
ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2565 

 

     
หนำ้ที ่1   12 พฤษภำคม 2565 

 

ภาพรวมการด าเนนิงาน 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สุดวันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิท ผลธัญญะ 

จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 276.54 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร

ใหบ้รกิำรรวมลดลง 46.79 ลำ้นบำท หรอื 14.47% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำย

และกำรใหบ้รกิำรรวม 323.32 ลำ้นบำท รำยไดท้ี่ลดลงหลักมำจำกกลุ่มสนิคำ้ดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย 

และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY และกลุ่มสินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE 

เนื่องมำจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุม่ถุงมอืยำง ถุงมอืไนไตร ปรับลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญและมกีำรผลติสนิคำ้ที่

เกนิควำมตอ้งกำรของตลำด เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนทีเ่กดิกำรขำดแคลนสนิคำ้ในห่วงโชอุ่ปทำน รำคำ

สนิคำ้ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ นอกจำกนี้ รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ

ลดลงตำมควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด อย่ำงไรก็ตำม สนิคำ้กลุ่ม SAFETY และ CE ที่ใชใ้น

ภำคอุตสำหกรรม ยังคงมีค ำสั่งซื้อเพิ่มขึน้ต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของภำคกำรผลติในอุตสำหกรรมหลักต่ำงๆ   

ดำ้นก ำไรขัน้ตน้ลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลง โดยในไตรมำส 1 ปี 2565 บรษัิทมกี ำไร

ขัน้ตน้ 68.39 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที ่24.73%  

ดำ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมีจ ำนวนเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 บรษัิทมีก ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 17.11 ลำ้นบำท   

คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ6.14% ก ำไรสทุธลิดลง 9.72 ลำ้นบำท หรือ 36.22% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของ  

ปีกอ่นทีม่กี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 26.82 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ8.28%  

สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

Q1/2565 Q1/2564 เพิม่ข ึน้ % Q4/2564 เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) QoQ

รายไดจ้ากการขาย 270.29 315.50 (45.21) -14.33% 265.67 4.62 1.74%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6.24 7.82 (1.58) -20.20% 6.25 (0.01) -0.12%

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 276.54 323.32 (46.79) -14.47% 271.92 4.61 1.70%

ตน้ทนุขาย (203.50) (241.04) (37.54) -15.57% (201.70) 1.80 0.89%

ตน้ทนุบรกิาร (4.64) (6.40) (1.76) -27.46% (4.20) 0.44 10.56%

รวมตน้ทนุ (208.15) (247.45) (39.30) -15.88% (205.91) 2.24 1.09%

ก าไรข ัน้ตน้ 68.39        75.88        (7.49) -9.87% 66.02        2.37 3.59%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 24.73% 23.47% 24.28%

รายไดอ้ืน่ 2.07 0.44 1.63 370.98% 2.48 (0.41) -16.66%

รวมตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (48.39) (46.63) 1.76 3.76% (52.47) (4.08) -7.78%

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 22.07 29.68          (7.62) -25.65% 16.03 6.04 37.69%

อตัราก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(%) 7.92% 9.17% 5.84%

ขาดทนุจากการตดัหนีส้ญูลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 0.00 0.00 0.00 n/a 0.00 0.00 n/a

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.58) (0.53) 0.05 8.83% (0.74) (0.16) -21.67%

กลบัรายการขาดทนุ(ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่-สทุธิ (0.01) 4.46 (4.45) 0.64 (0.63) -98.78%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (4.37) (6.78) (2.41) -35.53% (2.92) 1.45 49.53%

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 17.11        26.82        (9.72) -36.22% 13.00        4.10 31.56%

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 6.14% 8.28% 4.74%

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.08           0.13           (0.05) -36.22% 0.06           0.02 31.56%



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2565 

 

     
หนำ้ที ่2   12 พฤษภำคม 2565 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

 

ไตรมำส 1 ปี 2565 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 276.54 ลำ้นบำท มำจำกกลุม่สนิคำ้

และบรกิำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY 201.53 ลำ้นบำท  

คดิเป็นสัดสว่น 72.88% กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE 55.53 ลำ้นบำท คดิเป็น

สัดส่วน 20.08% และกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำเพื่ออุปโภคและบรโิภค หรือ WATER 19.48 ลำ้น

บำท คดิเป็นสดัสว่น 7.04% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุ่มสนิคำ้ SAFETY จ ำนวน 201.53 ลำ้นบำท ลดลง 6.66 ลำ้นบำท 

