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ภาพรวม 

 ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
204.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.34 ลา้นบาท หรือ 2.17% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 199.73 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเติบโตข้ึนเพียงเล็กน้อย เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวมของทั้งในประเทศและต่างประเทศยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั  

 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 10.96 ลา้นบาท ลดลง 0.56 ลา้นบาท หรือ 4.88% เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 11.52 ลา้นบาท  

สรุปผลการดาํเนินงาน   

 

รายได้ 

 

หมายเหต:ุ*บริษทัปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทาํให้โครงสร้างรายได้มกีารเปลีย่นแปลง 

หน่วย : ลา้นบาท
ไตรมาส  1/2558 ไตรมาส  1/2557 %เปลี่ยนแปลง ไตรมาส  4/2557 %เปลี่ยนแปลง

รายไดจ้ากการขาย 202.75 198.52 2.13% 200.94 0.90%
รายไดจ้ากการให้บริการ 1.32 1.22 8.75% 1.48 -10.79%
รายไดอ่ื้น 3.23 2.06 57.01% 0.54 497.51%
รวมรายได้ 207.30 201.79 2.73% 202.96 2.14%
ตน้ทนุขาย 148.02 143.19 3.37% 145.97 1.40%
ตน้ทนุบริการ 1.08 1.04 3.94% 1.32 -17.93%
รวมต้นทุน 149.10 144.23 3.38% 147.29 1.23%
กาํไรขั้นต้น 54.98 55.50 -0.95% 55.13 -0.28%
อัตรากาํไรขั้นต้น (%) 26.94% 27.79% -0.85% 27.24% -0.30%
รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 43.53 42.78 1.76% 44.74 -2.70%
กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.67 14.78 -0.74% 10.93 34.26%
อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 7.08% 7.32% -0.25% 5.38% 1.69%
กาํไรสุทธิ(ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ)่ 10.96 11.52 -4.88% 8.00 36.99%
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 5.29% 5.71% -0.42% 3.94% 34.12%
กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.07 -4.88% 0.05 36.99%
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก(ลา้นหุ้น) 162.00 162.00 162.00

หน่วย : ลา้นบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส  1/2558 % ไตรมาส  1/2557* % % เปลี่ยนแปลง

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (SAFETY)
176.69 87% 175.38 88% 0.75%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 21.00 10% 17.26 9% 21.65%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้ าเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 6.39 3% 7.10 4% -9.97%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 204.07 100% 199.73 100% 2.17%
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บริษทั มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 202.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 4.23 ลา้นบาท หรือ 2.13% เม่ือเทียบกบัไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 198.52 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีจาํนวน 
176.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากภาคการผลิตส่วนใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม ยงัอยูใ่นภาวะทรงตวั โดยไตรมาส 
1 ปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายให้กับลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการเพิ่มข้ึน 
ในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หลกัอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหาร มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั เม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพ่ือการควบคุมสภาพแวดลอ้มมีจาํนวน 21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.74 ลา้นบาท หรือ 
21.65% โดยมีลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเร่ิมมีการขยายตวัไดดี้ข้ึนในไตรมาส 1 ปี 
2558   

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภคมีจาํนวน 6.39 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ้าจากระบบบาํบดันํ้าเพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่จาํนวน 1.32 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการขาย
ระบบและอุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ้าจาํนวน 5.07 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการขายใหก้บัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม  

รายไดอ่ื้นจาํนวน 3.23 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.40 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้เช่า
ทรัพยสิ์นและรายไดอ่ื้นรวม 0.83 ลา้นบาท      

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 149.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 
148.02 ลา้นบาท และตน้ทุนบริการจาํนวน 1.08 ลา้นบาท สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 73.06 ของรายได้
จากการขายและการให้บริการ ทาํให้มีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 26.94 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากการขายสินคา้ท่ีมี
อตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่าในสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2558 มีจาํนวน 43.53 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จาํนวน 21.73 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 21.80 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนเพียงเลก็นอ้ย เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร 

กาํไรสุทธิ 

บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 10.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 5.29  
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ฐานะการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 565.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 
15.19 ลา้นบาท หรือ 2.76% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัจาก ลูกหน้ีการคา้จาํนวน 11.25 ลา้นบาท และมีสินคา้
คงเหลือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 13.38 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 7.27 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนลดลงจากค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นจาํนวน 3.22 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีหน้ีสินรวม 234.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 4.51 ลา้น
บาท หรือ 1.96% โดยมีหน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในรูปทรัสตรี์ซีทเพ่ือชาํระค่าสินคา้
จาํนวน 32 ลา้นบาท และรายการภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึนจาํนวน 3.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 
30.07 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 331.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 
จาํนวน 10.69 ลา้นบาท เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวด  

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (36.29) (9.67) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (0.81) (1.98) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 29.82 (9.60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (7.27) (21.25) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 24.33 24.84 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 36.29 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากจากการดาํเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานจาํนวน 17.61 ลา้นบาท สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจากการดาํเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลกัมาจาก ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 11.07 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 13.56 ลา้นบาท 
โดยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 29.06 ลา้นบาท  

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม % เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรพัย์ 565.56 100.00% 550.37 100.00% 2.76%
หน้ีสิน 234.20 41.41% 229.69 41.73% 1.96%
ส่วนของผูถื้อหุ้น 331.37 58.59% 320.68 58.27% 3.33%

ณ 31 มนีาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
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 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 0.81 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร และสินทรัพย์
ประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 29.82 ลา้นบาท จากเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน 
32.15 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.5 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 0.80 ลา้นบาท  

 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จาํนวน 24.33 ลา้นบาท ลดลง
จาํนวน 0.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ 31 มีนาคม 2557  


