
คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2563 

 

 

หนา้ที( 1   12 พฤษภาคม 2563 

 

ภาพรวมการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานตามงบการเงนิรวม สําหรับไตรมาส 1 สิ%นสุดวันที( 31 มนีาคม 2563 บรษัิท ผลธัญญะ 
จํากดั (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 273.35 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารเพิ(มขึ%น 33.38 ลา้นบาท หรอื 13.91% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ที(มรีายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการรวม 239.97 ลา้นบาท รายไดท้ี(เพิ(มขึ%นหลักมาจากการจัดจําหน่ายสนิคา้ดา้นความปลอดภัย     
อาชวีอนามัย อปุกรณ์ป้องกันภัยสว่นบคุคล และอปุกรณ์อื(นๆที(เกี(ยวขอ้ง อันเนื(องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื%อไวรัส COVID-19 ทําใหม้คีวามตอ้งการใชส้นิคา้ดังกล่าวเพิ(มขึ%นในหลายกลุ่มลูกคา้ ทําใหกํ้าไรขั %นตน้ใน
ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจํานวน 85.76 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ 31.37% เพิ(มขึ%น 23.42 ลา้นบาทหรือ 
37.56% เมื(อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที(มีกําไรขั %นตน้ 62.34 ลา้นบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ 
25.98% ดา้นคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารมจํีานวน 51.09 ลา้นบาท โดยมคีา่ใชจ้า่ยผันแปรเพิ(มขึ%นตามการขาย
ที(เพิ(มขึ%น  

สรุปผลการดําเนนิงานไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่จํานวน 30.36 ลา้น
บาท คดิเป็นอัตรากําไรสุทธ ิ10.96% กําไรสุทธเิพิ(มขึ%น 17.85 ลา้นบาท หรือ 142.67% เมื(อเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น ที(มกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่จํานวน 12.51 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ5.17%    

สรุปผลการดําเนนิงาน 

หน่วย:ลา้นบาท 

  Q1/2563 Q1/2562 เพิ�มข ึ�น % 

  (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 273.20 239.86 33.34 13.90% 

รายไดจ้ากสัญญากอ่สรา้งและสัญญาบรกิาร 0.15 0.11 0.04 42.55% 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 273.35 239.97 33.38 13.91% 

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 187.48 176.96 10.52 5.94% 

ตน้ทนุการกอ่สรา้งและใหบ้รกิาร 0.11 0.66 (0.55) -83.52% 

รวมตน้ทนุ 187.59 177.62 9.96 5.61% 

กําไรข ั�นตน้ 85.76 62.34 23.42 37.56% 

อัตรากําไรขั %นตน้ (%) 31.37% 25.98% 

รายไดอ้ื(น 3.79 2.11 1.67 79.12% 

รวมคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 51.09 46.81 4.28 9.14% 

กําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 38.45 17.64 20.81 117.96% 

อัตรากําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้(%) 13.88% 7.29% 

กําไรสทุธสิว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ ่ 30.36 12.51 17.85 142.67% 

อัตรากําไรสทุธ ิ(%) 10.96% 5.17% 

กําไรตอ่หุน้ข ั�นพื�นฐาน (บาท) 0.15 0.06 0.09 142.67% 

จํานวนหุน้สามัญถัวเฉลี(ยถว่งนํ%าหนัก(ลา้นหุน้) 202.50 202.50 
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รายได ้

 
รายไดต้ามกลุม่สนิคา้ 

 
หนว่ย : ลา้นบาท 

 ไตรมาส 
1/2563 

% ไตรมาส 
1/2562 

% เพิ�มขึ�น 
(ลดลง) 

% 
เปลี�ยนแปลง 

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน (SAFETY) 

     213.81  78.22%      195.82  81.60% 17.99  9.19% 

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE)        53.26  19.48%        40.93  17.06% 12.32  30.11% 

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ%าเพื(ออปุโภค บรโิภค 
(WATER) 

         6.29  2.30%          3.22  1.34% 3.06  95.13% 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     273.35  100%     239.97  100% 33.38  13.91% 

ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิท มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 273.35 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
รายไดจ้ากการขาย 265.89 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 7.31 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้ง 0.15 
ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวมเพิ(มขึ%น 33.38 ลา้นบาท หรอื 13.91% เมื(อเทยีบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่น ที(มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 239.97 ลา้นบาท  

โดยมรีายไดจ้ากการขายในกลุม่สนิคา้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
หรอื SAFETY จํานวน 213.81 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 17.99 ลา้นบาท หรอื 9.19% เมื(อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกันของปี
ก่อน และมีรายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE จํานวน 53.26 ลา้นบาท 
เพิ(มขึ%น 12.32 ลา้นบาท หรือ 30.11% เมื(อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้ 
SAFETY และ CE ที(เพิ(มขึ%นหลัก มาจากการขายสนิคา้เพื(อสรา้งความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื%อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุม่อปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล ไดแ้ก ่ชดุป้องกนัสารเคมแีละเชื%อโรค หนา้กาก
อนามัย ถุงมือ เป็นตน้ นอกจากนี% บรษัิทยังมีการจัดหาสนิคา้อื(นๆที(เกี(ยวขอ้งมาจําหน่ายเพิ(มเตมิ เช่น อุปกรณ์
ตรวจวดัอณุหภมู ินํ%ายาฆา่เชื%อ เจลแอลกอฮอล ์เป็นตน้ ซึ(งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื%อไวรัส COVID-19 
สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้ดังกล่าวขา้งตน้เพิ(มขึ%นในหลายกลุ่มลูกคา้ ทั %งในกลุม่โรงพยาบาลและสาธารณสขุ 
กลุม่ลกูคา้ตัวแทนจําหน่าย กลุม่ลกูคา้ใหม่ที(ตอ้งการสนิคา้ดังกลา่วเพื(อใชง้าน รวมถงึเพื(อนําไปชว่ยเหลอืบคุลากร
ทางการแพทย ์นอกจากนี% กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมบางกลุ่มมีการสั(งซื%อสนิคา้เพิ(มขึ%นเพื(อป้องกันการขาดแคลน
สนิคา้ ดา้นรายไดจ้ากกลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ%าเพื(ออปุโภคและบรโิภค หรอื WATER มจํีานวน 6.29 
ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 3.06 ลา้นบาท หรอื 95.13% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน โดยเพิ(มขึ%นหลักจากการ
ขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตดิตั %งโครงการระบบนํ%าในกลุม่ลกูคา้อตุสาหกรรม  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนรวม 187.59 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 182.65 ลา้นบาท 
ตน้ทนุบรกิารจํานวน 4.83 ลา้นบาท และตน้ทนุการกอ่สรา้งจํานวน 0.11 ลา้นบาท โดยตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร
เพิ(มขึ%นตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารที(เพิ(มขึ%น  

 ไตรมาส 1 ปี 2563 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 68.63% ของรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร โดยมอีตัรากําไรขั %นตน้ที( 31.37% เพิ(มขึ%นเมื(อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นที(มอีัตรากําไรขั %นตน้ที( 
25.98% เนื(องจากสดัสว่นการขายสนิคา้หมวดที(มอีัตรากําไรขั %นตน้สงูเพิ(มขึ%น รวมถงึการเพิ(มยอดขายสนิคา้ในกลุม่
ลูกคา้รายใหม่ดังที(กล่าวขา้งตน้ โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมีกําไรขั %นตน้ 85.76 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 23.42 
ลา้นบาท หรอื 37.56% เมื(อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นที(มกํีาไรขั %นตน้ 62.34 ลา้นบาท  
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สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2563 

 

 

หนา้ที( 3   12 พฤษภาคม 2563 

 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 1 ปี 2563 มจํีานวน 51.09 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การขาย 23.42 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 26.52 ลา้นบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยน 1.15 ลา้น
บาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ(มขึ%น 4.28 ลา้นบาท หรือ 9.14% เมื(อเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปี
กอ่นที(มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 46.81 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายที(เพิ(มขึ%นหลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยที(ผันแปร
ตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

