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ภาพรวมการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวม สําหรับไตรมาส 2 สิ%นสดุวันที( 30 มถิุนายน 2564 บรษัิท ผลธัญญะ 
จํากัด (มหาชน) (บรษัิท) มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 300.85 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวมเพิ(มขึ%น 55.37 ลา้นบาท หรือ 22.56% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนที(มรีายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิารรวม 245.47 ลา้นบาท โดยสนิคา้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยสว่น
บุคคล รวมถึงสนิคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม มีคําสั(งซื%ออย่างต่อเนื(องและเพิ(มขึ%นเมื(อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสากรรมอาหารที(ขยายตัว ดา้นกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนตม์ปีรมิาณการผลติเพิ(มขึ%นเมื(อเปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น นอกจากนี% สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื%อไวรัสโควดิ-19 สง่ผลใหยั้งมคีวามตอ้งการสนิคา้เพื(อป้องกันเชื%อโรคอย่างตอ่เนื(อง ทําใหม้ี
รายไดจ้ากกลุม่โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพิ(มขึ%น โดยเฉพาะสนิคา้ในหมวดถุงมอืที(มี
ความตอ้งการเพิ(มสงูขึ%นทั %งที(ใชเ้พื(อการป้องกันในภาคอตุสาหกรรม และการป้องกันทางการแพทย ์อย่างไรก็ตาม 
สนิคา้ในหมวดถุงมอืมอีัตรากําไรขั %นตน้ไม่สงูมากนัก เมื(อมสีัดสว่นการขายเพิ(มขึ%น ทําใหอ้ัตรากําไรขั %นตน้เฉลี(ยใน
ภาพรวมลดลงเมื(อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สําหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมีกําไรขั %นตน้จํานวน 
70.21 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ 23.34% ดา้นคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารมจํีานวนใกลเ้คยีงกันเมื(อ
เทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของ
บรษัิทใหญจํ่านวน 18.36 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ6.10%  

ผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ%นสุดวันที( 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิารรวม 624.17 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 105.35 ลา้นบาท หรอื 20.30% เมื(อเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนที(มี
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 518.82 ลา้นบาท โดยมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่ สําหรับงวด 
6 เดอืน สิ%นสดุวนัที( 30 มถินุายน 2564 จํานวน 45.19 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรากําไรสทุธ ิ7.23%  

สรุปผลการดําเนนิงาน

 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท
Q2/2564 Q2/2563 เพิ�มขึ�น % 1H/2564 1H/2563 เพิ�มขึ�น % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

รายไดจ้ากการขาย 298.19 242.98 55.21 22.72% 613.69 508.87 104.82 20.60%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2.65 2.49 0.17 6.68% 10.48 9.95 0.53 5.29%

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 300.85 245.47 55.37 22.56% 624.17 518.82 105.35 20.30%

ตน้ทุนขาย (228.85) (178.16) 50.69 28.45% (469.90) (360.81) 109.08 30.23%

ตน้ทุนบรกิาร (1.78) (1.83) (0.04) -2.40% (8.18) (6.76) 1.42 21.07%

รวมตน้ทุน (230.63) (179.99) 50.65 28.14% (478.08) (367.57) 110.51 30.06%

กําไรข ั�นตน้ 70.21             65.49             4.73 7.22% 146.09          151.25          (5.16) -3.41%

อตัรากําไรข ั�นตน้ (%) 23.34% 26.68% 23.41% 29.15%

รายไดอ้ ื(น 0.23 3.35 (3.13) -93.28% 0.66 5.99 (5.32) -88.91%

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (46.71) (45.41) 1.30 2.86% (93.34) (95.35) (2.01) -2.11%

กําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 23.73 23.43             0.30 1.27% 53.41 61.88             (8.47) -13.69%

อตัรากําไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได ้(%)

7.88% 9.42% 8.55% 11.79%

ขาดทุนจากการตัดหนี%สูญลูกหนี%การคา้และ
ลูกหนี%อ ื(น

(0.70) 0.00 0.70 n/a (0.70) 0.00 0.70 n/a

ตน้ทุนทางการเงนิ (0.62) (0.49) 0.13 27.29% (1.16) (1.13) 0.03 2.38%

กลับรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี%
การคา้และลูกหนี%อ ื(น