หรอื 3.20% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุ่มถุงมอืยำง ถุงมอืไน

ไตร รวมถงึปรมิำณค ำสัง่ซือ้ทีป่รับลดลงในกลุม่ลกูคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำย เมือ่เทยีบกับไตรมำสดยีวกันของปีกอ่น และ

รำยไดจ้ำกสนิคำ้ในกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิลดลงตำมควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำด อยำ่งไรก็ตำม สนิคำ้กลุม่ SAFETY ในหมวดอืน่ยังคงมคี ำสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทัง้ในฐำนลกูคำ้เดมิและ

ลกูคำ้ใหมต่ำมกำรขยำยตวัของภำคอตุสำหกรรม   

ดำ้นรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุ่มสนิคำ้ CE จ ำนวน 55.53 ลำ้นบำท ลดลง 52.13 ลำ้นบำท 

หรอื 48.42% สำเหตุหลักเนื่องจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุ่มถุงมอืยำง ถุงมอืไนไตรปรับลดลง เมือ่เทยีบกับ

ชว่งเดยีวกันของปีก่อนทีเ่กดิกำรขำดแคลนสนิคำ้ในห่วงโชอุ่ปทำนจำกสถำนกำรณ์โควดิ รำคำสนิคำ้ปรับตัวเพิ่ม

สงูขึน้ ลูกคำ้หลักในกลุ่มอุตสำหกรรมอเิล็กทรอนิกสจ์งึมีกำรสั่งซือ้เพิ่มขึน้เพื่อสต็อคสนิคำ้ และมีลูกคำ้ในกลุ่ม

ตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ในปีกอ่น ในขณะทีไ่ตรมำส 1 ปี 2565 ค ำสัง่ซือ้ลดลง และสนิคำ้ในกลุม่ถุงมอืมกีำรผลติที่

เกนิควำมตอ้งกำรของตลำด        

รำยไดจ้ำกกลุม่สนิคำ้และบรกิำร WATER จ ำนวน 19.48 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 12 ลำ้นบำท หรอื 160.55% 

เนื่องจำกมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องมืออุปกรณ์ส ำหรับโครงกำรก่อสรำ้งบ่อขยะโดยร่วมกับคู่คำ้ อย่ำงไรก็ตำม 

เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ ท ำใหลู้กคำ้มกีำรชะลอหรอืยกเลกิแผนงำนโครงกำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำ

ออกไป 

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมำส 1 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนรวม 208.15 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 203.50 ลำ้นบำท 

ตน้ทนุบรกิำรจ ำนวน 4.64 ลำ้นบำท ตน้ทนุขำยและตน้ทนุบรกิำรลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรที่

ลดลง สัดส่วนตน้ทุนขำยและบรกิำรคดิเป็น 75.27% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร มกี ำไรขัน้ตน้ที ่

68.39 ลำ้นบำท ก ำไรขัน้ตน้ลดลง 7.49 ลำ้นบำท หรือ 9.87% ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรที่ลดลง 

อย่ำงไรก็ตำม มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ที ่24.73% เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

23.47%   

 

 

 

โครงสรา้งรายได้ หน่วย : ลา้นบาท

 Q1/2565 %  Q1/2564 % เพิม่ข ึน้ %  Q4/2564 % เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) QoQ

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

201.53    72.88% 208.19    64.39% (6.66) -3.20% 208.76    76.77% (7.23) -3.47%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 55.53      20.08% 107.66    33.30% (52.13) -48.42% 54.24      19.95% 1.29 2.37%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบัดน ้าเพือ่อปุโภค บรโิภค 

(WATER)

19.48      7.04% 7.48       2.31% 12.00 160.55% 8.92       3.28% 10.56 118.37%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 276.54 100% 323.32 100% (46.79) -14.47% 271.93 100% 4.61 1.70%



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2565 

 

     
หนำ้ที ่3   12 พฤษภำคม 2565 

 

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ในไตรมำส 1 ปี 2565 มีจ ำนวน 48.39 ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ยตน้ทนุในกำรจัดจ ำหน่ำย 25.59 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22.80 ลำ้นบำท โดยมตีน้ทุน

ในกำรจัดจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้หลักจำกคำ่ตอบแทนพนักงำน และตน้ทนุในกำรขนสง่สนิคำ้ ดำ้นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร

