
ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่1   10 พฤศจกิำยน 2563 

 

สรุปภาพรวมการด าเนนิงาน 

       
หนว่ย:ลา้นบาท 

 
Q3/2563 Q3/2562 เพิม่ข ึน้ % 9M/2563 9M/2562 เพิม่ข ึน้ % 

   
(ลดลง) เปลีย่นแปลง 

  
(ลดลง) เปลีย่นแปลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 252.03 223.46 28.56 12.78% 760.89 673.85 87.04 12.92% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 18.84 4.12 14.73 357.72% 28.79 15.49 13.31 85.91% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร 270.87 227.58 43.29 19.02% 789.69 689.34 100.35 14.56% 

ตน้ทนุขำย 194.41 163.64 30.77 18.81% 555.23 497.73 57.49 11.55% 

ตน้ทนุบรกิำร 15.64 3.30 12.34 373.51% 22.40 13.56 8.84 65.14% 

รวมตน้ทนุ 210.05 166.94 43.11 25.82% 577.63 511.30 66.33 12.97% 

ก ำไรขัน้ตน้ 60.82 60.64 0.18 0.29% 212.06 178.05 34.02 19.11% 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 22.45% 26.65% 
  

26.85% 25.83% 
  

รำยไดอ้ืน่ 0.13 2.10 (1.97) -94.00% 4.79 8.05 (3.26) -40.49% 

รวมคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 46.06 45.89 0.18 0.38% 140.09 147.89 (7.80) -5.28% 

ก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิและ      

ภำษีเงนิได ้
14.88 16.85 (1.97) -11.71% 76.76 38.20 38.56 100.95% 

อัตรำก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิและ

ภำษีเงนิได ้(%) 
5.49% 7.34% 

  
9.66% 5.48% 

  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.68 1.22 (0.55) -44.76% 1.81 4.04 (2.24) -55.32% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้ 2.09 3.50 (1.42) -40.47% 14.11 7.79 6.33 81.23% 

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่ 12.12 12.12 (0.01) -0.06% 60.84 26.37 34.47 130.73% 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 4.47% 5.28% 
  

7.66% 3.78% 
  

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.06 0.06 (0.00) -0.06% 0.30 0.13 0.17 130.73% 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม งวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด 

(มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 789.69 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 100.35 ลำ้นบำท หรือ 

14.56% เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 689.34 ลำ้นบำท โดยมี

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ ส ำหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 60.84 ลำ้นบำท 

คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ7.66% เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ีก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่

จ ำนวน 26.37 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสุทธ ิ3.78% ก ำไรสทุธเิพิ่มขึน้ 34.47 ลำ้นบำท หรือ 130.73% เมื่อ

เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทมรีำยไดจ้ำก

กำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 270.87 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย 252.03 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำร 18.84 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมเพิม่ขึน้ 43.29 ลำ้นบำท หรอื 19.02% เมื่อ

เทยีบกับไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 227.58 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำร

ขำยเพิ่มขึน้หลักจำกกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้ดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อัน

เนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ไดแ้ก ่ถุงมอืยำงและถุงมอืไนไตร ชดุป้องกันเชือ้

โรค ซึง่ยังมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชส้นิคำ้ดังกลำ่วตอ่เนือ่ง อยำ่งไรก็ตำม สนิคำ้ในกลุม่ดังกลำ่วมตีน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ ท ำ

ใหบ้รษัิทมอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง ดำ้นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้หลักจำกงำนบรกิำรตดิตัง้ระบบบัดบัดน ้ำรี

ไซเคลิในธุรกจิน ้ำ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทมกี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 60.82 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

22.45% ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวนใกลเ้คยีงกันเมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สรุปผล

กำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทมกี ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 12.12 ลำ้นบำท คดิเป็น

อตัรำก ำไรสทุธ ิ4.47%  
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รายได ้

 

รำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มสนิคำ้ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2563 ประกอบดว้ย กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นควำม

ปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรอื SAFETY จ ำนวน 191.12 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดสว่น 

70.56% กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มหรือ CE จ ำนวน 53.42 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดส่วน 

