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ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม ไตรมาส 1 สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการรวม 248.22 ลา้นบาท ลดลง 20.50 ลา้นบาท หรือ 7.63% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ที�มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 268.72 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพิ�มขึ�น อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

สินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ� า รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ� าประปาชุมชนลดลงเมื�อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าชา้ต่อเนื�องจากไตรมาส 4 ปี 2559 ในไตรมาส 1 ปี 2560

บริษทัมีการประมาณการหนี� สินที�เกิดจากความล่าชา้ของโครงการจาํนวน 116.25 ลา้นบาท โดยเป็นหนี� สินที�บริษทัสามารถ

เรียกร้องจากผูรั้บจา้งจาํนวน  94.27 ลา้นบาท  และจากการประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผูรั้บจา้ง บริษทั

คาดวา่อาจจะไม่ไดรั้บคืนจากผูรั้บจา้ง จึงบนัทึกประมาณการหนี� สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้เพิ�มขึ�นอีกจาํนวน 22.03 

ลา้นบาท ทาํให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 10.99 ลา้นบาท ลดลง 20.95 

ลา้นบาท หรือลดลง 210.29% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 9.96 

ลา้นบาท    

สรุปผลการดาํเนินงาน 

     หน่วย : ลา้นบาท 

  ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 1/2559 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 214.08 203.47 5.22% 
รายไดจ้ากการให้บริการ 8.58 7.74 10.83% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 25.56 57.51 -55.56% 
รายไดอื้�น 1.88 0.47 303.89% 
รวมรายได้ 250.10 269.19 -7.09% 
ตน้ทุนขาย 156.89 151.77 3.37% 
ตน้ทุนบริการ 5.83 8.14 -28.33% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ 25.98 48.42 -46.36% 
รวมต้นทุน 188.69 208.33 -9.42% 

กาํไรขั�นต้น 59.53 60.40 -1.44% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 26.74% 28.60%   
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 70.17 46.22 51.82% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ -8.77 14.64 -159.87% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) -3.51% 5.44%   
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ -10.99 9.96 -210.29% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -4.39% 3.70%   
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) -0.05 0.06 -188.23% 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั(ลา้นหุ้น) 202.50 162.00   
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รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ไตรมาส 7/89:; % ไตรมาส 7/899< % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

183.52 73.93% 171.96 63.99% 6.72% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE)                      37.06  14.93% 30.07 11.19% 23.26% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ�าเพื�ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

27.64 11.13% 66.69 24.82% -58.56% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 248.22 100% 268.72 100% -7.63% 

 

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขาย 214.08 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8.58 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 25.56 ลา้นบาท รายไดร้วม 
ลดลง 20.50 ลา้นบาท หรือ 7.63% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
268.72 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
หรือ SAFETY มีจาํนวน 183.52 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาํนวน 11.56 ลา้นบาทหรือ 6.72% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน โดยรายไดที้�เพิ�มขึ�นหลกัมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินคา้เทคนิค และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่ม
ลูกคา้หน่วยงานราชการเพิ�มขึ�น  

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 37.06 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
6.99 ลา้นบาท หรือ 23.26% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ในไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตวัเพิ�มขึ�นเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
บริษทัยงัมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนสินคา้ ในการรักษาฐานลูกคา้เก่า การจดัหาผลิตภณัฑ์เพื�อให้สามารถแข่งขนัได ้ทาํให้
รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตขึ�น   

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ� าเพื�ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 27.64 ลา้น
บาท ลดลง 39.05 ลา้นบาท หรือ 58.56% เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากรับรู้รายไดง้านรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 188.69 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 
156.89 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 5.83 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 25.98 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายเพิ�มขึ�น
ตามรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ�น ดา้นตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตามตามการรับรู้รายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนไตร
มาส 1 ปี 2560 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 73.26% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ โดยมีอตัรากาํไร
ขั�นตน้จากการขายและการให้บริการเพิ�มขึ�น อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปา
ชุมชนมีตน้ทุนส่วนเพิ�มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการใหแ้ลว้เสร็จ ทาํใหไ้ตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัมีอตัรากาํไรขั�นตน้
ที� 26.74% ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีอตัรากาํไรขั�นตน้ 28.60% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2560 มีจาํนวน 70.17 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การขายจาํนวน 23.10 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 25.04 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึ�น ส่วน
ใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรที�มีจาํนวนเพิ�มขึ�น และการบนัทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้เพิ�มขึ�น
จาํนวน 22.03 ลา้นบาท เป็นค่าปรับที�บริษทัคาดวา่อาจจะไม่ไดรั้บชาํระคืนจากผูรั้บจา้งได ้ 

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 3.98 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น เนื�องจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินเพิ�มขึ�นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ 

กาํไรสุทธิ 

ผลกระทบจากการประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้เพิ�มขึ�นขา้งตน้ ทาํให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทัมีผล
ขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 10.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิ 4.39%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 มีนาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี!ยนแปลง 

  จํานวน % จํานวน %   
สินทรัพยห์มุนเวียน                      909.66  80.20% 770.07 80.14% 18.13% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                      224.55  19.80% 190.88 19.86% 17.64% 

หนี� สินหมุนเวียน                      718.64  63.36% 534.12 55.51% 34.54% 
หนี� สินไม่หมุนเวียน                        75.31  6.64% 75.82 7.88% -0.68% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่)                      341.57  30.11% 352.31 36.61% -3.05% 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั�งสิ�น 1,134.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 
173.26 ลา้นบาท หรือ 18.03% สินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวยีนเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ�มขึ�น 88.40 ลา้นบาท ลูกหนี�การคา้เพิ�มขึ�น 18.96 ลา้นบาท ลูกหนี�ค่าปรับส่งงานล่าชา้เพิ�มขึ�น 65.07 ลา้นบาท โดยมีมูลค่า
งานสําเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ� าลดลงจาํนวน 147.86 
ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีจาํนวน 224.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นหลกัจากเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนัจาํนวน 
30 ลา้นบาท ซึ�งเป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อระยะสั�น 
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หนี�สิน 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีหนี� สินรวม 793.95 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 184 ลา้น
บาท หรือ 30.17% โดยมีหนี� สินที�เพิ�มขึ�นหลกัเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�นจาํนวน 135.90 ลา้นบาท และ
ประมาณการหนี� สินจากค่าปรับงานล่าชา้และหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากโครงการก่อสร้างเพิ�มขึ�นจาํนวน 23.60 ลา้นบาท ดา้น
หนี� สินหมุนเวยีนมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 341.57 ลา้นบาท กาํไรสะสม
ลดลงเนื�องจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 10.99 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (7.20) (68.89) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (31.85) (1.71) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 127.19 49.85 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) 88.14 (20.75) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  137.25 38.48 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 7.20 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี� สินดาํเนินงานจํานวน 21.82 ล้านบาท สินทรัพยแ์ละหนี� สินจากการดาํเนินงาน
เปลี�ยนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นเพิ�มขึ�น 93.05 ลา้นบาท โดยมีมูลค่างานสาํเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 46.68 ลา้นบาท และมีเจา้หนี� การคา้และ
เจา้หนี� อื�นเพิ�มขึ�น 23.52 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 31.85 ลา้นบาท จากการนาํเงินฝากธนาคารจาํนวน 30 ลา้นบาท เป็น
หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อระยะสั�น และมีเงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร 1.82 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 127.19 ลา้นบาท มาจากการกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน
เพิ�มขึ�นจาํนวน 134.85  ลา้นบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.29 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี� สินตาม
สญัญาเช่าการเงิน 1.68 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี�ยจาํนวน 2.69 ลา้นบาท 

  


