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ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม สาํหรับไตรมาส 3 สิ#นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทั) มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 227.58 ลา้นบาท ลดลง 6.92 ลา้นบาท หรือ 2.95% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ
ปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 234.50 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายลดลง เนื�องจากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมมีการลด
กาํลงัการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั ดา้นรายไดจ้ากการให้บริการลดลงเนื�องจากเป็นลกัษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม 
กาํไรขั#นตน้มีจาํนวนเพิ�มขึ#น โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 มีกาํไรขั#นตน้จาํนวน 60.64 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้ 26.65% 
เพิ�มขึ#นเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรขั#นตน้ 58.97 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัรากาํไรขั#นตน้ 25.15% ดา้นค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารมีจาํนวนลดลง ทาํให้ผลการดาํเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 
12.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 5.28% เพิ�มขึ#น 7.03 ลา้นบาท หรือ 138.05% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มี
กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 5.09 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 2.15%  

 สาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 9 เดือน สิ#นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
689.34 ลา้นบาท ลดลง 2.63 ลา้นบาท หรือ 0.38% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
691.97 ลา้นบาท มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ สาํหรับงวด 9 เดือนสิ#นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 26.37 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.78%  

สรุปผลการดาํเนินงาน 
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เปลี(ยนแปลง
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% 

เปลี(ยนแปลง

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 227.58         232.01         (4.43) -1.91% 689.24         674.14         15.10 2.24%

รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้งและสญัญาบริการ -               2.49             (2.49) -100.00% 0.11             17.84           (17.73) -99.41%

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 227.58         234.50         (6.92) -2.95% 689.34         691.97         (2.63) -0.38%

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบริการ 166.93         172.67         (5.74) -3.33% 509.92         491.81         18.10 3.68%

ตน้ทนุการกอ่สรา้งและให้บริการ 0.01             2.85             (2.84) -99.61% 1.38             21.73           (20.35) -93.66%

รวมต้นทุน 166.94         175.53         (8.59) -4.89% 511.30         513.55         (2.25) -0.44%

กาํไรขั%นต้น 60.64           58.97           1.67 2.83% 178.05         178.42         (0.38) -0.21%

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 26.65% 25.15% 25.83% 25.79%

รายไดอื้�น 2.10             2.05             0.05 2.64% 8.05             6.26             1.79 28.51%

รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 45.89           52.98           (7.09) -13.38% 147.89         148.00         (0.11) -0.07%

กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 16.85           8.04             8.82 109.70% 38.20           36.69           1.51 4.13%

อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 7.34% 3.40% 5.48% 5.25%

กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 12.12           5.09             7.03 138.05% 26.37           29.65           (3.28) -11.05%

อัตรากาํไรสุทธิ (%) 5.28% 2.15% 3.78% 4.25%

กาํไรตอ่หุ้นข ั#นพื#นฐาน (บาท) 0.06             0.03             0.03 138.05% 0.13             0.15             (0.02) -11.05%

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ# าหนัก(ลา้นหุ้น) 202.50         202.50         202.50         202.50         

หน่วย:ลา้นบาท
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รายได้ 

 

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 227.58 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

223.46 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้บริการ 4.12 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมลดลง 6.92 ลา้นบาท หรือ 

2.95% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

โดยมีรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ SAFETY 

จาํนวน 174.37 ลา้นบาท ลดลง 5.78 ลา้นบาท หรือ 3.21% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดจ้ากการขายลดลงมา

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ลูกคา้ลดกาํลงัการผลิต ลดงบประมาณการสั�งซื#อสินคา้ ดา้นรายไดจ้ากการให้บริการลดลงเนื�องจากเป็น

ลกัษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ�มขึ#น ดา้นรายไดจ้ากการขายใน

กลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 42.28 ลา้นบาท ลดลง 2.71 ลา้นบาท หรือ 6.03% เมื�อเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ลดกาํลงัการผลิตตามตลาดส่งออกที�ยงัคงชะลอตวั ดา้นรายได้

จากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ# าเพื�ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 10.93 ลา้นบาท เพิ�มขึ#น 1.57 ลา้นบาท 

หรือ 16.73% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาจากการขายสินคา้และการให้บริการติดตั#งโครงการระบบนํ# าในกลุ่มลูกคา้

อุตสาหกรรมที�เพิ�มขึ#น  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนรวม 166.94 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 163.64 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 

3.29 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 0.01 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้ริการที�ลดลง และตน้ทุนสินคา้ลดลงมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าและกลุ่มสินคา้ที�ขายมีตน้ทุนสินคา้ตํ�ากวา่ปีก่อน สัดส่วนตน้ทุน

ขายและบริการคิดเป็น 73.35% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ มีอตัรากาํไรขั#นตน้ 26.65% เพิ�มขึ#นเมื�อเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อนที�มีอตัรากาํไรขั#นตน้ 25.15% 
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กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY)

174.37         76.62% 180.15         76.82% (5.78) -3.21% 541.11         78.50% 533.50         77.10% 7.61             1.43%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 42.28           18.58% 44.99           19.18% (2.71) -6.03% 124.20         18.02% 127.26         18.39% (3.06) -2.40%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ# าเพื�ออุปโภค 

บริโภค (WATER)

