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ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม สาํหรับปี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มี

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 911.85 ลา้นบาท ลดลง 12.60 ลา้นบาท หรือ 1.36% เมื�อเทียบกบัปีก่อน ที�มีรายไดจ้ากการขาย

และการใหบ้ริการรวม 924.45 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการเพิ�มขึ$น ในขณะที�รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างลดลง

เนื�องจากในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บงานในลกัษณะดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม กาํไรขั$นตน้มีจาํนวนเพิ�มขึ$น โดยในปี 2562 บริษทัมีกาํไร

ขั$นตน้จาํนวน 236 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั$นตน้ 25.88% เพิ�มขึ$น 8.39 ลา้นบาท หรือ 3.68% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีกาํไรขั$นตน้ 

227.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั$นตน้ 24.62% เนื�องจากมีตน้ทุนสินคา้ลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า และไม่มีตน้ทุนส่วนเกินจาก

งานก่อสร้าง ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลง สรุปผลการดาํเนินงานปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของ

บริษทัใหญ่จาํนวน 41.42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.49% เพิ�มขึ$น 4.91 ลา้นบาท หรือ 13.44% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีกาํไร

สุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91%   

สรุปผลการดาํเนินงาน 

      หน่วย:ลา้นบาท 

  ปี 2562 ปี 2561 เพิ&มขึ$น 

(ลดลง) 

% 

เปลี&ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ                     911.74                      907.57  4.18  0.46% 

รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสัญญาบริการ                         0.11                        16.89  (16.78) -99.38% 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ                     911.85                      924.45  (12.60) -1.36% 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ                     674.47                      673.42  1.05  0.16% 

ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ                         1.38                        23.42  (22.04) -94.11% 

รวมต้นทุน                     675.85                      696.84  (20.99) -3.01% 

กาํไรขั$นต้น                     236.00                      227.62  8.39  3.68% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 25.88% 24.62%     

รายไดอื้�น                       11.35                          9.35  2.00  21.39% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร                     188.61                      190.06  (1.45) -0.76% 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                       58.74                        46.90  11.84  25.25% 

อัตรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ (%) 6.36% 5.02%     

กาํไรสุทธิส่วนที&เป็นของบริษัทใหญ่                       41.42                        36.51  4.91  13.44% 

อัตรากาํไรสุทธิ (%) 4.49% 3.91%     

กาํไรต่อหุน้ขั$นพื$นฐาน (บาท)                         0.20                          0.18  0.02  13.44% 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ$ าหนกั(ลา้นหุน้)                     202.50                      202.50      



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ของบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับปี สิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2562 
 

 
หนา้ที� 2   20 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

รายได้  

โครงสร้างรายได้ หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2562 % ปี 2561 % เพิ&มขึ$น 

(ลดลง) 

% 

เปลี&ยนแปลง 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั 
 อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

719.42 78.90% 715.73 77.42% 3.69 0.52% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 167.96 18.42% 172.57 18.67% (4.61) -2.67% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ$าเพื�ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

24.48 2.68% 36.15 3.91% (11.67) -32.28% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 911.85 100% 924.45 100% (12.60) -1.36% 

 ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 911.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 890.79 ลา้น

บาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20.95 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 0.11 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม

ลดลง 12.60 ลา้นบาท หรือ 1.36% เมื�อเทียบกบัปีก่อน  

บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการในกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

หรือ SAFETY จาํนวน 719.42 ลา้นบาท เพิ�มขึ$น 3.69 ลา้นบาท หรือ 0.52% เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่ม

ลูกคา้หน่วยงานราชการและกลุ่มลูกคา้ใหม่เพิ�มขึ$น อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้เดิมบางกลุ่ม เช่นกลุ่มยานยนต ์กลุ่มปิโตรเคมี 

ลดลงเนื�องมาจากภาวะการแข่งขนัและการลดงบประมาณการสั�งซื$อ เนื�องจากการลดอตัรากาํลงัการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั 

ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการมีจาํนวนลดลงเนื�องจากเป็นลกัษณะงานโครงการ  

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื�อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 167.96 ลา้นบาท ลดลง 4.61 ลา้นบาท 

หรือ 2.67% เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดกาํลงัการผลิตตามตลาดส่งออกที�ชะลอตวั จาก

ปัญหาสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตวั  

ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ$ าเพื�ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 24.48 ลา้นบาท 

ลดลง 11.67 ลา้นบาท หรือ 32.28% โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการติดตั$งโครงการระบบนํ$ าในกลุ่มลูกคา้

อุตสาหกรรมเพิ�มขึ$นเมื�อเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดที้�ลดลงมาจากรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างที�ลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน เนื�องจากในปี 

2562 บริษทัไม่ไดรั้บงานในลกัษณะดงักล่าว  

ปี 2562 บริษทัมีรายไดอื้�นจาํนวน 11.35 ลา้นบาท มาจากกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 6.50 ลา้นบาท และรายไดอื้�นๆ 4.85 

ลา้นบาท 
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ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนรวม 675.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 657.30 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 17.17 ลา้น

บาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 1.38 ลา้นบาท โดยตน้ทุนขายเพิ�มขึ$นตามรายไดจ้ากการขายที�เพิ�มขึ$น อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนสินคา้

บางรายการตํ�ากวา่ปีก่อน เนื�องมาจากค่าเงินบาทแข็งค่า ดา้นตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดง้านบริการ โดยมีตน้ทุนการก่อสร้างเกิด

จากการซ่อมแซมที�เกิดขึ$นหลงัส่งมอบงานประปาชุมชน  

 ปี 2562 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 74.12% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ บริษทัมีกาํไรขั$นตน้ 236

