
คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ของบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับไตรมาส 1 สิ%นสุดวนัที( 31 มนีาคม 2562 
 

 
หนา้ที� 1   10 พฤษภาคม 2562 
 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม สาํหรับไตรมาส 1 สิ#นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) (บริษทั) มีรายไดร้วม 242.08 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 239.86 ลา้นบาท รายไดจ้ากงาน
ก่อสร้างประปาชุมชน 0.11 ลา้นบาท และรายไดอื้�น 2.11 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการเพิ�มขึ#น 13 ลา้น
บาท หรือ 5.73% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 226.86 ลา้นบาท โดย
รายไดที้�เพิ�มขึ#นมาจากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY และกลุ่มสินคา้ดา้น
การควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE ดา้นกาํไรขั#นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 62.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไร
ขั#นตน้ 25.98% เพิ�มขึ#น 5.42 ลา้นบาทหรือ 9.52% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรขั#นตน้ 56.92 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้ 23.88% กาํไรขั#นตน้เพิ�มขึ#นเนื�องจากมีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ#นและมีตน้ทุนส่วนเกินจากงาน
ก่อสร้างลดลง ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวน 46.81 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนักบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
สรุปผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 12.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
กาํไรสุทธิ 5.17% กาํไรสุทธิเพิ�มขึ#น 4.05 ลา้นบาท หรือ 47.89% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีกาํไรสุทธิส่วน
ที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 8.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.98%    

สรุปผลการดาํเนินงาน 

        หน่วย:ลา้นบาท 

  ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ(มขึ%น (ลดลง) % เปลี(ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 239.86 226.86 13.00 5.73% 

รายไดจ้ากงานก่อสร้างประปาชุมชน                        0.11                       11.54  (11.43) -99.09% 

รายไดอื้�น                        2.11                         3.78  (1.66) -44.04% 

รวมรายได้                    242.08                     242.18  (0.10) -0.04% 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ                    176.96                     164.18  12.79  7.79% 
ตน้ทุนงานก่อสร้างประปาชุมชน                        0.66                       17.30  (16.64) -96.18% 

รวมต้นทุน                    177.62                     181.48  (3.85) -2.12% 

กาํไรขั%นต้น                      62.34                       56.92  5.42  9.52% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 25.98% 23.88%     

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                      46.81                       47.29  (0.47) -1.00% 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                      15.53                         9.63  5.89  61.17% 
อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 6.41% 3.98%     

กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่                      12.51                         8.46  4.05  47.89% 

อัตรากาํไรสุทธิ (%) 5.17% 3.49%     

กาํไรต่อหุ้นขั#นพื#นฐาน (บาท)                        0.06                         0.04  0.02  47.89% 
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รายได้ 

รายได้ตามกลุ่มสินค้า หน่วย : ลา้นบาท 

 ไตรมาส 

</=>?= 

% ไตรมาส 

</=>?< 

% เพิ(มขึ%น 

(ลดลง) 

% 

เปลี(ยนแปลง 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

195.82 82% 183.52 77% 12.30 6.70% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 
(CE) 

40.93 17% 39.70 17% 1.23 3.10% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ#าเพื�ออุปโภค 
บริโภค (WATER) 

3.22 1% 15.18 6% (11.96) -78.78% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.97 100% 238.40 100% 1.57 0.66% 

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขาย 236.41 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการ 3.45 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การขายและการใหบ้ริการรวมเพิ�มขึ#นเลก็นอ้ยที� 0.66% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ 
SAFETY จาํนวน 195.82 ลา้นบาท เพิ�มขึ#น 12.30 ลา้นบาท หรือ 6.7% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากมี
รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการเพิ�มขึ#น และจากสถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5 ในช่วงตน้ปีทาํใหมี้รายไดจ้ากการขายสินคา้
ประเภทหนา้กากอนามยัเพิ�มขึ#น ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 
40.93 ลา้นบาท เพิ�มขึ#น 1.23 ลา้นบาท หรือ 3.10% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีคาํสั�งซื#ออยา่งต่อเนื�อง ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ# าเพื�ออุปโภค
และบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 3.22 ลา้นบาท ลดลง 11.96 ลา้นบาท หรือ 78.78% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน รายไดห้ลกัมาจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการติดตั#งโครงการระบบนํ# าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ดา้นรายไดจ้าก
งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยบริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่เพิ�ม 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนรวม 177.62 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 174.33 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการ
จาํนวน 2.63 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 0.66 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายเพิ�มขึ#นตามรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ#น 
ดา้นตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดง้านบริการ และตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปา
ชุมชน  