10.93           4.80% 9.36             3.99% 1.57 16.73% 24.04           3.49% 31.22           4.51% (7.18) -23.01%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 227.58         100% 234.50         100% (6.92) -2.95% 689.34         100% 691.98         100% (2.64) -0.38%

โครงสร้างรายได้

 หน่วย : ลา้นบาท
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจาํนวน 45.89 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 22.20 

ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 25.44 ลา้นบาท โดยมีรายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์1.74 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหารรวมลดลง 7.09 ลา้นบาท หรือ 13.38% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ่้ายที�ลดลงหลกัมาจาก

ค่าเผื�อหนี#สงสยัจะสูญลูกหนี#งานก่อสร้างที�บนัทึกในปีก่อน และค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื�องจาก

ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดขึ#นในปี 2561 นอกจากนี#  ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์1.74 ลา้น 

บาท เนื�องจากมีการขายทรัพยสิ์นออกไป ในขณะที�ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนบนัทึกขาดทุนการดอ้ยค่าสินทรัพย ์3.99 ลา้นบาท   

ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 1.22 ลา้นบาท ลดลง 0.49 ลา้นบาท หรือ 28.67% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนที�มีตน้ทุนทางการเงิน 1.72 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

กาํไรสุทธิ 

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 12.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 5.28% กาํไรสุทธิ

เพิ�มขึ#น 7.03 ลา้นบาท หรือ 138.05% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที�มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 5.09 ลา้นบาท 

คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 2.15% 

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 30 กนัยายน 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ(มขึ%น %  

  จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี(ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน  411.54  68.94%         457.87  70.21% (46.33) -10.12% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  185.40  31.06%         194.24  29.79% (8.84) -4.55% 

รวมสินทรัพย์  596.94  100.00%         652.12  100.00% (55.17) -8.46% 

หนี# สินหมุนเวียน  254.80  42.59%         325.30  49.78% (70.50) -21.67% 

หนี# สินไม่หมุนเวียน  52.85  8.83%           53.83  8.24% (0.98) -1.83% 

รวมหนี%สิน  307.65  51.43%         379.14  58.02% (71.49) -18.86% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่)  290.60  48.57%         274.28  41.98% 16.31  5.95% 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั#งสิ#น 596.94 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 55.17 

ลา้นบาท หรือ 8.46% สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงหลกัมาจากสินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 37.90 ลา้นบาท มูลค่างานสาํเร็จที�ยงัไม่เรียก

เก็บสาํหรับงานก่อสร้างประปาลดลง 11.01 ลา้นบาท และลูกหนี# อื�นลดลง 10.91 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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เพิ�มขึ#น 10.46 ลา้นบาทและลูกหนี# การคา้สุทธิเพิ�มขึ#น 2.72 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากที�ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 9.87 ลา้นบาท เนื�องจากจาํหน่ายเครื�องจกัรสาํหรับงานขุดเจาะบาดาลออกไปบางส่วน และลดลงจากค่าเสื�อม

ราคาสินทรัพย ์สาํหรับงวด 

หนี%สิน 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีหนี# สินรวม 307.65 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 71.49 ลา้นบาท 

หรือ 18.86% โดยมีหนี# สินหมุนเวยีนที�ลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะสั#นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 42.02 ลา้นบาท และเจา้หนี#

การคา้ลดลง 26.71 ลา้นบาท ดา้นหนี# สินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากหนี# สินตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลง 5.10 ลา้นบาท และเงินกู้

ยมืจากสถาบนัการเงินลดลง 5.36 ลา้นบาท โดยมีประมาณการหนี# สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ#น 10.42 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 251 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลา้นบาท 

โดยลดหุน้สามญัเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และดาํเนินการโอนสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 16.20 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 73.06 ลา้นบาท เพื�อลา้งขาดทุนสะสมจาํนวน 89.26 ลา้นบาท ตามมติ

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2562  

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 290.60 ลา้นบาท เพิ�มขึ#นจากกาํไร

สุทธิสําหรับงวดจาํนวน 26.37 ลา้นบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 10.12 ลา้นบาท และจดัสรรสาํรองตาม

กฎหมาย 0.72 ลา้นบาท   

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2561 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 77.90 114.81 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 0.82 (1.30) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (68.33) (139.82) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ#น(ลดลง) 10.39 (26.31) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  67.67 66.01 

บริษทัมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจาํนวน 77.90 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ

เปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี# สินดาํเนินงานจาํนวน 60.43 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากสินคา้คงเหลือลดลง 35.47 ลา้นบาท  

มูลค่างานสาํเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 11.01 ลา้นบาท ลูกหนี#การคา้และลูกหนี# อื�น 4.24 ลา้นบาท 



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ของบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้4.29 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หนี#การคา้และเจา้หนี# อื�น 25.26 ลา้นบาท และจ่ายภาษีเงิน

ได ้11.54 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 0.82 ลา้นบาท มาจากเงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 3.04 ลา้นบาท 

และรับดอกเบี#ย 0.41 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื�อซื#อสินทรัพยถ์าวร 2.32 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 68.33 ลา้นบาท เพื�อจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจาํนวน 47.38 ลา้น

บาท จ่ายชาํระหนี# สินตามสญัญาเช่าการเงิน 7.22 ลา้นบาท  จ่ายเงินปันผล 10.12 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี#ยจาํนวน 3.61 ลา้นบาท 

 