0.70 0.00 0.70 n/a 5.15 0.00 5.15 n/a

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (4.74) (4.58) 0.16 3.53% (11.52) (12.03) (0.51) -4.22%

กําไรสุทธสิ่วนที�เป็นของบรษิทัใหญ่ 18.36             18.37             (0.00) -0.01% 45.19             48.73             (3.54) -7.26%

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) 6.10% 7.38% 7.23% 9.28%

กําไรต่อหุน้ขั%นพื%นฐาน (บาท) 0.09              0.09              (0.00) -0.01% 0.22              0.24              (0.02) -7.26%
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รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

 

ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 300.85 ลา้นบาท มาจากกลุม่สนิคา้
และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน หรอื SAFETY 223.29 ลา้นบาท คดิ
เป็นสัดส่วน 74.22% กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE 74.36 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่น 24.72% และกลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบดันํ%าเพื(ออปุโภคและบรโิภค หรอื WATER 3.20 ลา้นบาท 
คดิเป็นสดัสว่น 1.06% 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในกลุ่มสนิคา้ SAFETY จํานวน 223.29 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 37.69 ลา้น
บาท หรอื 20.31% รายไดท้ี(เพิ(มขึ%นหลักมาจากลกูคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสท์ี(
ยังขยายตัวต่อเนื(อง และลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตม์ีปรมิาณการผลติเพิ(มขึ%นเมื(อเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีกอ่น นอกจากนี% สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื%อไวรัสโควดิ-19 สง่ผลใหยั้งมคีวามตอ้งการสนิคา้
เพื(อป้องกันเชื%อโรคอย่างต่อเนื(อง ทําใหม้รีายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข
เพิ(มขึ%น 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารในกลุม่สนิคา้ CE จํานวน 74.36 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 21.36 ลา้นบาท หรอื 
40.31% ลกูคา้หลักในกลุม่อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสม์กีารปรับตัวและขยายการผลติเพิ(มขึ%นตอ่เนื(อง มกีารขยาย
การผลติโดยการจา้งผูรั้บเหมาชว่งในการผลติ บรษัิทสามารถขยายการขายไปยังกลุ่มผูรั้บเหมาชว่งจงึมยีอดขาย
เตบิโตทั %งกลุม่ลกูคา้เดมิและลกูคา้ใหม ่

รายไดจ้ากกลุ่มสนิคา้และบรกิาร WATER จํานวน 3.20 ลา้นบาท ลดลง 3.68 ลา้นบาท หรือ 53.46% 
เนื(องจากสถานการณ์โควดิ-19 ทําใหแ้ผนงานโครงการใหมข่องลกูคา้บางรายชะลอโครงการออกไป  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมตีน้ทุนรวม 230.63 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 228.85 ลา้นบาท และ
ตน้ทุนบรกิารจํานวน 1.78 ลา้นบาท ตน้ทุนขายเพิ(มขึ%นตามรายไดจ้ากการขายที(เพิ(มขึ%นและมตีน้ทุนสนิคา้ปรับตัว
เพิ(มขึ%นในบางหมวดสนิคา้ ดา้นตน้ทนุบรกิารมจํีานวนใกลเ้คยีงกนัเมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น  

สดัสว่นตน้ทนุขายและบรกิารคดิเป็น 76.66% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร โดยมกํีาไรขั %นตน้ 
70.21 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ที( 23.34% กําไรขั %นตน้เพิ(มขึ%นตามการขายที(เพิ(มขึ%น เมื(อเทยีบกับไตร
มาสเดยีวกันของปีกอ่นที(มกํีาไรขั %นตน้ 65.49 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรขั %นตน้ 26.68% อยา่งไรก็ตาม อตัรากําไร
ขั %นตน้ลดลง เนื(องจากการขายสนิคา้กลุม่ที(มอีัตรากําไรขั %นตน้ตํ(ามสีดัสว่นการขายเพิ(มขึ%น ในขณะที(สดัสว่นการขาย
ในหมวดสนิคา้ที(มอีตัรากําไรขั %นตน้ที(สงูกวา่มสีดัสว่นการขายที(ลดลง   