 ไตรมาส 1 ปี 2562 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 74.02% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ มี
อตัรากาํไรขั#นตน้จากการขายและการให้บริการ 25.98% เพิ�มขึ#นเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีอตัรากาํไร
ขั#นตน้จากการขายและการใหบ้ริการที� 23.88% เนื�องจากมีตน้ทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 
บริษทัมีกาํไรขั#นตน้ 62.34 ลา้นบาท เพิ�มขึ#น 5.42 ลา้นบาท หรือ 9.52% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไร
ขั#นตน้ 56.92 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจาํนวน 46.81 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 
22.90 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23.55 ลา้นบาท และค่าปรับงานล่าชา้ 0.37 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
รวมมีจาํนวนใกลเ้คียงกนัเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยลดลง 0.47 ลา้นบาท หรือ 1% ค่าใชจ่้ายที�ลดลงหลกั
มาจากค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาซึ�งส่วนใหญ่ดาํเนินการแลว้ในปี 2561  

ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 1.50 ลา้นบาท ลดลง 1.14 ลา้นบาท หรือ 49.09% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อนที�มีตน้ทุนทางการเงิน 2.64 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัใชเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

กาํไรสุทธิ 

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 12.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 5.17% 
กาํไรสุทธิเพิ�มขึ#น 4.05 ลา้นบาท หรือ 47.89% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทั
ใหญ่ 8.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.49% 

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 มีนาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ(มขึ%น %  

  จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี(ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน          428.10  69.16%         457.87  70.21% (29.77) -6.50% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน          190.91  30.84%         194.24  29.79% (3.33) -1.72% 

รวมสินทรัพย์          619.01  100.00%         652.12  100.00% (33.10) -5.08% 

หนี# สินหมุนเวียน          281.88  45.44%         325.30  49.78% (43.42) -13.35% 

หนี# สินไม่หมุนเวียน            51.51  8.30%           53.83  8.24% (2.33) -4.32% 

รวมหนี%สิน          333.39  53.74%         379.14  58.02% (45.75) -12.07% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่)          286.93  46.26%         274.28  41.98% 12.65  4.61% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั#งสิ#น 619.01 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 
33.10 ลา้นบาท หรือ 5.08% สินทรัพยที์�ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวยีนที�ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลง 16.28 ลา้นบาท มูลค่างานสําเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บสําหรับงานก่อสร้างประปาลดลงจาํนวน 7.41 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือสุทธิลดลง 20.69 ลา้นบาท โดยมีลูกหนี#การคา้สุทธิเพิ�มขึ#น 15.97 ลา้นบาท  
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หนี%สิน 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีหนี# สินรวม 333.39 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 45.75 ลา้น
บาท หรือ 12.07% โดยมีหนี# สินที�ลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสั#นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 21.52 ลา้นบาท เจา้หนี#
การคา้และเจา้หนี# อื�นลดลง 26.02 ลา้นบาท หนี# สินตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลง 1.26 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินลดลง 1.79 ลา้นบาท โดยมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ�มขึ#น 3.88 ลา้นบาท และประมาณการหนี# สินที�อาจเกิดขึ#น
จากโครงการก่อสร้างเพิ�มขึ#น 0.35 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 286.93 ลา้นบาท เพิ�มขึ#นจากกาํไร
สุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 12.51 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 9.62 36.77 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 0.04 (0.48) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (26.06) (31.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ#น(ลดลง) (16.40) 4.80 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  40.93 97.31 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 9.62 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี# สินดาํเนินงานจาํนวน 24.33 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสาํเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บ
จากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 7.41 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 19.82 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หนี#การคา้
และเจา้หนี# อื�น 26.50 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี# สินจากการรับประกนังานโครงการ 0.61 ลา้นบาท และมีลูกหนี#การคา้และ
ลูกหนี# อื�นเพิ�มขึ#น 14.45 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 0.04 ลา้นบาท มาจากดอกเบี#ยรับ 0.12 ลา้นบาท และรับคืนเงินให้
กูย้มืแก่พนกังาน 0.10 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื�อซื#อสินทรัพยถ์าวร 0.14 ลา้น 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 26.06 ลา้นบาท เพื�อจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
23.30 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี# สินตามสญัญาเช่าการเงิน 1.51 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี#ยจาํนวน 1.25 ลา้นบาท 

 


