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ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 งบการเงินรวม ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มี

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท ลดลง 51.47 ล้านบาท หรือ 16.95% เม่ือเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน 

อยา่งไรกต็าม กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้า รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน ้าประปาชุมชน

ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าชา้ ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัได้

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าชา้ของโครงการจ านวน 137.81 ลา้นบาท โดยเป็นหน้ีสินท่ีบริษทัสามารถเรียกร้องจาก

ผูรั้บจา้งจ านวน  113.05 ลา้นบาท  ในไตรมาส 2 ปี 2560  บริษทัไดพ้ิจารณาด าเนินการตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผูรั้บ

จา้งช าระค่าปรับแลว้ อย่างไรก็ตาม เพ่ือความระมดัระวงั และไม่ให้มีผลกระทบต่อเน่ือง บริษทัจึงรับรู้ค่าปรับดงักล่าวท่ี

เกิดข้ึนในปี 2560 เป็นตน้ทุนการก่อสร้างทั้งจ านวน และพิจารณาตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับเป็นจ านวน 

60.50 ลา้นบาท ท าให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่จ านวน 85.63 ลา้นบาท 

ลดลง 99.22 ลา้นบาท หรือลดลง 730.19% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น

บริษทัใหญ่จ านวน 13.59 ลา้นบาท    

 ส าหรับผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ลา้น
บาท ลดลง 71.97 ลา้นบาท หรือ 12.57% เม่ือเทียบกบั 6 เดือนแรกของปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 
572.34 ลา้นบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 96.61 ลา้นบาท 
ลดลง 120.16 ลา้นบาท หรือ 510.28% เม่ือเทียบกบั 6 เดือนแรกของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
23.55 ลา้นบาท  

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

  Q2/2017 Q2/2016 % YoY 6M/2017 6M/2016 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 221.47 194.25 14.02% 435.55 397.71 9.51% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11.86 3.26 263.71% 20.44 11.00 85.78% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 18.81 106.11 -82.27% 44.37 163.62 -72.88% 
รายไดอ่ื้น 2.78 1.47 88.41% 4.65 1.94 140.11% 
รวมรำยได้ 254.92 305.09 -16.44% 505.02 574.28 -12.06% 
ตน้ทุนขาย 162.69 144.63 12.49% 319.58 296.40 7.82% 
ตน้ทุนบริการ 14.80 0.85 1636.27% 20.63 8.99 129.52% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 43.45 94.09 -53.82% 69.43 142.51 -51.28% 
รวมต้นทุน 220.95 239.58 -7.78% 409.64 447.90 -8.54% 
ก ำไรขั้นต้น 31.20 64.04 -51.28% 90.73 124.44 -27.09% 

อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 12.37% 21.09%   18.13% 21.74%   
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  Q2/2017 Q2/2016 % YoY 6M/2017 6M/2016 % YoY 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 120.15 45.95 161.45% 190.32 92.18 106.48% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (86.17) 19.56 -540.59% (94.94) 34.20 -377.60% 
อัตราก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) -33.80% 6.41%   -18.80% 5.96%   
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (85.63) 13.59 -730.19% (96.61) 23.55 -510.28% 
อัตราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -33.59% 4.45%   -19.13% 4.10%   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.42) 0.08 -604.15% (0.48) 0.15 -428.22% 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(ลา้นหุน้) 202.50 162.00   202.50 162.00   

 

รำยได้ 

 

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้าก
การขาย 221.47 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการ 11.86 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 18.81 ลา้นบาท รายได้
รวม ลดลง ลดลง 51.47 ลา้นบาท หรือ 16.95% ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและ
การให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท  โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ SAFETY มีจ านวน 185.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 19.67 ลา้นบาทหรือ 11.86% เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินคา้เทคนิค และ
สามารถขยายพ้ืนท่ีการขาย ท าให้มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี รายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้
หน่วยงานราชการเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื่อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ านวน 38.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 
9.43 ลา้นบาท หรือ 31.96% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ิมขยายตวัเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการเร่ิมปรับตวั สามารถเปล่ียนแปลงการผลิตไดต้ามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มสินคา้เพื่อการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ านวน 27.66 ลา้น
บาท ลดลง 80.56 ลา้นบาท หรือ 74.44% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรับรู้รายไดง้านรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนลดลง 