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2 ปี 2564 มจํีานวน 46.71 ลา้นบาท ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การขาย 21.71 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 24.28 ลา้นบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยน 0.72 ลา้น
บาท คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมเพิ(มขึ%น 1.30 ลา้นบาท หรอื 2.86% เมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปี
ก่อน ค่าใชจ้่ายที(เพิ(มขึ%นหลักเป็นค่าใชจ้่ายที(ผันแปรตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ เช่น คอมมชิชั(น
พนักงาน เป็นตน้ ดา้นค่าใชจ้่ายที(ลดลงหลัก ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและกจิกรรมต่างๆที(ลดลงเนื(องจาก
สถานการณ์โควดิ-19  

โครงสรา้งรายได้ หน่วย : ลา้นบาท

 Q2/2564 % Q2/2563 % เพิ�มขึ�น % 1H/2564 % 1H/2563 % เพิ�มขึ�น % 
(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY)

223.29       74.22% 185.60      75.61% 37.69 20.31% 431.48      69.13% 399.42     76.99% 32.06 8.03%

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 74.36         24.72% 52.99        21.59% 21.36 40.31% 182.01      29.16% 106.24     20.48% 75.78 71.33%

กลุ่มสนิคา้และบรกิารดา้นระบบบําบัดนํ%าเพื(ออุปโภค บรโิภค 
(WATER)

3.20          1.06% 6.88         2.80% (3.68) -53.46% 10.68        1.71% 13.17       2.54% (2.49) -18.90%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 300.85     100% 245.47    100% 55.37 22.56% 624.17    100% 518.82   100% 105.35 20.30%
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ตน้ทุนทางการเงนิมจํีานวน 0.62 ลา้นบาท เพิ(มขึ%น 0.13 ลา้นบาท หรือ 27.29% เมื(อเทยีบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีกอ่นที(มตีน้ทนุทางการเงนิ 0.49 ลา้นบาท เนื(องจากใชเ้งนิกูย้มืระยะสั %นจากสถาบนัการเงนิเพิ(มขึ%น 

 

รายการอื�น 

ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทบันทกึขาดทุนจากการตัดหนี%สูSูลูกหนี%การคา้และลูกหนี%อื(น 0.70 ลา้นบาท 
และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนี%การคา้และลูกหนี%อื(นจํานวน 0.70 ลา้นบาท มาจากการ
ดําเนินการหักกลบหนี%เจา้หนี%เงนิประกันผลงานที(ครบกําหนดกับลูกหนี%ผูรั้บเหมาโครงการประปาซึ(งบรษัิทไดต้ั %ง
สาํรองรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ลกูหนี%ไวแ้ลว้ 

 

กําไรสทุธ ิ

ไตรมาส 2 ปี 2564 บรษัิทมกํีาไรสทุธสิว่นที(เป็นของบรษัิทใหญ่ 18.36 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรากําไรสทุธ ิ
6.10% กําไรสทุธมิจํีานวนใกลค้ยีงกันเมื(อเทยีบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อนที(มกํีาไรสทุธ ิ18.37 ลา้นบาท คดิ
เป็นอตัรากําไรสทุธ ิ7.38%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 30 มถินุายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ�มขึ�น %  

  จํานวน % จํานวน % (ลดลง) เปลี�ยนแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         501.65  74.23%          428.90        70.78% 72.75  16.96% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         174.20  25.77%         177.10  29.22% (2.90) -1.64% 

รวมสนิทรพัย ์         675.85  100.00%         606.00  100.00% 69.85  11.53% 

หนี%สนิหมนุเวยีน         286.28  42.28%         231.44 38.11% 54.84  23.69% 

หนี%สนิไมห่มนุเวยีน           45.65  6.74%           47.41  7.81% (1.75) -3.70% 

รวมหนี�สนิ         331.94  49.02%         278.85  45.92% 53.09  19.04% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 