19.72% และกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำเพื่ออุปโภค บรโิภค หรอื WATER จ ำนวน 26.33 ลำ้นบำท 

คดิเป็นสดัสว่น 9.72% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในกลุ่มสนิคำ้ SAFETY เพิ่มขึน้ 16.75 ลำ้นบำท หรือ 9.60% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน มำจำกกำรขำยสนิคำ้เพื่อสรำ้งควำมปลอดภัยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส 

COVID-19 ไดแ้ก่ ถุงมอืยำงและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันสำรเคมีและเชือ้โรค เป็นตน้ โดยเพิ่มขึน้ในกลุ่มลูกคำ้

ตัวแทนจ ำหน่ำย ลกูคำ้หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกจิ ลกูคำ้กลุ่มอตุสำหกรรมอำหำรทีย่ังมกีำรขยำยตัวเพิ่มขึน้

ดำ้นรำยไดจ้ำกกลุ่มสนิคำ้ CE เพิ่มขึ้น 11.14 ลำ้นบำท หรือ 26.35% โดยลูกคำ้หลักในกลุ่มอุตสำหกรรม

อเิล็กทรอนิกส ์มกีำรปรับตัวขยำยกำรผลติเพิม่ขึน้ ท ำใหม้คี ำสัง่ซือ้สนิคำ้ในกลุ่ม CE เพิม่ขึน้ ดำ้นรำยไดจ้ำกกลุ่ม

สนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพิม่ขึน้ 15.40 ลำ้นบำท หรอื 140.86% รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้หลกัมำจำกรำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ระบบบ ำบดัน ้ำรไีซเคลิใหก้บัลกูคำ้เอกชนรำยหนึง่มลูคำ่ประมำณ 12 ลำ้นบำท  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทมตีน้ทุนรวม 210.05 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 194.41 ลำ้นบำท และ

ตน้ทนุบรกิำรจ ำนวน 15.64 ลำ้นบำท ตน้ทนุขำยเพิม่ขึน้ตำมกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ และมตีน้ทนุขำยเพิม่ขึน้ในหมวดถุง

มอืจำกภำวะสนิคำ้ทีข่ำดแคลนตำมควำมตอ้งกำรของตลำดทีเ่พิม่สงูขึน้ ดำ้นตน้ทุนบรกิำรเพิม่ขึน้ตำมรำยไดจ้ำก

กำรใหบ้รกิำร สัดสว่นตน้ทนุขำยและบรกิำรคดิเป็น 77.55% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร โดยมอีัตรำ

ก ำไรขัน้ตน้ที ่22.45% ลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ที ่26.65% ในไตรมำส 3 

ปี 2563 บรษัิทมกี ำไรขัน้ตน้ 60.82 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกันเมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 

60.64 ลำ้นบำท 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรในไตรมำส 3 ปี 2563 มจี ำนวน 46.06 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรขำย 21.37 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 23.37 ลำ้นบำท และกำรขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่น 1.32 ลำ้น

บำท คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น โดยคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและ

บรหิำรลดลงหลักจำกคำ่ใชจ้ำ่ยออกบธูงำนนทิรรศกำลและกจิกรรมตำ่งๆทีง่ดกำรจัดงำนเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควดิ 

อย่ำงไรก็ตำม ในไตรมำส 3 ของปีก่อน มีรำยกำรโอนกลับขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรัพย์ 1.74 ลำ้นบำท 

เนือ่งจำกมกีำรขำยทรัพยส์นิ ท ำใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรรวมลดลง 

ดำ้นตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 0.68 ลำ้นบำท ลดลง 0.55 ลำ้นบำท หรอื 44.76% เมือ่เทยีบกบัไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 1.22 ลำ้นบำท เนือ่งจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิลดลง 

 

 

โครงสรา้งรายได้ หน่วย:ลา้นบาท

Q3/2563 % Q3/2562 % เพิม่ข ึน้ % 9M/2563 % 9M/2562 % เพิม่ข ึน้ %

(ลดลง) เปลีย่นแปลง (ลดลง)  เปลีย่นแปลง

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

191.12     70.56% 174.37     76.62% 16.75 9.60% 590.54     74.78% 541.11     78.50% 49.44       9.14%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม 

