
คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

 

28 กุมภาพนัธ์ 2561   หนา้ที� 1 จาก 5 
 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม สาํหรับปี สิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท ลดลง 112.15 ลา้นบาท หรือ 10.21% เมื�อเทียบกบัปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้ริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการในกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพิ�มขึ น สอดคลอ้งกบัการขยายตวั
ของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ า รับรู้รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้างโครงการระบบนํ าประปาชุมชนลดลง เมื�อเทียบกบัปีก่อน และการบนัทึกรายการค่าปรับงานล่าชา้เป็นรายการหัก
รายไดง้านรับเหมาก่อสร้าง และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าชา้ต่อเนื�อง ทาํให้เกิดค่าปรับงานล่าชา้และตน้ทุนส่วน
เพิ�มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2560 บริษทัประมาณการหนี สินที�เกิดจากความล่าชา้ของโครงการจาํนวน 
156.18 ลา้นบาท โดยเป็นหนี สินที�บริษทัสามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งจาํนวน 129.84 ลา้นบาท  และจากการประเมิน
ความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผูรั้บจ้าง บริษทัคาดว่าอาจจะไม่ไดรั้บคืนจากผูรั้บจา้ง โดยบริษทัอยู่ระหว่าง
ดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูรั้บจา้งใหช้าํระค่าปรับแลว้ อยา่งไรก็ตาม เพื�อความระมดัระวงั บริษทัจึงรับรู้ค่าปรับดงักล่าวที�
เกิดขึ นในปี 2560 เป็นตน้ทุนการก่อสร้างทั งจาํนวน และพิจารณาตั งสาํรองหนี สงสยัจะสูญสาํหรับลูกหนี ค่าปรับเป็นจาํนวน 
59.65 ลา้นบาท หากบริษทัไดรั้บชาํระค่าปรับดงักล่าวจากผูรั้บจา้ง  บริษทัจะรับรู้เป็นรายไดต้่อไปในอนาคต 

 นอกจากนี  ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทัประเมินมูลค่างานปัจจุบนั จากการลงทุนในทรัพยสิ์นเครื�องจกัรสาํหรับ
ขดุเจาะบาดาล จึงตั งประมาณการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นเครื�องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาลเป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท 
ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้134.98 ลา้นบาท และจากการบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�คาํนวณจากค่าเผื�อ
หนี สงสัยจะสูญ ทาํให้มีรายไดภ้าษีเงินได ้17.50 ลา้นบาท ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั
ใหญ่ 117.48 ลา้นบาท 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2560 ปี 2559 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 863.37 816.53 5.74% 
รายไดจ้ากการให้บริการ 44.70 21.11 111.73% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 77.77 260.35 -70.13% 
รายไดอื้�น 8.83 4.87 81.35% 
รวมรายได้ 994.68  1,102.87 -9.81% 
ตน้ทุนขาย 631.44 606.72 4.07% 
ตน้ทุนบริการ 43.16 21.88 97.29% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ 171.96 232.74 -26.12% 
รวมต้นทุน 846.56 861.34 -1.72% 

กาํไรขั�นต้น 139.28 236.65 -41.15% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 14.13% 21.55%  
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 269.82 246.79 9.33% 
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ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (121.71) (5.26) 2,212.05% 
อัตราขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) (12.24%) (0.48%)  
ขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (117.48) (15.25) 670.53% 
อัตราขาดทุนสุทธิ (%) (11.81%) (1.38%)  
ขาดทุนต่อหุ้นขั นพื นฐาน (บาท) (0.58) (0.08) 622.19% 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ าหนกั(ลา้นหุ้น)* 202.50 189.80  
*ปี 2559 บริษทัออกหุ้นเพิ�มทุนใหม่ จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น(RO) จาํนวน 40,499,996 หุ้น  

 

รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2560 % ปี 2559 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

715.18 72.54% 687.37 62.60% 4.05% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 163.84 16.62% 130.29 11.87% 25.74% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ าเพื�ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

106.83 10.84% 280.34 25.53% -61.89% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 985.84 100% 1,097.99 100% -10.21% 

 

ปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ลา้นบาท ประกอบด้วยรายไดจ้ากการขาย 
863.37 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44.70 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 77.77 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการรวมลดลง 112.15 ลา้นบาท หรือลดลง 10.21% เมื�อเทียบกับปีก่อน ที�มีรายได้จากการขายและการ
ใหบ้ริการรวม 1.097.99 ลา้นบาท  

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตวัต่อเนื�องจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตวัเพิ�มขึ น
เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนบัสนุนจากทั งภาคการส่งออกและความตอ้งการในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพื�อ
การส่งออกที�ฟื นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ทาํให้ลูกคา้ของบริษัทซึ� งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
อยา่งเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ นส่วนรถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วนอิเลค็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี เป็นตน้ มีความตอ้งการสินคา้และบริการของบริษทัเพิ�มขึ น โดยในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และ
บริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) จาํนวน 715.18 ลา้นบาท เพิ�มขึ น 
27.81 ลา้นบาท หรือ 4.05% เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยรายไดที้�เพิ�มขึ นหลกัมาจากการขายสินคา้และการให้บริการในกลุ่ม
สินคา้เทคนิค นอกจากนี  บริษทัยงัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ�มขึ นเมื�อ
เทียบกบัปีก่อน  
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ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 163.84 ลา้นบาท เพิ�มขึ น 
33.54 ลา้นบาท หรือ 25.74% เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกาํลงัการผลิต
เพิ�มขึ น ตามตลาดการส่งออกที�ขยายตวัเพิ�มขึ น   

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ าเพื�ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 106.83 ลา้น
บาท ลดลง 173.50 ลา้นบาท หรือ 61.89%  เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากรับรู้รายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ประปาชุมชนลดลง และการบนัทึกรายการค่าปรับงานล่าชา้เป็นรายการหกัรายไดง้านรับเหมาก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม บริษทั
มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นระบบบาํบดันํ าสาํหรับกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ�มขึ น เมื�อเทียบกบัปีก่อน 

บริษทัมีรายไดอื้�น 8.83 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 5.06 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้เช่า
ทรัพยสิ์นและอื�นๆ 3.77 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมจาํนวน 846.56 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 631.44 
ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 43.16 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 171.96 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายเพิ�มขึ นตาม
รายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ น ดา้นตน้ทุนบริการรวมตน้ทุนค่าเสื�อมราคาสินทรัพยส์าํหรับงานบริการ เพิ�มขึ นตามรายไดจ้าก
การให้บริการที�เพิ�มขึ น ตน้ทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกวา่รายได ้เนื�องจากมีตน้ทุนส่วนเพิ�มจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการ  

 สัดส่วนตน้ทุนรวมคิดเป็น 85.87% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม ปี 2560 บริษทัจึงมีอตัรากาํไร
ขั นตน้ที� 14.13% ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีอตัรากาํไรขั นตน้ 21.55% อยา่งไรก็ตาม ปี 2560 บริษทัมีอตัรากาํไรขั นตน้จาก
การขายสินคา้และใหบ้ริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิ�มขึ น เมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากการขายสินคา้ในกลุ่มที�มีอตัรา
กาํไรขั นตน้สูงมีจาํนวนเพิ�มขึ น และมีตน้ทุนสินคา้ลดลงจากค่าเงินบาทแขง็ค่าขึ น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจาํนวน 269.82 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 
91.62 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 178.20 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่มีจาํนวน
ลดลง เนื�องจากบริษทัมีนโยบายปรับลดค่าใชจ่้ายที�ไม่จาํเป็นในช่วงครึ� งปีหลงั อยา่งไรก็ตามมีค่าใชจ่้ายในขายและบริหาร
บางรายการที�เพิ�มขึ น เช่น ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชั�นพนกังานขาย เพิ�มขึ นตามการขายที�เพิ�มขึ น ดา้นค่าใชจ่้ายใน
การบริหารรวมรายการสาํรองหนี สงสยัจะสูญสาํหรับลูกหนี กลุ่มผูรั้บเหมาจาํนวน 59.65 ลา้นบาท การประมาณการดอ้ยค่า
สินทรัพยเ์ครื�องขดุเจาะบาดาล จาํนวน 10 ลา้นบาท และค่าปรับงานล่าชา้ 4.67 ลา้นบาท  

บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 13.27 ลา้นบาท เพิ�มขึ นเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินเพิ�มขึ นเพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ 
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กาํไรสุทธิ 

 ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้134.98 ลา้นบาท โดยมีรายไดภ้าษีเงินได ้17.50 ลา้นบาท จากการ
บนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ปี 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราขาดทุนสุทธิ 11.81%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี�ยนแปลง 

  จํานวน % จํานวน %   

สินทรัพยห์มุนเวียน                     576.63 50.84% 770.07 80.14% -25.12% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน                      210.85  18.59% 190.88 19.86% 10.46% 

หนี สินหมุนเวียน                      484.34 42.70% 534.12 55.51% -9.32% 
หนี สินไม่หมุนเวียน                        69.02  6.09% 75.82 7.88% -8.97% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่)                      235.43  20.76% 352.31 36.61% -33.18% 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั งสิ น 787.48 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 
173.47 ลา้นบาท หรือ 18.05% สินทรัพยที์�ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีลูกหนี อื�น-สุทธิลดลงจากการตั ง
สาํรองหนี สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี ค่าปรับจาํนวน 129.67 ลา้นบาท และมีมูลค่างานสําเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บและเงินจ่าย
ล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาสาํหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจาํนวน 160.69 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ น 43.42 ลา้นบาท  

ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีจาํนวน 210.85 ลา้นบาท เพิ�มขึ นหลกัจากเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ าประกัน
จาํนวน 30 ลา้นบาท ซึ� งเป็นหลกัทรัพยค์ ํ าประกนัวงเงินสินเชื�อระยะสั น และมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ�มขึ น 
18.53 ลา้นบาท โดยมีที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการดอ้ยค่าเครื�องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจ
นํ าจาํนวน 10 ลา้นบาท และลดลงจากการตดัจาํหน่ายรถยนตจ์าํนวน 6.96 ลา้นบาท 

หนี�สิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีหนี สินรวม 553.36 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 56.59 ลา้น
บาท หรือ 9.28% โดยมีหนี สินที�ลดลงหลกัจากเงินกูย้มืระยะสั นจากสถาบนัการเงินลดลง 27.09 ลา้นบาท และประมาณการ
หนี สินจากค่าปรับงานล่าชา้ลดลง 52.11 ลา้นบาท เนื�องจากการปรับเป็นตน้ทุนการก่อสร้าง โดยมีเจา้หนี การคา้เพิ�มขึ น 
39.91 ลา้นบาท 

ดา้นหนี สินไม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากหนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 7.14 ลา้นบาท โดยมีหนี สินผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ นจาํนวน 2.46 ลา้นบาท 



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 235.43 ลา้นบาท ลดลงเนื�องจาก
บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 117.48  ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด WX ธนัวาคม YZ60 WX ธนัวาคม YZZ[ 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 132.73 (242.85) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (31.23) (14.54) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (58.63) 242.47 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ น(ลดลง) 42.87 (14.93) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  92.23 44.13 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 132.73 ลา้นบาท โดยขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อน
การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงานจาํนวน 5.31 ลา้นบาท สินทรัพยแ์ละหนี สินจากการดาํเนินงาน
เปลี�ยนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหนี การคา้และลูกหนี อื�นเพิ�มขึ น 50.72 ลา้นบาท โดยมีมูลค่างานสาํเร็จที�ยงัไม่เรียกเก็บ
และเงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 160.69 ลา้นบาท และมีเจา้หนี การคา้และ
เจา้หนี อื�นเพิ�มขึ น 39.16 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 31.23 ลา้นบาท จากการนาํเงินฝากธนาคารจาํนวน 30 ลา้นบาท เป็น
หลกัทรัพยค์ ํ าประกนัวงเงินสินเชื�อระยะสั น และมีเงินสดจ่ายเพื�อซื อสินทรัพยถ์าวรและซอฟตแ์วร์จาํนวน 4.84 ลา้นบาท 
โดยมีเงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องใชส้าํนกังานและรถยนต ์2.78 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 58.63 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 39.49 
ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 8.01 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี ยจาํนวน 11.12 ลา้นบาท 

  