        345.22  50.98%         328.45  54.08% 16.76  5.10% 

สนิทรพัย ์

ณ วันที( 30 มถิุนายน 2564 บรษัิทมีสนิทรัพยร์วม 675.85 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 
จํานวน 69.85 ลา้นบาท หรือ 11.53% สนิทรัพย์ที(เพิ(มขึ%นหลักมาจากสนิทรัพย์หมุนเวียนที(เพิ(มขึ%นจากสนิคา้
คงเหลอื-สทุธเิพิ(มขึ%น 83.46 ลา้นบาทจากการสั(งซื%อสนิคา้สํารองคลังและลูกหนี%การคา้-สทุธเิพิ(มขึ%น 26.63 ลา้น
บาทตามรายไดจ้ากการขายที(เพิ(มขึ%น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง 31.68 ลา้นบาท ดา้น
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลงหลกัจากคา่เสื(อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 

หนี�สนิ 

ณ วันที( 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี%สนิรวม 331.94 ลา้นบาท เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 
จํานวน 53.09 ลา้นบาท หรือ 19.04% หนี%สนิที(เพิ(มขึ%นหลักมาจากเงนิกูย้ืมระยะสั %นจากสถาบันการเงนิเพิ(มขึ%น 
27.94 ลา้นบาท เจา้หนี%การคา้เพิ(มขึ%น 43.74 ลา้นบาท และภาษีเงนิไดค้า้งจ่ายเพิ(มขึ%น 5.14 ลา้นบาท โดยมี
เจา้หนี%หมุนเวยีนอื(นลดลง 22.23 ลา้นบาท ดา้นหนี%สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจากเงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงนิ 3.57 ลา้นบาท และหนี%สนิตามสัญญาเช่าลดลง 0.66 ลา้นบาท โดยมีประมาณการหนี%สนิผลประโยชน์
พนักงานเพิ(มขึ%น 1.48 ลา้นบาท  

 



คําอธบิายและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน ของบรษัิท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

สาํหรับไตรมาส 2 สิ%นสดุวนัที( 30 มถินุายน 2564 

 

     

หนา้ที( 4   11 สงิหาคม 2564 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที( 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนของบริษัทใหญ่จํานวน 345.22 ลา้นบาท 
เพิ(มขึ%นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 16.76 ลา้นบาท หรอื 5.10% จากกําไรสทุธสิําหรับงวดจํานวน 45.19 
ลา้นบาท และลดลงจากการจา่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้จํานวน 28.35 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงนิสด 30 มถินุายน 2564 30 มถินุายน 2563 

เงนิสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมดําเนนิงาน (25.52) 53.67 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมลงทนุ (0.61) (3.57) 

เงนิสดสทุธไิดม้า(ใชไ้ป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (5.47) (11.31) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ(มขึ%น(ลดลง) (31.61) 38.79 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด  60.70 124.35 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 25.52 ลา้นบาท โดยมกํีาไรจากการดําเนนิงานกอ่น
การเปลี(ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี%สนิดําเนนิงานจํานวน 61.26 ลา้นบาท กระแสเงนิสดลดลงจากลูกหนี%การคา้
และลูกหนี%อื(นเพิ(มขึ%น 16.22 ลา้นบาท และสนิคา้คงเหลือเพิ(มขึ%น 83.76 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงนิสดรับจาก
เจา้หนี%การคา้และเจา้หนี%อื(นเพิ(มขึ%น 19.35 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 0.61 ลา้นบาท เพื(อซื%อสนิทรัพยถ์าวรและสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน  
1.47 ลา้นบาท โดยมเีงนิสดรับจากการรับคนืเงนิใหกู้ย้มืจากพนักงานจํานวน 0.65 ลา้นบาท และรับดอกเบี%ยจํานวน 
0.20 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 5.47 ลา้นบาท เพื(อจ่ายคนืเงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ
จํานวน 3.57 ลา้นบาท จ่ายชําระหนี%สนิตามสญัญาเชา่จํานวน 0.40 ลา้นบาท จ่ายดอกเบี%ยจํานวน 1.11 ลา้นบาท 
และจา่ยเงนิปันผล 28.34 ลา้นบาท โดยมกีระแสเงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั %นจากสถาบันการเงนิ 27.94 ลา้นบาท 
เพื(อชาํระคา่สนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

  


