ับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 160.69 ล้านบาท และมีเจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนีอืนเพิมขึน 39.16 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 31.23 ล้านบาท จากการนําเงินฝากธนาคารจํานวน 30 ล้านบาท เป็ น
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
นวงเงินสิ นเชือระยะสัน และมีเงินสดจ่ายเพือซื อสิ นทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์ จาํ นวน 4.84 ล้านบาท
โดยมีเงินสดรับจากการจําหน่ายเครื องใช้สาํ นักงานและรถยนต์ 2.78 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 58.63 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 39.49
ล้านบาท จ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน 8.01 ล้านบาท และจ่ายดอกเบียจํานวน 11.12 ล้านบาท
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