(CE)

53.42      19.72% 42.28       18.58% 11.14 26.35% 159.65     20.22% 124.20     18.02% 35.45 28.55%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออปุโภค 

บรโิภค (WATER)

26.33      9.72% 10.93       4.80% 15.40 140.86% 39.50       5.00% 24.04       3.49% 15.46 64.32%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 270.87  100% 227.58   100% 43.29 19.02% 789.69   100% 689.34   100% 100.35 14.56%
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ก าไรสทุธ ิ

ไตรมำส 3 ปี 2563 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 12.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ

4.47% ก ำไรสุทธใิกลเ้คียงกันเมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่ีก ำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ ่

12.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ5.28% 

ฐานะการเงนิ 

            หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 30 กนัยายน 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ข ึน้ %  

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         423.07 70.22%         387.59  68.34% 35.48  9.15% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         179.42  29.78%         179.56  31.66% (0.15) -0.08% 

รวมสนิทรพัย ์         602.49  100.00%         567.15  100.00% 35.34  6.23% 

หนีส้นิหมนุเวยีน         239.21  39.62%         213.39  37.54% 25.83  12.10% 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน           49.20  8.15%           52.77  9.28% (3.58) -6.78% 

รวมหนีส้นิ         288.41  47.77%         266.16  46.82% 22.25  8.36% 

สว่นของผูถ้อืหุน้(สว่นของ

บรษิทัใหญ)่ 

        315.38  52.23%         302.29  53.18% 13.09  4.33% 

 

สนิทรพัย ์

ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทมสีนิทรัพย์รวม 602.49 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 35.34 ลำ้นบำท หรอื 6.23% สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้หลกัมำจำกสนิทรัพยห์มุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จำกลกูหนี้กำรคำ้-

สทุธ ิ33.48 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอืสทุธเิพิม่ขึน้ 22.39 ลำ้นบำทโดยมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง 

20.04 ลำ้นบำท  

หนีส้นิ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีหนี้สนิรวม 288.41 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 22.25 ลำ้นบำท หรือ 8.36% โดยมีหนี้สนิหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมำจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้

หมุนเวยีนอืน่เพิ่มขึน้ 23.05 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเพิม่ขึน้ 5.63 ลำ้นบำท ในขณะที่

ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำยลดลง 2.98 ลำ้นบำท ดำ้นหนี้สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจำกเงนิกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบัน

กำรเงนิ 5.36 ลำ้นบำท โดยมหีนีส้นิตำมสญัญำเชำ่-สทุธเิพิม่ขึน้ 1.39 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนของบริษัทใหญ่จ ำนวน 315.38 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธสิ ำหรับงวดจ ำนวน 60.84 ลำ้นบำท และลดลงจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้จ ำนวน 50.63 

ลำ้นบำท 

 

 

 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่4   10 พฤศจกิำยน 2563 

 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 37.48 77.90 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (4.94) 0.82 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (52.36) (68.33) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (19.83) 10.39 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  65.72 67.67 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 37.48 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

กอ่นกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 91.64 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดรับจำกเจำ้หนี้

กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ 22.37 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดลดลงจำกสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 25.83 ลำ้นบำท

และลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 33.37 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท เพือ่ซือ้ยำนพำหนะส ำหรับกำรจัดสง่สนิคำ้และ

เครื่องใชส้ ำนักงำนรวม 4.51 ลำ้นบำท และซือ้สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 0.61 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำกดอกเบีย้ 

0.34 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 52.36 ลำ้นบำท เพื่อจ่ำยคนืเงนิกูย้ืมระยำวจำกสถำบัน

กำรเงนิจ ำนวน 5.36 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 0.28 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 1.78 ลำ้นบำท 

และจ่ำยเงนิปันผล 50.63 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 5.68 ลำ้นบำท 

เพือ่ช ำระคำ่สนิคำ้ 

 

 

 

 

 

  