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั$นตน้ 25.88% เพิ�มขึ$นเมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีกาํไรขั$นตน้ 227.62 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั$นตน้ 

24.62% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2562 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 188.61 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 89.90 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.10 ลา้นบาท ค่าปรับงานล่าชา้ 0.58 ลา้นบาท และขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 3.28 ลา้นบาท โดยมี

รายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์7.24 ลา้นบาท  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมลดลง 1.45 ลา้นบาท หรือ 0.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อน โดยมีค่าใชจ่้ายที�ลดลงหลกัมาจาก

ค่าเผื�อหนี$สงสยัจะสูญลูกหนี$งานก่อสร้างที�บนัทึกในปีก่อน และค่าใชจ่้ายดา้นกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื�องจาก

ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดขึ$นในปี 2561 อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ$นหลกัมาจากการบนัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานจาํนวน

ประมาณ 8 ลา้นบาท อนัเป็นผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ปี 2562 บริษทัมีรายการขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นจาํนวน 3.28 ลา้นบาท จากการจาํหน่ายเครื�องจกัรสาํหรับงานขุดเจาะ

บาดาล อย่างไรก็ตาม มีรายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 7.24 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัไดบ้นัทึกเป็นการ

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยแ์ลว้ 

ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 5.17 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท หรือ 36.76% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีตน้ทุนทางการเงิน 

8.17 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทัมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 4.49% กาํไรสุทธิเพิ�มขึ$น 4.91 

ลา้นบาท หรือ 13.44% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�มีกาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% 
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ฐานะการเงนิ 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ&มขึ$น % 

 จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี&ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 387.59 68.34% 457.87 70.21% (70.29) -15.35% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 179.56 31.66% 194.24 29.79% (14.68) -7.56% 

รวมสินทรัพย์ 567.15 100.00% 652.12 100.00% (84.97) -13.03% 

หนี$ สินหมุนเวียน 213.39 37.54% 325.30 49.78% (111.92) -34.40% 

หนี$ สินไม่หมุนเวียน 52.77 9.28% 53.83 8.24% (1.06) -1.97% 

รวมหนี$สิน 266.16 46.82% 379.14 58.02% (112.98) -29.80% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่) 302.29 53.18% 274.28 41.98% 28.01 10.21% 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั$งสิ$น 567.15  ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 84.97 ลา้น

บาท หรือ 13.03% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงหลกัมาจากสินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ลา้นบาท ลูกหนี$การคา้สุทธิลดลง 9.71 

ลา้นบาท และลูกหนี$ อื�นลดลงหลกัจากสินทรัพยที์�เกิดจากสัญญางานก่อสร้างประปา 12.42 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ$น 28.54 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จาํนวน 14.52 ลา้น

บาท โดยลดลงจากค่าเสื�อมราคาสินทรัพย ์สําหรับงวด 11.80 ลา้นบาท และจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรสําหรับงานขุดเจาะบาดาล 

21.40 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัไดบ้นัทึกเป็นการขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวแลว้จึงมีรายการโอนกลบัการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 

หนี$สิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนี$ สินรวม 266.16 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 112.98 ลา้นบาท 

หรือ 29.80% โดยมีหนี$ สินหมุนเวยีนที�ลดลงหลกัจากเงินกูย้มืระยะสั$นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 72.07 ลา้นบาท เจา้หนี$การคา้

ลดลง 37.02 ลา้นบาท และหนี$ สินตามสญัญาเช่าทางการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระในหนึ�งปีลดลง 4.75 ลา้นบาท โดยมีภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

เพิ�มขึ$น 1.56 ลา้นบาท ดา้นหนี$ สินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากหนี$ สินตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลง 7.95 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงินลดลง 7.14 ลา้นบาท โดยมีประมาณการหนี$ สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานเพิ�มขึ$น 15.16 ลา้นบาท เนื�องจาก

เปลี�ยนแปลงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 251 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลา้นบาท โดย

ลดหุ้นสามญัเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย และดาํเนินการโอนสํารองตาม



คาํอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน ของบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับปี สิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2562 
 

 
หนา้ที� 5   20 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

กฎหมายจาํนวน 16.20 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 73.06 ลา้นบาท เพื�อลา้งขาดทุนสะสมจาํนวน 89.26 ลา้นบาท ตามมติ

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2562  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 302.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ$น 28.01 ลา้น

บาท หรือ 10.21% เพิ�มขึ$นจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน  41.42 ลา้นบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 10.13 ลา้น

บาท และจดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 2 ลา้นบาท   

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 128.62 139.15 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 7.11 (1.28) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (107.22) (172.97) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ$น(ลดลง) 28.51 (35.10) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  85.76 57.21 

บริษทัมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 128.62 ล้านบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ

เปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี$ สินดาํเนินงานจาํนวน 82.60 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากสินคา้คงเหลือลดลง 60.77 ลา้นบาท  

ลูกหนี$การคา้และลูกหนี$ อื�น 30.62 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได ้4.29 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หนี$การคา้และ

เจา้หนี$ อื�น 36.65 ลา้นบาท จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 0.59 ลา้นบาท และจ่ายภาษีเงินได ้11.85 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 7.11 ลา้นบาท มาจากเงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 9.26 ลา้นบาท และ

รับดอกเบี$ย 0.57 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื�อซื$อสินทรัพยถ์าวร 2.57 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 107.22 ลา้นบาท เพื�อจ่ายคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินจาํนวน 79.21 ลา้น

บาท จ่ายชาํระหนี$ สินตามสญัญาเช่าการเงิน 13.36 ลา้นบาท  จ่ายเงินปันผล 10.13 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี$ยจาํนวน 4.52 ลา้นบาท 

 