มจี ำนวนใกลเ้คยีงกนัเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

ดำ้นตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 0.58 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.05 ลำ้นบำท หรอื 8.83% เมือ่เทยีบกบัไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.53 ลำ้นบำท 

 

รายการอืน่ 

ไตรมำส 1 ปี 2565 บรษัิทบันทกึขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สทุธ ิ0.01 ลำ้นบำท 

ในขณะทีช่ว่งเดยีวกันของปีกอ่นบันทกึกลับรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่-สทุธจิ ำนวน 

4.46 ลำ้นบำท มำจำกกำรด ำเนนิกำรหักกลบหนี้เจำ้หนี้เงนิประกันผลงำนทีค่รบก ำหนดกับลกูหนีผู้รั้บเหมำโครงกำร

ประปำซึง่บรษัิทไดต้ัง้ส ำรองรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนีไ้วแ้ลว้ 

 

ก าไรสทุธ ิ

ไตรมำส 1 ปี 2565 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 17.11 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ

6.14% ก ำไรสุทธิลดลง 9.72 ลำ้นบำท หรือ 36.22% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธ ิ

26.82 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ8.28%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 31 มนีาคม 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564 เพิม่ข ึน้ %  

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         484.49  73.45%         461.67  72.56% 22.82  4.94% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         175.15  26.55%         174.56  27.44% 0.59  0.34% 

รวมสนิทรพัย ์         659.64  100.00%         636.23  100.00% 23.41  3.68% 

หนีส้นิหมนุเวยีน         252.71  38.31%         246.31  38.63% 6.41  2.60% 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน           41.65  6.31%           41.76  6.55% (0.11) -0.26% 

รวมหนีส้นิ         294.36  44.62%         288.06  45.18% 6.30  2.19% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 
        366.58  55.57%         349.47  54.82% 17.11  4.90% 

สนิทรพัย ์

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 659.64 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 

จ ำนวน 23.41 ลำ้นบำท หรอื 3.68% สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้หลกัมำจำกสนิทรัพยห์มนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จำก ลกูหนี้กำรคำ้

และลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ19.13 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทียั่งไม่ถงึก ำหนดช ำระ และมีเงนิสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 9.37 ลำ้นบำท  โดยมีสนิคำ้คงเหลือ-สุทธิลดลง 4.83 ลำ้นบำท ดำ้นสนิทรัพย์ไม่

หมุนเวยีนเพิ่มขึน้หลักจำกเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ของบรษัิทย่อยจ ำนวน 1.09 ลำ้นบำท ในกำรด ำเนินโครงกำร

กอ่สรำ้งศนูยจ์ัดกำรขยะมลูฝอย 

 

     



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2565 

 

     
หนำ้ที ่4   12 พฤษภำคม 2565 

 

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทมหีนีส้นิรวม 294.36 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน  

6.30 ลำ้นบำท หรอื 2.19% หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 34.84 ลำ้นบำทเพื่อ

ช ำระคำ่สนิคำ้และเป็นเงนิหมนุเวยีนในกจิกำร โดยมเีจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวยีนอืน่ลดลง 31.18 ลำ้นบำท     

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 366.58 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 17.11 ลำ้นบำท หรอื 4.90% จำกก ำไรสทุธสิ ำหรับงวด  

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 31 มนีาคม 2565 31 มนีาคม 2564 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (22.35) (16.46) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (0.59) (0.21) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 32.31 (4.88) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) 9.37 (21.55) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  68.09 70.79 

ส ำหรับงวด 3 เดอืน สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 

22.35 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 

22.90 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดลดลงจำกลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 18.60 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้และจำ้

หนีห้มนุเวยีนอืน่ลดลง 32.98 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกสนิคำ้คงเหลอืลดลง 6.58 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 0.59 ลำ้นบำท เพื่อซือ้สนิทรัพยถ์ำวร 0.21 ลำ้นบำท และ

จำ่ยเงนิลงทนุในกำรร่วมคำ้ 1.09 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำกกำรรับคนืเงนิใหกู้ย้มืจำกพนักงำนจ ำนวน 0.49 ลำ้น

บำท รับเงนิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพยถ์ำวร 0.12 ลำ้นบำท และรับดอกเบีย้จ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 32.31 ลำ้นบำท มำจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบัน

กำรเงนิ 34.84 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกกำรจำ่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 1.79 ลำ้นบำท จำ่ย

ช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท และจำ่ยดอกเบีย้จ ำนวน 0.55 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

  


