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ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 งบการเงินรวมส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มี

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ล้านบาท ลดลง 33.07 ล้านบาท หรือ 13.12% เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ลา้นบาท รายไดท่ี้ลดลง สาเหตุหลกัมาจากงาน

รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน ้ าประปาชุมชน เน่ืองจาก ในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ิม รายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นรายไดรั้บรู้ตามสัดส่วนท่ีแลว้เสร็จจากโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม ในไตร

มาส 2 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนขายลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงตน้ปี และตน้ทุนส่วนเกินจากงานโครงการ

ระบบน ้าประปาชุมชนมีจ านวนลดลง ท าใหใ้นไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 62.53 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31.33 

ลา้นบาท หรือ 100.43% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้จ านวน 31.20 ลา้นบาท ดา้นค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจ านวนลดลง สาเหตุหลกัเน่ืองจากในไตรมาส 2 ปี 2560 มีการตั้งส ารองหน้ี

สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับจ านวน 60.50 ลา้นบาท ผลด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่จ านวน 16.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 101.72 ลา้นบาท หรือ 118.80% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมี

ผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 85.63 ลา้นบาท     

 ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
รวม 457.47 ลา้นบาท ลดลง 42.89 ลา้นบาท หรือ 8.57% เม่ือเทียบกบั 6 เดือนแรกของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 500.37 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จ านวน 
24.55 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 5.32% เพ่ิมข้ึน 121.17 ล้านบาท หรือ 125.42% เม่ือเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี
ก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 96.61 ลา้นบาท 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หน่วย : ลา้นบาท 

  Q2/2018 Q2/2017 % YoY Q1/2018 % QoQ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

6M/2018 6M/2017 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 209.27 221.47 -5.51% 221.04 -5.32% 430.32 435.55 -1.20% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5.99 11.86 -49.54% 5.82 2.81% 11.81 20.44 -42.24% 
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 
และสัญญาบริการ 

3.81 18.81 -79.73% 11.54 -66.96% 15.35 44.37 -65.41% 

รายไดอ่ื้น 2.25 2.78 -18.89% 3.78 -40.38% 4.29 4.65 -7.88% 

รวมรำยได้ 221.32 254.92 -13.18% 242.18 -8.61% 461.76  505.02 -8.57% 

ตน้ทุนขาย 150.03 162.69 -7.79% 159.20 -5.76% 309.22 319.58 -3.24% 
ตน้ทุนบริการ 4.94 14.80 -66.64% 4.98 -0.84% 9.91 20.63 -51.94% 
ตน้ทุนการก่อสร้าง 
และใหบ้ริการ 

1.58 43.45 -96.37% 17.30 -90.88% 18.88 69.43 -72.81% 

รวมต้นทุน 156.54 220.95 -29.15% 181.48 -13.74% 338.02 409.64 -17.48% 

ก ำไรขั้นต้น 62.53 31.20 100.43% 56.92 9.86% 119.46 90.73 31.66% 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 28.54% 12.37%   23.88%   26.11% 18.13%   
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หน่วย : ลา้นบาท 

  Q2/2018 Q2/2017 % YoY Q1/2018 % QoQ   
  
  
  
  
  

6M/2018 6M/2017 % YoY 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

49.55 120.15 -58.76% 47.29 4.77% 95.09 190.32 -50.04% 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได ้

15.24 (86.17) 117.68% 13.41  13.63% 28.65  (94.94) 130.18% 

อัตราก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 

6.89% -33.80%   5.54% 24.34% 6.20% -18.80%   

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่ 

16.09 (85.63) 118.80% 8.46  90.24% 24.55  (96.61) 125.42% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 7.27% -33.59%   3.49%   5.32% -19.13%   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
(บาท) 

0.08 (0.42) 118.80% 0.04  90.24% 0.12  (0.48) 125.42% 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกั(ลา้นหุน้) 

202.50 202.50   202.50   202.50 202.50   

 

รำยได้ 

 

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขาย 209.27 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการ 5.99 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 3.81 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การขายและการให้บริการรวม ลดลง 33.07 ลา้นบาท หรือ 13.12% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้ริการรวม 252.15 ลา้นบาท  

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือ 
SAFETY มีจ านวน 169.83 ลา้นบาท ลดลง 15.72 ลา้นบาท หรือ 8.47% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัจากรายไดจ้ากการขายในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการมีจ านวนลดลง เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
การเร่ิมบงัคบัใช ้พรบ.จดัซ้ือจดัจา้งฉบบัใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 หน่วยงานภาครัฐอยูร่ะหวา่งเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการจดัซ้ือตาม พรบ. ฉบบัใหม่ โครงการจดัซ้ือในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื่อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ านวน 42.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
3.63 ลา้นบาท หรือ 9.32% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมสินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิมไดเ้พ่ิมข้ึน
นอกจากน้ี ลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีทิศทางการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

