
ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่1   11 สงิหำคม 2563 

 

สรปุภาพรวมการด าเนนิงาน 

          หน่วย:ลำ้นบำท 

  Q2/2563 Q2/2562 เพิม่ข ึน้ %  6M/2563 6M/2562 เพิม่ข ึน้ %  

      (ลดลง) เปลีย่นแปลง     (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

รำยไดจ้ำกกำรขำย      242.98       213.98  29.01 13.56%      508.87       450.39  58.48 12.98% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร         2.49          7.82  (5.33) -68.17%         9.95        11.37  (1.42) -12.48% 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร    245.47     221.79  23.68 10.68%    518.82     461.76  57.06 12.36% 

ตน้ทุนขำย      178.16       159.76  18.40 11.52%      360.81       334.10  26.72 8.00% 

ตน้ทุนบรกิำร         1.83          6.97  (5.15) -73.82%         6.76        10.26  (3.50) -34.12% 

รวมตน้ทุน    179.99     166.73  13.25 7.95%    367.57     344.36  23.22 6.74% 

ก าไรข ัน้ตน้       65.49        55.06  10.42 18.93%    151.25     117.41  33.84 28.83% 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 26.68% 24.83%   29.15% 25.43%   

รำยไดอ้ืน่         3.35          3.83  (0.48) -12.56%         5.99          5.95  0.04 0.66% 

รวมค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร       45.41        55.19  (9.78) -17.72%       95.35       102.00  (6.65) -6.52% 

ก ำไรกอ่นตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได ้       23.43          3.71  19.72 532.15%       61.88        21.35  40.54 189.88% 

อตัราก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(%) 9.42% 1.64%   11.79% 4.56%   

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         0.49          1.13  (0.64) -56.77%         1.13          2.82  (1.69) -59.91% 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้         4.58          0.65  3.92 600.28%       12.03          4.28  7.74 180.79% 

ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่       18.37          1.73  16.63 958.82%       48.73        14.25  34.48 242.04% 

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 7.38% 0.77%   9.28% 3.05%   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท)         0.09          0.01  0.08 958.82%         0.24          0.07  0.17 242.04% 

ผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร

ใหบ้รกิำรรวม 518.82 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 57.06 ลำ้นบำท หรือ 12.36% เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มี

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 461.76 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ ส ำหรับงวด 

6 เดอืน สิน้สุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2563 จ ำนวน 48.73 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสุทธ ิ9.28% เพิม่ขึน้เมื่อเทียบ

กับงวดเดยีวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 14.25 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสุทธ ิ

3.05 % ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 34.48 ลำ้นบำท หรอื 242.04% เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2563 บรษัิท ผลธัญญะ 

จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 245.47 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำร

ขำย 242.98 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 2.49 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมเพิม่ขึน้ 

23.68 ลำ้นบำท หรอื 10.68% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น ที่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร

รวม 221.79 ลำ้นบำท รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกกำรจัดจ ำหน่ำยสนิคำ้ดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย อุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 เช่น หนำ้กำกอนำมัย ชุดป้องกัน(PPE) ถุงมือยำงและถุงมือไนไตร ซึง่ยังมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชส้นิคำ้

ดังกล่ำวต่อเนื่อง โดยในไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทมีก ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 65.49 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

26.68% เพิม่ขึน้ 10.42 ลำ้นบำทหรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนที่มีก ำไรขัน้ตน้ 55.06 

ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 24.83% ดำ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรมีจ ำนวนลดลง ท ำใหผ้ลกำร

ด ำเนินงำนไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทมีก ำไรสุทธสิว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 18.37 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำ

ก ำไรสทุธ ิ7.38% ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 16.63 ลำ้นบำท หรอื 958.82% เมือ่เทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น ที่มี

ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญจ่ ำนวน 1.73 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ0.77%    

  

 

 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่2   11 สงิหำคม 2563 

 

รายได ้

 

รำยไดแ้บ่งตำมกลุ่มสนิคำ้ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 ประกอบดว้ย กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นควำม

ปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรอื SAFETY จ ำนวน 185.60 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดสว่น 

