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14. คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม สาํหรับปี สิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 183.09 ลา้นบาท หรือ 20.01% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการรวม 914.90 ลา้นบาท โดยรายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากรายไดก้ารรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ

นํ( าประปาชุมชน อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากบริษทัประสบปัญหาดา้นบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจาํนวนไม่เพียงพอ 

และการขาดประสบการณ์ทาํให้การบริหารงานโครงการยงัขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาใน

บางพื(นที,ที,มีปริมาณงานจาํนวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกลเ้คียงกนั แรงงานในพื(นที,มี

จาํนวนจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในกาํหนด ในไตรมาส 4 

ปี 2559 บริษทัประมาณการหนี( สินที,เกิดจากความล่าชา้ของโครงการจาํนวน 97.11 ลา้นบาท โดยเป็นหนี( สินที,บริษทั

สามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งจาํนวน  80.39 ลา้นบาท นอกจากนี( ยงัเกิดปัญหาผูรั้บจา้งบางส่วนทิ(งงานขณะดาํเนินการ เกิด

ค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ ซึ,งบริษทัคาดวา่อาจจะไม่ไดรั้บคืนจากผูรั้บจา้ง จึงบนัทึกประมาณการหนี( สินจากค่าปรับส่งมอบ

งานล่าชา้จาํนวน 56.51 ลา้นบาท จากปัญหาดงักล่าว บริษทัไดเ้ร่งดาํเนินการแกไ้ข ทาํให้มีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนส่วนเพิ,ม ใน

การเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเขา้ทาํงานในโครงการที,มีปัญหา ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที,เป็นของ

บริษทัใหญ่จาํนวน 15.25 ลา้นบาท ลดลง 49.56 ลา้นบาท หรือลดลง 144.43% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็น

ของบริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท  

สรุปผลการดาํเนินงาน   

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 816.53 847.39 -3.64% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 21.11 9.42 124.18% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 260.35 58.09 348.16% 
รายไดอื้,น 4.87 3.04 60.27% 
รวมรายได้ 1,102.87 917.94 20.15% 
ตน้ทุนขาย 606.72 624.78 -2.89% 
ตน้ทุนบริการ 21.88 6.91 216.47% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 232.74 42.92 442.24% 
รวมต้นทุน 861.34 674.62 27.68% 

กาํไรขั6นต้น 236.65 240.29 -1.51% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 21.55% 26.26% -4.71% 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 246.79 196.31 25.71% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (5.26) 47.02 -111.20% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงนิได้ (%) (0.48%) 5.12% -5.60% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ (15.25) 34.31 -144.43% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.38%) 3.74% -5.12% 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั(นพื(นฐาน (บาท) (0.08) 0.21 -137.93% 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ( าหนกั(ลา้นหุน้)* 189.80 162.00  
*ปี 2559 บริษทัออกหุน้เพิ,มทุนใหม่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้(RO) จาํนวน 40,499,996 หุน้  

 

รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 % ปี 2558 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

687.37 62.60% 715.45 78.20% -3.92% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01% 

 

ปี 2559 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 183.09 ลา้นบาท หรือ 
20.01% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 914.90 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) มี
จาํนวน 687.37 ลา้นบาท ลดลง 28.08 ลา้นบาทหรือ 3.92% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยงัขยายตวัในอตัราที,
ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที,เป็นกลุ่มลูกคา้หลกั อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตที์,ภาคการผลิตโดยรวม
ขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคานํ( ามนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทาํให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี( รายได้
จากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ บริษทัประมูลงานขายไดล้ดลงเมื,อเทียบกบัปี 2558 เนื,องจากบริษทัไม่เนน้การประมูลงาน
ขายสินคา้ในรายการที,มีอตัรากาํไรขั(นตน้ตํ,าเกินไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการขยายพื(นที,การขาย ทาํให้มี
จาํนวนลูกคา้ใหม่เพิ,ม นอกจากนี(  การร่วมมือกบัคู่คา้ในการขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาพนกังานขายให้
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มีความรู้ ความเชี,ยวชาญในสินคา้ ทาํให้กลุ่มสินคา้ SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกคา้ใหม่และจากสินคา้ใหม่เพิ,มขึ(น 
นอกจากนี(ยงัสามารถพฒันาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขายสาํหรับสินคา้เทคนิค ทาํใหมี้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นดว้ย 