Q2/2018 % Q2/2017 % % YoY Q1/2018 % % QoQ 6M/2018 % 6M/2017 % % YoY

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

169.83      78% 185.55      74% -8.47% 183.52      77% -7.46% 353.35      77% 369.07      74% -4.26%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 42.57        19% 38.94        15% 9.32% 39.70        17% 7.24% 82.27        18% 76.00        15% 8.25%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภค 

บริโภค (WATER)

6.68          3% 27.66        11% -75.86% 15.18        6% -56.03% 21.86        5% 55.30        11% -60.47%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 219.07      100% 252.15      100% -13.12% 238.40      100% -8.11% 457.47      100% 500.37      100% -8.57%

โครงสร้างรายได้
 หน่วย : ลา้นบาท
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 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ านวน 6.68 ลา้น
บาท ลดลง 20.98 ลา้นบาท หรือ 75.86% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพ่ิม รายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็น
รายไดรั้บรู้ตามสัดส่วนท่ีแลว้เสร็จจากโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน  

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนรวม 156.54 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 150.03 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการ

จ านวน 4.94 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจ านวน 1.58 ลา้นบาท ตน้ทุนรวมลดลง 64.41 ลา้นบาท หรือ 29.15% โดย

ตน้ทุนขายลดลงตามรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง และลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงตน้ปี ดา้นตน้ทุนบริการ

ลดลงตามรายไดง้านบริการ และตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีตน้ทุน

ส่วนเกินจากงานโครงการระบบน ้ าประปาชุมชนลดลง ท าให้ไตรมาส 2 ปี 2561 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 

71.46% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 62.53 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้จากการขาย

และการให้บริการ 28.54% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรขั้นตน้ 31.20 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา

ก าไรขั้นตน้จากการขายและการใหบ้ริการท่ี 12.37%  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจ านวน 49.55 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 

22.31 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28.33 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง 70.60 ลา้นบาท หรือ 58.76% 

สาเหตุหลกัเน่ืองจากการบนัทึกตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับจ านวน 60.50 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 

และมีค่าปรับงานล่าชา้ลดลง โดยในไตรมาส 2 ปี 2561 มีการบนัทึกกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 2.88 ลา้นบาท นอกจากน้ี

บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถึงปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น ท าให้มีค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหารลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ

ตามกฎหมายกบักลุ่มผูรั้บจา้งท่ีละท้ิงงาน  

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 2.18 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 3.34 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

ก ำไรสุทธิ 

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 16.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 7.27% 

ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 101.72 ลา้นบาท หรือ 118.80% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็น

ของบริษทัใหญ่ 85.63 ลา้นบาท    
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ฐำนะกำรเงิน 

หน่วย : ลา้นบาท 
  ณ 30 มถุินำยน 2561 ณ 31 ธันวำคม 2560 % เปลีย่นแปลง 

  จ ำนวน % จ ำนวน %   

สินทรัพยห์มุนเวยีน          482.92  70.50%         576.63  73.22% -16.25% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน          202.12  29.50%         210.85  26.78% -4.14% 

รวมสินทรัพย์          685.04  100.00%         787.48  100% -13.01% 

หน้ีสินหมุนเวยีน          360.14  52.47%         484.34  61.40% -25.64% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน            64.05  9.33%           69.02  8.75% -7.20% 

รวมหนีสิ้น          424.20  61.81%         553.36  70.15% -23.34% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่)          262.15  38.19%         235.43  29.85% 11.35% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 685.04 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 

102.44 ลา้นบาท หรือ 13.01% สินทรัพยท่ี์ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน  โดยมีมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็และ

เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับงานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าลดลงจ านวน 50 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

25.43 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ-สุทธิลดลง 10.96 ลา้นบาท ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิลดลง 4.50 ลา้นบาท และ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลง 3.17 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัมาจากค่าเส่ือมราคาสินทรัพยส์ าหรับงวด  

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวม 424.20 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 129.16 

ลา้นบาท หรือ 23.34% หน้ีสินท่ีลดลงหลกัมาจากหน้ีสินหมุนเวียน โดยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 

93.29 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 27.96 ลา้นบาท และมีประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการ

ก่อสร้างลดลง 2.36 ลา้นบาท   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 246.49 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

ก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 24.55 ลา้นบาท  
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กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 80.08 50.28 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (0.91) (32.74) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (104.46) 18.49 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (25.30) (0.95) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  66.84 48.65 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 80.08 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 42.17 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็

และเงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 50 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 8.36 ลา้นบาท สินคา้

คงเหลือลดลง 9.59 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30.88 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 0.91 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 0.58 ลา้นบาท และใหเ้งินกูย้มืแก่พนกังาน 0.68 ลา้นบาท โดยมีดอกเบ้ียรับ 0.43 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 104.46 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

จ านวน 96.86  ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.81 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 4.79 ลา้นบาท 

  


