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ภาพรวม 

 ปี 2558 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 914.90  ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 
111.89 ลา้นบาท หรือ 13.93% เมื�อเทียบกบัปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัที�
เพิ�มขึ-นมาจากการขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและรายไดจ้ากการให้บริการดา้น
ระบบบาํบดันํ- าที�เพิ�มขึ-นจากการรับงานโครงการก่อสร้างระบบบาํบดันํ- าทั-งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

 อยา่งไรก็ตาม ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ-น 25.03 ลา้นบาท หรือ 14.62% เมื�อเทียบกบัปีก่อน จึงทาํให้ปี 2558 
บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท ลดลง 4.54 ลา้นบาท หรือ 11.69% เมื�อเทียบกบัปีก่อน ที�มีกาํไร
สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 38.86 ลา้นบาท  

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท
ปี 2558 ปี 2557 % YoY

รายไดจ้ากการขาย 847.39 797.71 6.23%
รายไดจ้ากการให้บริการ 67.51 5.30 1174.28%
รายไดอื้�น 3.04 4.48 -32.15%
รวมรายได้ 917.94 807.49 13.68%
ตน้ทนุขาย 624.78 580.99 7.54%
ตน้ทนุบริการ 49.84 4.18 1093.15%
รวมต้นทุน 674.62 585.17 15.29%
กาํไรขั3นต้น 240.29 217.85 10.30%
อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 26.26% 27.13% -0.86%
รวมคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 196.31 171.28 14.62%
กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 47.02 51.05 -7.90%
อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 5.12% 6.32% -1.20%
กาํไรสุทธิ(ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ)่ 34.31 38.86 -11.69%
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 3.74% 4.81% -1.07%
กาํไรตอ่หุ้นข ั-นพื-นฐาน (บาท) 0.21 0.24 -11.69%
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ- าหนัก(ลา้นหุ้น) 162.00 162.00



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2558 

 

หนา้ที� 2 จาก 4 
 

รายได้ 

 

หมายเหต:ุ*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทาํให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี-ยนแปลง 

ปี 2558 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 111.89 ลา้นบาท หรือ 13.93% เมื�อ
เทียบกบัปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 803.01 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) มีจาํนวน 
715.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 39.68 ลา้นบาทหรือ 5.87% เมื�อเทียบกบัปีก่อน รายไดเ้พิ�มขึ-นเนื�องจากการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในกลุ่ม
หน่วยงานราชการมีจาํนวนเพิ�มขึ-น นอกจากนี- การเพิ�มสินคา้และบริการใหม่เพื�อขายให้ลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล 
และการเพิ�มจาํนวนลูกคา้ใหม่โดยการขยายพื-นที�การขายทาํให้มีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึ-น อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตในตลาด
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยงัอยูใ่นภาวะอ่อนตวัตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทาํใหร้ายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม
หลกัอื�นๆมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัปีก่อน และมีจาํนวนลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม 

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) มีจาํนวน 104.82 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 6.70 ลา้น
บาท หรือ6.83% เมื�อเทียบกบัปีก่อน ลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแมว้า่บริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากการ
ยา้ยฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ การหดตวัของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม แต่บริษทัมุ่งเนน้การรักษาลูกคา้เก่าที�มีศกัยภาพ 
ทาํใหร้ายไดจ้ากกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้มยงัสามารถเติมโตได ้

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ- าเพื�ออุปโภคและบริโภค (WATER) มีจาํนวน 94.64 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 
65.51 ลา้นบาท หรือ 224.93% ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายระบบและอุปกรณ์ดา้นระบบบาํบดันํ- าจาํนวน 31.69 ลา้นบาท และมี
รายไดจ้ากการใหบ้ริการจาํนวน 62.95 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ- าจากระบบบาํบดันํ- าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่จาํนวน 
5.59 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการดา้นระบบบาํบดันํ- าทั- งภาครัฐและภาคเอกชนรวมจาํนวน 
57.36 ลา้นบาท  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 674.62 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 624.78 ลา้นบาท 
และตน้ทุนบริการจาํนวน 49.84 ลา้นบาท ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิ�มขึ-นตามการขายและการให้บริการที�เพิ�มขึ-น สัดส่วน
ตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 73.74% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ทาํใหมี้อตัรากาํไรขั-นตน้ที� 26.26% 

 

โครงสร้างรายได้ 4 / 2558 % 4 / 2557 * % % YoY 3 / 2558 % % QoQ ปี 2558 % ปี 2557* % % YoY

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน (SAFETY)
181.11 67% 170.83 84% 6.01% 184.31 81% -1.74% 715.45 78% 675.77     84% 5.87%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 28.01 10% 25.10 12% 11.59% 30.18 13% -7.18% 104.82 11% 98.11       12% 6.83%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ- าเพื�ออุปโภค บริโภค (WATER) 61.58 23% 6.49 3% 849.54% 12.62 6% 388.00% 94.64 10% 29.13       4% 224.93%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 270.70 100% 202.42 100% 33.73% 227.11 100% 19.20% 914.90 100% 803.01 100% 13.93%