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื,อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) มีจาํนวน 130.29 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 25.47 
ลา้นบาท หรือ 24.30% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแมว้า่ภาพรวมของตลาดมี
แนวโนม้ชะลอตวั ลูกคา้ในอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยทีี,เปลี,ยนแปลงไป นอกจากนี(การขายสินคา้กลุ่ม CE 
มีการแข่งขนัค่อนขา้งเขม้ขน้ แต่อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ CE จะไม่ค่อยเปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจาก
อาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้
ลูกคา้ตระหนักถึงความสําคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกคา้เก่าที,มีศกัยภาพ ทาํให้รายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้เพื,อการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตขึ(น 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 280.34 ลา้น
บาท เพิ,มขึ(น 185.70 ลา้นบาท หรือ 196.22% เมื,อเทียบกบัปีก่อน รายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจาํนวน 252.01 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 861.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 606.72 
ลา้นบาท ตน้ทุนขายลดลงผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายที,ลดลง ดา้นตน้ทุนบริการมีจาํนวน 21.88 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากปี
ก่อนเนื,องจากบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพิ,มขึ(น และตน้ทุนการก่อสร้างโครงการประปา
ชุมชนมีจาํนวน 232.74 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นตามการรับรู้รายไดต้ามสดัส่วนงานก่อสร้าง 

 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ เนื,องจากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอตัรากาํไรขั(นตน้ไม่สูง และมีตน้ทุนส่วนเพิ,มจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการให้แลว้เสร็จ ดา้นอตัรากาํไรขั(นตน้จากการขายสินคา้ลดลงจากภาวะการแข่งขนั และอตัรากาํไรขั(นตน้จากงาน
บริการยงัไม่สูง เนื,องจากยงัมีรายไดจ้ากงานบริการไม่มาก แต่มีตน้ทุนค่าเสื,อมราคาสินทรัพยง์านบริการคงที, ทาํให้บริษทัมี
อตัรากาํไรขั(นตน้ที, 21.55% ลดลงเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีอตัรากาํไรขั(นตน้ 26.26% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจาํนวน 246.79 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จาํนวน 92.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเมื,อเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัจากค่าตอบแทนพนกังานที,ผนั
แปรตามรายไดจ้ากการขายที,ลดลง ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2559 มี
จาํนวน 97.98 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ,มขึ(น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรที,มีจาํนวนเพิ,มขึ(น 
และการบนัทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้จาํนวน 56.51 ลา้นบาท เป็นค่าปรับที,บริษทัคาดว่าอาจจะไม่
สามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งได ้ 
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ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 11.01 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ 

กาํไรสุทธิ 

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที,เป็น
ของบริษทัใหญ่จาํนวน 15.25 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเมื,อทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็น
ของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.74%  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

 

 

 

 

ฐานะการเงนิ 

  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
% เปลี@ยนแปลง 

  ล้านบาท % ล้านบาท %   

สินทรัพย ์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99% 
หนี( สิน 609.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
ใหญ่ 

352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั(งสิ(น 960.95 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 
293.56 ลา้นบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที,เพิ,มขึ(นจากลูกหนี( อื,นที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่า
สินคา้และวสัดุก่อสร้างสาํหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ,มขึ(น 5.36 ลา้นบาท ลูกหนี(ค่าปรับส่งงานล่าชา้จาํนวน 11.24 
ลา้นบาท เงินทดรองจ่ายเพิ,มขึ(น 13.82 ลา้นบาท และมีรายการมูลค่างานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเก็บสาํหรับงานก่อสร้างโครงการ
ประปาเพิ,มขึ(นจาํนวน 127.74 ลา้นบาท ดา้นสินคา้คงเหลือสุทธิเพิ,มขึ(นหลกัมาจากสินคา้ที,ซื(อมาเพื,อขาย 11.16 ลา้นบาท 
และมีงานระหวา่งทาํเพิ,มขึ(น 2.79 ลา้นบาท โดยมีค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้เพิ,มขึ(นจาํนวน 2.08 ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 

อตัรากาํไรขั(นตน้ 21.55% 26.26% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 1.34% 6.70% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (1.38%) 3.74% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (4.52%) 10.63% 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ,มขึ(นหลกัจากที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที,มาจากการซื(อเครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาล
ในธุรกิจนํ( าจาํนวน 21.87 ลา้นบาท ซื(อสินทรัพยป์ระเภทเครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้ํานักงานจาํนวน 8.17 ลา้นบาท 
สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( าอยู่ระหวา่งติดตั(งจาํนวน 6.70 ลา้นบาท และซื(อสินทรัพยอื์,นๆรวมจาํนวน 2.75 ลา้นบาท 
สินทรัพยล์ดลงโดยการตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 7.79 ลา้นบาท และค่าเสื,อมราคา 18.83 ลา้นบาท  