ดา้นตน้ทนุทางการเงนิมจํีานวน 0.64 ลา้นบาท ลดลง 0.86 ลา้นบาท หรอื 57.29% เมื(อเทยีบกบัไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่นที(มตีน้ทนุทางการเงนิ 1.50 ลา้นบาท เนื(องจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิลดลง 

กําไรสทุธ ิ

ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่ 30.36 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธ ิ
10.96% กําไรสทุธเิพิ(มขึ%น 17.85 ลา้นบาท หรอื 142.67% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่นที(มกํีาไรสทุธิ
สว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ ่12.51 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ5.17% 

ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 มนีาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิ�มขึ�น %  

  จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน       428.11  70.54%       387.59  68.34% 40.52  10.46% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน       178.76  29.46%       179.56  31.66% (0.81) -0.45% 

รวมสนิทรพัย ์      606.87  100.00%      567.15  100.00% 39.72  7.00% 

หนี%สนิหมนุเวยีน       222.75  36.63%       213.39  37.54% 9.36  4.39% 

หนี%สนิไมห่มนุเวยีน         49.94  8.21%         52.77  9.28% (2.84) -5.38% 

รวมหนี�สนิ      272.69  44.84%      266.16  46.82% 6.53  2.45% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (สว่นของบรษิทัใหญ)่      335.48  55.16%      302.29  53.18% 33.19  10.98% 

 

สนิทรพัย ์

ณ วันที( 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 606.87 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 
จํานวน 39.72 ลา้นบาท หรอื 7% สนิทรัพยท์ี(เพิ(มขึ%นหลักมาจากสนิทรัพยห์มุนเวยีนที(เพิ(มขึ%นจากลกูหนี%การคา้และ
ลกูหนี%อื(นสทุธ ิ49.97 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลง 7.94 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลอื
สทุธลิดลง 1.36 ลา้นบาท  

หนี�สนิ 

ณ วนัที( 31 มนีาคม 2563 บรษัิทมหีนี%สนิรวม 272.69 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน  
6.53 ลา้นบาท หรอื 2.45% โดยมหีนี%สนิที(เพิ(มขึ%นหลักมาจากเจา้หนี%การคา้และเจา้หนี%หมนุเวยีนอื(นเพิ(มขึ%น 25.80 
ลา้นบาท ภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายเพิ(มขึ%น 7.73 ลา้นบาท โดยมเีงนิกูย้มืระยะสั %นจากสถาบันการเงนิลดลงจํานวน 24.16 
ลา้นบาท ดา้นหนี%สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1.79 ลา้นบาท และประมาณ
การหนี%สนิผลประโยชนพ์นักงานลดลง 1.90 ลา้นบาท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที( 31 มนีาคม 2563 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญ่จํานวน 335.48 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น
จากกําไรสทุธสิาํหรับงวดจํานวน 30.36 ลา้นบาท  



คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 1 สิ%นสดุวนัที( 31 มนีาคม 2563 

 

 

หนา้ที( 4   12 พฤษภาคม 2563 

 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2562 

เงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดําเนนิงาน 20.55 9.62 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทนุ (1.58) 0.04 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (26.69) (26.06) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ(มขึ%น(ลดลง) (7.71) (16.40) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด  77.82 40.93 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 20.55 ลา้นบาท โดยมกํีาไรจากการดําเนินงาน
กอ่นการเปลี(ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี%สนิดําเนนิงานจํานวน 43.48 ลา้นบาท และมเีงนิสดรับจากสนิคา้คงเหลอื
ลดลง 1.05 ลา้นบาท เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี%อื(นเพิ(มขึ%น 25.82 ลา้นบาท โดยมกีระแสเงนิสดลดลงลกูหนี%การคา้
และลกูหนี%อื(นเพิ(มขึ%น 49.34 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 1.58 ลา้นบาท เพื(อซื%อสนิทรัพยถ์าวรและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 
1.69 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรับจากดอกเบี%ย 0.12 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 26.69 ลา้นบาท เพื(อจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ
จํานวน 25.94 ลา้นบาท จา่ยชาํระหนี%สนิตามสญัญาเชา่ 0.10 ลา้นบาท และจา่ยดอกเบี%ยจํานวน 0.64 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

  