ไตรมาส ปี

หน่วย : ลา้นบาท
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใน ปี 2558 มีจาํนวน 196.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 101.59
ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 94.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึ-นแปรผนัตามรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการที�เพิ�มขึ-น ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนบุคลากร สาํหรับค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 94.04 ลา้นบาท รวมค่าตดัจาํหน่าย
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้โครงการดา้นระบบบาํบดันํ- าจาํนวน 5.93 ลา้นบาท 

ปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 4.25 ลา้นบาท เพิ�มขึ-น 1.60 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ-น 60.41% เนื�องจากบริษทัใช้
เงินกูย้มืระยะสั-นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ-น โดยการออกตัPวแลกเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท และตัPวสัญญาใชเ้งินจาํนวน 40 ลา้นบาท
เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ- า 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.74%   

ฐานะการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั-งสิ-น 667.40 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 117.03
ลา้นบาท หรือ 21.26% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที�เพิ�มขึ-นหลกัจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 27.52 ลา้นบาท  
ลูกหนี-การคา้สุทธิเพิ�มขึ-นจาํนวน 22.99 ลา้นบาท มีรายการมูลค่างานสําเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วง
สาํหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ- ารวมจาํนวน 39.04 ลา้นบาท ดา้นสินคา้คงเหลือสุทธิเพิ�มขึ-นจาํนวน 11.63 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ�มขึ-นหลกัจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�มาจากการลงทุนในสินทรัพยด์า้นศูนยบ์ริการและสินคา้
สาธิตสาํหรับกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน(SAFETY) จาํนวน 16.02 ลา้นบาท การ
ปรับปรุงอาคารสาํนกังานจาํนวน 2.49 ลา้นบาท และซื-อทรัพยสิ์นประเภทยานพาหนะเพิ�มจาํนวน 5.76 ลา้นบาท และตดัจาํหน่าย
ยานพาหนะจาํนวน 4.35 ลา้นบาท โดยมีค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยส์าํหรับงวดจาํนวน 14.48 ลา้นบาท 

หนี3สิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหนี- สินรวม 346.10 ลา้นบาท เพิ�มขึ-นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 116.41 ลา้นบาท 
หรือ 50.68% โดยมีหนี- สินที�เพิ�มขึ-นหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั-นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 98.18 ลา้นบาท จากการออกตัPวแลกเงิน 

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม % เปลี<ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรพัย์ 667.40 100.00% 550.37 100.00% 21.26%
หนี- สิน 346.10 51.86% 229.69 41.73% 50.68%
ส่วนของผูถื้อหุ้น 321.30 48.14% 320.68 58.27% 0.19%

ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
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ดา้นเจา้หนี-การคา้และเจา้หนี- อื�นเพิ�มขึ-น 20.16 ลา้นบาทเนื�องจากการสั�งซื-อสินคา้ในไตรมาส 4 ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน หนี- สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ-นจํานวน 4.16 ลา้นบาทจากการซื-อยานพาหนะใหม่สําหรับงานจัดส่งสินคา้ และมีภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ-น 2.53 ลา้นบาท ในขณะที�เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 6 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 321.30 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสะสมลดลง
เนื�องจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จาํนวน 32.40 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 34.31 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (23.21) 32.37 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (4.29) (2.59) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 55.20 (33.14) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ-น(ลดลง) 2.39 (44.25) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 59.14 31.62 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4.61 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี- สินดาํเนินงานจาํนวน 71.21 ลา้นบาท สินทรัพยแ์ละหนี- สินจากการดาํเนินงานเปลี�ยนแปลงสาเหตุ
หลกัมาจาก ลูกหนี-การคา้และลูกหนี- อื�นเพิ�มขึ-น 31.91 ลา้นบาท มูลค่างานสําเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บเหมา
ช่วงงานก่อสร้างโครงการระบบบาํบดันํ- าเพิ�มขึ-นจาํนวน 39.04 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ�มขึ-น 15.20 ลา้นบาท และมีเจา้หนี-การคา้
และเจา้หนี- อื�นเพิ�มขึ-น 6.68 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 4.29 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื�อซื-อสินทรัพยจ์าํนวน 6.20 ลา้นบาท จ่าย
ค่าสิทธิการเช่าอาคาร 0.45 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยจ์าํนวน 1.69 ลา้นบาทและรับดอกเบี-ยจาํนวน 0.41 
ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 55.20 ลา้นบาท จากเงินกูย้มืระยะสั-นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ-น 98.18  
ลา้นบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี-ยจาํนวน 4.22 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 
32.40 ลา้นบาท 

  