ลูกหนี6การค้า-สุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัมีลูกหนี(การคา้-สุทธิจาํนวน 146.29 ลา้นบาท ลูกหนี(การคา้ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 3.60 ลา้น

บาท โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี( เฉลี,ย 49.23 วนั เร็วขึ(นกวา่ปีก่อนที,มีระยะเวลาเก็บหนี( เฉลี,ย 55.22 วนั  

โดยปกติ บริษทัมีนโยบายการใหร้ะยะเวลาการจ่ายชาํระแก่ลูกคา้ ซึ, งบริษทัจะทาํการพิจารณาระยะเวลาการจ่าย

ชาํระจากผลประกอบการที,ผ่านมา ยอดการสั,งซื(อ และประวติัการชาํระเงินในอดีต สาํหรับนโยบายการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสัย

จะสูญ บริษทัจะประมาณการจากลูกหนี( ที,คาดวา่จะเก็บหนี(ไม่ได ้ใชอ้ตัราการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ [\\% จากยอดหนี(คง

คา้ง  ในปี 2559 บริษทัไม่มีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเพิ,มขึ(นจากปีก่อน 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

บริษทัมีสินคา้คงเหลือ-สุทธิจาํนวน 235.09 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาํนวน 11.86 ลา้นบาท เกิดจากสินคา้สาํเร็จรูปที,

ซื(อมาเพื,อขายเพิ,มขึ(นจาํนวน 11.16 ลา้นบาท และงานระหว่างทาํเพิ,มขึ(น 2.79 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย 

97.11 วนั ลดลงจากปีก่อนทีมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย 118.79 วนั ในส่วนของนโยบายการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้

สาํหรับสินคา้ลา้สมยัหรือเสื,อมคุณภาพ บริษทัพิจารณาจากอายแุละสภาพของสินคา้เป็นหลกั โดยในปี 2559 บริษทัมีค่าเผื,อ

การลดมูลค่าสินคา้เพิ,มขึ(นจาํนวน 2.08 ลา้นบาท  

หนี6สิน 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนี( สินรวม 609.95 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 263.85 
ลา้นบาท หรือ 76.23% โดยมีหนี( สินที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 174.45 ลา้น
บาท ส่วนของหนี( สินระยะยาวตามสญัญาเช่าทางการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปีเพิ,มขึ(น 4.91 ลา้นบาท ส่วนของเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปีเพิ,มขึ(น 5.14 ลา้นบาท และการบนัทึกประมาณการหนี( สิน
จากการปรับงานล่าชา้จาํนวน 56.41 ลา้นบาท ในขณะที,เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,นสุทธิลดลง 27.26 ลา้นบาท 

  สาํหรับหนี( สินไม่หมุนเวียนเพิ,มขึ(นหลกัจากหนี( สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ,มขึ(น 15.13 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 32.32 ลา้นบาท และมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ,มขึ(นจาํนวน 2.70 
ลา้นบาท 
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 เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงนิ 

 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 313.57 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากปีก่อน เนื,องจากบริษทัออกตั]ว

แลกเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 100 ลา้นบาท ออกตั]วสัญญาใชเ้งินเพิ,มขึ(น 35 ลา้นบาท และใชว้งเงินทรัสต์รีซีทเพิ,มขึ(นจาํนวน 

39.84 ลา้นบาท เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีตั]วแลกเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เสนอแก่สถาบนัการเงินแห่งหนึ,ง ในอตัรา

ดอกเบี(ย 3.45% ต่อปี อาย ุ4 เดือน เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( า  

 เจ้าหนี6การค้า-สุทธิ 

 บริษทัมีเจา้หนี(การคา้จาํนวน 104.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเจา้หนี(การคา้ในประเทศ 30.32 ลา้นบาท และเจา้หนี(

การคา้ต่างประเทศ 74.02 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการชาํระหนี( เฉลี,ยในปี 2559 เท่ากบั 47.30 วนั ลดลงจากปีก่อนที,มี

ระยะเวลาชาํระหนี(  66.28 วนั  

 หนี6สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 บริษทัมีสินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ไดแ้ก่ เครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาลจาํนวน 21.87 ลา้น

บาท เครื,องใชส้าํนกังานและยานพาหนะรวมจาํนวน 5.61 ลา้นบาท ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าปัจจุบนัของหนี( สิน

ระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24.71 ลา้นบาท เป็นหนี( สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที,จะครบกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี 5.97 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 352.31 ลา้นบาท โดยใน
ไตรมาส ^ ปี _``a บริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนจาํนวน 40,499,996 หุน้ มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื,อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 2 บาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั(งจาํนวน (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดที้,หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ปี 2559 ขอ้ __ ) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีทุนที,ออกชาํระแลว้ 202.50 ลา้นบาท มีส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัเพิ,มขึ(น 40.15 ลา้นบาท กาํไรสะสมลดลงเนื,องจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 15.25 ลา้น
บาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 35.64 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหนี( สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.73 เท่า เพิ,มขึ(นจากปีก่อนที,มีอตัราส่วนหนี( สิน

ต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 1.07 เท่า เนื,องจากมีสดัส่วนหนี( สินเพิ,มขึ(น  
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ข้อมูลการเปลี@ยนแปลงงบการเงนิ 

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 เนื,องจากบริษทัไดพ้บขอ้ผิดพลาด
จากการที,บริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิ
เนียริ,ง)  จึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยใน
งบการเงินรวมจาํนวน 1.54 ลา้นบาท จึงทาํใหง้บแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2558 และ
วนัที, [ มกราคม 2558 ที,แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.44 1.58 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี(การคา้ (เท่า) 7.41 6.61 

ระยะเวลาเก็บหนี( เฉลี,ย (วนั) 49.23 55.22 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี(  (เท่า) 7.72 5.51 

ระยะเวลาชาํระหนี( เฉลี,ย (วนั) 47.30 66.28 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.76 3.07 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย (วนั) 97.11 118.79 

วงจรเงินสด (วนั) 99.04 107.73 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (238.14) (23.21) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 242.47 55.20 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง) (10.21) 27.70 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 238.14 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี,ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี( สินดาํเนินงานจํานวน 77.30 ล้านบาท สินทรัพยแ์ละหนี( สินจากการดาํเนินงาน
เปลี,ยนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหนี(การคา้และลูกหนี( อื,นเพิ,มขึ(น 23.87 ลา้นบาท มูลค่างานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเก็บและเงิน
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จ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ,มขึ(นจาํนวน 238.08 ลา้นบาท โดยมีเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,นลดลง
จาํนวน 26.09 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 14.54 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื,อซื(อสินทรัพยป์ระเภทเครื,องใช้
สาํนกังานและทรัพยสิ์นอื,นๆรวม 10.92 ลา้นบาท  และสินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( าระหวา่งติดตั(ง 6.70 ลา้นบาท โดยมีเงิน
สดรับจากการขายสินทรัพย ์1.56 ลา้นบาท และรับดอกเบี(ย 0.74 ลา้นบาท   

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 242.47 ลา้นบาท มาจากเงินกูย้ืมระยะสั(นเพิ,มขึ(น 169.10 ลา้น
บาท กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 50  ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ,มทุนจาํนวน 80.65 ลา้นบาท โดย
ระหวา่งงวดมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.55 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี( สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 
ลา้นบาท จ่ายดอกเบี(ยจาํนวน 5.16 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ลา้นบาท 

แนวโน้มผลการดาํเนินงานปี 2560 

 การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตวัเพิ,มขึ(นจากปีก่อน แต่ยงัเป็นการ
ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขบัเคลื,อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ
ต่อเนื,องจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัจากความตอ้งการในประเทศ สาํหรับ
การผลิตเพื,อส่งออกที,ตอ้งพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการคา้โลก ที,ถึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเสี,ยงและความผนัผวนในดา้นต่างๆ 
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื( นตัวขึ( นได้ดีกว่าปีก่อน เหล่านี( จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรม ความตอ้งการสินคา้ในธุรกิจของบริษทั อยา่งสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน และสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มจึงคาดวา่จะมีแนวโนม้เติมโตขึ(น โดยบริษทัมุ่งเนน้การให้บริการ
อยา่งครบวงจร การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความเป็นผูเ้ชี,ยวชาญ การเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพฒันาสินคา้ การ
เพิ,มสินคา้ใหม่ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทั(งในกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที,บริษทัยงัมี
ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย รวมถึงการเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัดว้ย 

 สาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค  บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนมาจากภาครัฐที,ยงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าต่อเนื,อง และจากภาคอุตสาหกรรมที,ระบบบาํบดันํ( า
ยงัเป็นสิ,งจาํเป็นในกระบวนการการดาํเนินธุรกิจ และบริษทัเชื,อมั,นวา่ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมั,นของบริษทั จะสามารถ
พฒันาบุคลากรและทีมงานใหมี้ความเชี,ยวชาญในธุรกิจ การพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทาํให้ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทัเติบโตและสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัไดใ้น
อนาคต   

  

  

 