75.61% กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มหรือ CE จ ำนวน 52.99 ลำ้นบำท คดิเป็นสัดส่วน 

21.59% และกลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำเพือ่อปุโภค บรโิภค หรอื WATER จ ำนวน 6.88 ลำ้นบำท คดิ

เป็นสดัสว่น 2.80% 

โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยในกลุ่มสนิคำ้ SAFETY เพิม่ขึน้ 14.68 ลำ้นบำท หรอื 8.59% และมรีำยไดจ้ำก

กลุ่มสนิคำ้ CE เพิม่ขึน้ 12 ลำ้นบำท หรอื 29.27% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น รำยไดจ้ำกกลุ่มสนิคำ้ 

SAFETY และ CE ที่เพิม่ขึน้หลัก มำจำกกำรขำยสนิคำ้เพื่อสรำ้งควำมปลอดภัยในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 โดยเฉพำะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ชุดป้องกันสำรเคมีและเชือ้โรค ถุงมือ 

หนำ้กำกอนำมัย เป็นตน้ ซึง่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส COVID-19 สง่ผลใหย้ังมคีวำมตอ้งกำรใช ้

สนิคำ้ดังกล่ำวขำ้งตน้อย่ำงต่อเนื่องตำมวถิปีฏบัิตใิหม่เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้โรค ดำ้นกลุ่มกลุ่มสนิคำ้

และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำลดลง 3 ลำ้นบำท หรอื 30.37% เมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำก

ลกูคำ้บำงรำยมกีำรชะลอค ำสัง่ซือ้และหยดุด ำเนนิกำรชั่วครำวตำมมำตรกำรของภำครัฐ 

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทมีตน้ทุนรวม 179.99 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 178.16 ลำ้นบำท และ

ตน้ทุนบรกิำรจ ำนวน 1.83 ลำ้นบำท ตน้ทุนขำยเพิม่ขึน้ตำมกำรขำยที่เพิม่ขึน้ ดำ้นตน้ทุนบรกิำรลดลงตำมรำยได ้

จำกกำรใหบ้รกิำรที่ลดลง สัดสว่นตน้ทุนขำยและบรกิำรคดิเป็น 73.32% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร 

โดยมอัีตรำก ำไรขัน้ตน้ที ่26.68% เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้ที่ 24.83% 

เนื่องจำกสัดส่วนกำรขำยสนิคำ้หมวดที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงเพิม่ขึน้และกำรเพิม่ยอดขำยสนิคำ้ในกลุ่มลูกคำ้รำย

ใหม ่ท ำใหใ้นไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทมกี ำไรขัน้ตน้ 65.49 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.42 ลำ้นบำท หรอื 18.93% เมือ่

เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 55.06 ลำ้นบำท 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรในไตรมำส 2 ปี 2563 มจี ำนวน 45.41 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยคำ่ใชจ่้ำยใน

กำรขำย 21.95 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 23.46 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง 9.78 

ลำ้นบำท หรือ 17.72% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรรวม 55.19 

ลำ้นบำท โดยมคีำ่ใชจ่้ำยทีล่ดลงหลักมำจำกคำ่ใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นักงำนทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในปีกอ่น  

ดำ้นตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 0.49 ลำ้นบำท ลดลง 0.64 ลำ้นบำท หรอื 56.77% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่นทีม่ตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 1.13 ลำ้นบำท เนื่องจำกเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิลดลง 

ก าไรสุทธ ิ

ไตรมำส 2 ปี 2563 บรษัิทมีก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 18.37 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ

7.38% ก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้ 16.63 ลำ้นบำท หรอื 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสทุธิ

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่1.73 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ0.77% 

โครงสรา้งรายได้ หน่วย:ลา้นบาท

Q2/2563 % Q2/2562 % เพิม่ข ึน้ % 6M/2563 % 6M/2562 % เพิม่ข ึน้ %

(ลดลง) เปลีย่นแปลง (ลดลง)  เปลีย่นแปลง

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

185.60     75.61% 170.92     77.06% 14.68 8.59% 399.42     76.99% 366.73     79.42% 32.69    8.91%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 52.99      21.59% 40.99      18.48% 12.00 29.27% 106.24     20.48% 81.92      17.74% 24.31 29.68%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออปุโภค 

