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ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก
การขายและการให้บริการรวม 238.40 ลา้นบาท ลดลง 9.82 ลา้นบาท หรือ 3.96% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ลา้นบาท เน่ืองจากมีรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ
นํ้ าประปาชุมชนลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารลดลง และมีค่าปรับงานก่อสร้างล่าชา้ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทาํใหไ้ตรมาส 1 ปี 2561 บริษทั
มีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 8.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19.45 ลา้นบาท หรือ 177.01% เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 10.99 ลา้นบาท     

สรุปผลการดาํเนินงาน 
หน่วย : ลา้นบาท  

Q1/2018 Q1/2017 %  YoY 
รายไดจ้ากการขาย 221.04 214.08 3.25% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.82 8.58 -32.15% 
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 11.54 25.56 -54.86% 
รายไดอ่ื้น 3.78 1.88 101.03% 
รวมรายได้ 242.18 250.10 -3.17%  
ตน้ทุนขาย 159.20 156.89 1.47% 
ตน้ทุนบริการ 4.98 5.83 -14.62% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 17.30 25.98 -33.39% 
รวมต้นทุน 181.48 188.69 -3.82%  
กําไรขั้นต้น 56.92 59.53 -4.38%  
อัตรากาํไรขั้นต้น (%) 23.88% 23.98%   
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 47.29 70.17 -32.61% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 13.41 (8.77) 252.97% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 5.54% -3.51%   
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8.46 (10.99) 177.01% 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 3.49% -4.39%   
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.04 (0.05) 177.01% 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั(ลา้นหุน้) 202.50 202.50   
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รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

Q1/2018 %  Q1/2017 %  %  YoY 
กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

             183.52 77%               183.52  74% 0.00% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE)                39.70 17%                 37.06  15% 7.11% 
กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
(WATER)                15.18 6%                 27.64  11% -45.07% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ              238.40 100%                248.22  100%  -3.96%  

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 238.40 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขาย 221.04 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการ 5.82 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 11.54 ลา้นบาท รายไดร้วม 
ลดลง 9.82 ลา้นบาท หรือ 3.96% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
248.22 ลา้นบาท รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ 
SAFETY มีจาํนวน 183.52 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
หลกั อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นตน้ มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการมีจาํนวนลดลง เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ดา้นรายได้
จากการขายในกลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 39.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 2.64 ลา้นบาท หรือ 
7.11% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีลูกคา้หลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 15.18 ลา้นบาท ลดลง 12.46 ลา้นบาท 
หรือ 45.07% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนรวม 181.48 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 159.20 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการ
จาํนวน 4.98 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 17.30 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการขายท่ี
เพ่ิมข้ึน ดา้นตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดง้านบริการ และตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายไดง้านรับเหมาก่อสร้าง
ประปาชุมชน  
 ไตรมาส 1 ปี 2561 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 72.37% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ มี
อตัรากาํไรขั้นตน้จากการขายและการให้บริการ 27.63% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัรากาํไร
ขั้นตน้จากการขายและการใหบ้ริการท่ี 26.92% เน่ืองจากการขายสินคา้ในกลุ่มท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงมีจาํนวนเพิ่มข้ึน และ
ตน้ทุนสินคา้ลดลงจากค่าเงินแข็งค่า ดา้นตน้ทุนงานก่อสร้างยงัมีสัดส่วนสูงกว่ารายได ้เน่ืองจากมีตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการ
เร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แลว้เสร็จ ทาํให้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ี 56.92 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
กาํไรขั้นตน้ 23.88% ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ 23.98% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจาํนวน 47.29 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 
22.36 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24.05 ลา้นบาท และค่าปรับงานล่าชา้ 0.88 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
ลดลง เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายบริหารจดัการค่าใชจ่้ายใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น อยา่งไร
กต็าม บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามกฎหมายกบักลุ่มผูรั้บจา้งท่ีละท้ิงงาน 

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 2.64 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 3.98 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

กําไรสุทธิ 

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.49% 
กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 19.45 ลา้นบาท หรือ 177.01% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทั
ใหญ่ 10.99 ลา้นบาท    

ฐานะการเงนิ 

         หน่วย : ลา้นบาท 
  ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 %  เปล่ียนแปลง 
  จํานวน %  จํานวน %   

สินทรัพยห์มุนเวยีน               536.04 72.07%            576.63 73.22% -7.04% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน               207.71 27.93%            210.85 26.78% -1.49% 
รวมสินทรัพย์               743.75 100.00%             787.48 100%  -5.55%  
หน้ีสินหมุนเวยีน               431.94 58.00%           484.34 61.40% -10.82%
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                 66.62 8.95%             69.02 8.75% -3.47%
รวมหนีสิ้น               498.56 66.92%             553.36 70.15%  -9.90%  
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)               246.49 33.08%            235.43 29.85%  4.70%  

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 743.75 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จาํนวน 
43.74 ลา้นบาท หรือ 5.55% สินทรัพยท่ี์ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีลดลงจากมูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าลดลงจาํนวน 37.23 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ-สุทธิ
ลดลง 14.02 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลง 3.67 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 5.05 ลา้น
บาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 9.29 ลา้นบาท  
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หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 498.56 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 54.80 ลา้น
บาท หรือ 9.90% โดยมีหน้ีสินท่ีลดลงหลกัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 25.47 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้
ลดลง 35.56 ลา้นบาท โดยมีประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้างเพิ่มข้ึน 6.86 ลา้นบาท และภาษีเงินได้
คา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 4.01 ลา้นบาท   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 246.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากกาํไร
สุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 8.46 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

 หน่วย:ลา้นบาท
กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 36.77 (7.38)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (0.48) (31.85)
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (31.50) 127.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 4.80 88.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  97.31 137.25

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 36.77 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานจาํนวน 26.47 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็
และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 37.23 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 13.35 ลา้น
บาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 37.99 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 0.48 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน 0.28 ลา้นบาท และใหเ้งินกูย้มืแก่พนกังาน 0.33 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 31.50 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
จาํนวน 27.25  ลา้นบาท จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.63 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 2.62 ลา้นบาท 

  