 

Q2/2017 % Q2/2016 % % YoY Q1/2017 % % QoQ 6M/2017 % 6M/2016 % % YoY

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)
185.55          74% 165.88          55% 11.86% 183.52          74% 1.10% 369.07          74% 337.84          59% 9.24%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 

(CE)
38.94            15% 29.51            10% 31.96% 37.06            15% 5.06% 76.00            15% 59.58            10% 27.57%

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภค 

บริโภค (WATER)
27.66            11% 108.22          36% -74.44% 27.64            11% 0.08% 55.30            11% 174.92          31% -68.39%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 252.15          100% 303.61          100% -16.95% 248.22          100% 1.58% 500.37          100% 572.34          100% -12.57%

โครงสร้างรายได้
 หน่วย : ลา้นบาท
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมจ านวน 220.95 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย
จ านวน 162.69 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจ านวน 14.80 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจ านวน 43.45 ลา้นบาท โดยตน้ทุน
ขายเพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน และมีตน้ทุนค่า
เส่ือมราคาสินทรัพยส์ าหรับงานบริการ ดา้นตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตามการรับรู้รายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน 
อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได ้เน่ืองจากมีตน้ทุนส่วนเพ่ิมจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ 
และการรับรู้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็นตน้ทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัจึงมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 12.37% ลดลงเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ 21.09% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจ านวน 120.15 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวน 23.84 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 92.32 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และการบนัทึกตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับเป็นจ านวน 60.50 
ลา้นบาท  

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 3.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ 

ก ำไรสุทธิ 

ผลกระทบจากค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ และการบนัทึกตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับ ดงักล่าว
ขา้งตน้ ท าให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 85.63 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ขาดทุนสุทธิ 33.59%  

ฐำนะกำรเงิน 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 30 มถุินำยน 2560 ณ 31 ธันวำคม 2559 % เปลีย่นแปลง 

  จ ำนวน % จ ำนวน %   
สินทรัพยห์มุนเวยีน                      615.74  54.29% 770.07 80.14% -20.04% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน                      222.07  19.58% 190.88 19.86% 16.34% 
หน้ีสินหมุนเวยีน                      509.66  44.94% 534.12 55.51% -4.58% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน                        73.41  6.47% 75.82 7.88% -3.18% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ส่วนของบริษทัใหญ่)                      256.04  22.57% 352.31 36.61% -27.32% 
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สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 837.81 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
123.14 ลา้นบาท หรือ 12.81% สินทรัพยท่ี์ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีลูกหน้ีอ่ืนลดลงจากการตั้งส ารองหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีค่าปรับจ านวน 127.83 ลา้นบาท และมีมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้
ผูรั้บเหมาส าหรับงานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าลดลงจ านวน 77.28 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจ านวน 222.07 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนหลกัจากเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้น 

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีหน้ีสินรวม 583.07 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 26.88 
ลา้นบาท หรือ 4.41% โดยมีหน้ีสินท่ีลดลงหลกัจากประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ เน่ืองจากการปรับเป็นตน้ทุน
การก่อสร้าง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 256.04 ลา้นบาท ลดลงเน่ืองจาก
บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวดจ านวน 96.61 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 50.28 (156.92) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (32.74) (5.22) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (18.49) 138.90 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (0.95) (23.23) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  48.65 36.01 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 50.28 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงานจ านวน  13.15 ล้านบาท สินทรัพย์และหน้ีสินจากการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 58.89 ลา้นบาท โดยมีมูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผูรั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 77.29 ลา้นบาท และมีเจา้หน้ีการคา้และ
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 16.07 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 32.74 ลา้นบาท จากการน าเงินฝากธนาคารจ านวน 30 ลา้นบาท เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร 3.69 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 18.49 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 8.82 
ลา้นบาท จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.8 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจ านวน 5.87 ลา้นบาท  