บรโิภค (WATER)

6.88        2.80% 9.88        4.46% (3.00) -30.37% 13.17      2.54% 13.11      2.84% 0.06 0.47%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 245.47  100% 221.79  100% 23.68 10.68% 518.82  100% 461.76  100% 57.06 12.36%



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่3   11 สงิหำคม 2563 

 

ฐานะการเงนิ 

            หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 30 มถินุายน 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพิม่ข ึน้ %  

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         500.93  73.72%         387.59  68.34% 113.34  29.24% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         178.53  26.28%         179.56  31.66% (1.03) -0.57% 

รวมสนิทรพัย ์         679.46  100.00%         567.15  100.00% 112.31  19.80% 

หน้ีสนิหมนุเวยีน         298.27  43.83%         213.39  37.54% 84.89  39.78% 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน           48.82  7.17%           52.77  9.28% (3.95) -7.49% 

รวมหนีส้นิ         347.10  51.01%         266.16  46.82% 80.94  30.41% 

สว่นของผูถ้อืหุน้(สว่นของบรษิทัใหญ)่         333.36  48.99%         302.29  53.18% 31.07  10.28% 

 

สนิทรพัย ์

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2563 บรษัิทมีสนิทรัพย์รวม 679.46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน 112.31 ลำ้นบำท หรอื 19.80% สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกสนิทรัพยห์มุนเวยีน เพิม่ขึน้จำกเงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 38.59 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอืสทุธเิพิม่ขึน้ 73.05 ลำ้นบำท และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้

อืน่สทุธเิพิม่ขึน้ 2.04 ลำ้นบำท  

หนีส้นิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บรษัิทมีหนี้สนิรวม 347.10 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2562 

จ ำนวน  80.94 ลำ้นบำท หรือ 30.41% โดยมีหนี้สนิที่เพิม่ขึน้หลักมำจำกเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น

เพิม่ขึน้ 65.36 ลำ้นบำท ภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ 5.92 ลำ้นบำท และเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิเพิม่ขึน้

13.70 ลำ้นบำท โดยมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 3.57 ลำ้นบำท และ

ประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชนพ์นักงำนลดลง 1.18 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนของบริษัทใหญ่จ ำนวน 333.67 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้จำกก ำไรสุทธสิ ำหรับงวดจ ำนวน 48.73 ลำ้นบำท และลดลงจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลผูถ้ือหุน้จ ำนวน 20.25 

ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 30 มถินุายน 2563 30 มถินุายน 2562 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 53.67 47.05 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (3.57) 0.36 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (11.31) (36.84) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) 38.79 10.57 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  124.35 68.10 

บรษัิทมีเงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 53.67 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

กอ่นกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนจ ำนวน 68.65 ลำ้นบำท และมกีระแสเงนิสดรับจำกเจำ้หนี้

กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่เพิม่ขึน้ 67.01 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดลดลงจำกสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 73.33 ลำ้นบำท

และลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่เพิม่ขึน้ 2.30 ลำ้นบำท 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563 

 

 
หนำ้ที ่4   11 สงิหำคม 2563 

 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท เพือ่ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน 2.33 ลำ้นบำท 

ซือ้เครือ่งมอืและเครือ่งใชส้ ำนักงำน 1.73 ลำ้นบำท และซือ้สนิทรัพยไ์ม่มตัีวตน 0.25 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำก

รับคนืเงนิใหกู้ย้มืแกพ่นักงำน 0.43 ลำ้นบำท และรับดอกเบีย้ 0.25 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 11.31 ลำ้นบำท เพื่อจ่ำยคืนเงนิกูย้ืมระยำวจำกสถำบัน

กำรเงนิจ ำนวน 3.57 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 0.19 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 1.10 ลำ้นบำท 

และจ่ำยเงนิปันผล 20.25 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 13.80 ลำ้นบำท 

เพือ่ช ำระคำ่สนิคำ้ 

 

 

 

 

 

  


