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14. ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) 
มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 911.85 ลำ้นบำท ลดลง 12.60 ลำ้นบำท หรือ 1.36% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้ริกำรรวม 924.45 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงลดลง
เน่ืองจำกในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บงำนในลกัษณะดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม ก ำไรขั้นตน้มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 บริษทัมีก ำไร
ขั้นตน้จ ำนวน 236 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 25.88% เพ่ิมข้ึน 8.39 ลำ้นบำท หรือ 3.68% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรขั้นตน้ 
227.62 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 24.62% เน่ืองจำกมีตน้ทุนสินคำ้ลดลงจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำ และไม่มีตน้ทุนส่วนเกินจำก
งำนก่อสร้ำง นอกจำกน้ี บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำกรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์7.24 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมี
กำรขำยสินทรัพยด์งักล่ำว สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 บริษทัมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน 41.42 ลำ้นบำท คิด
เป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 4.49% เพ่ิมข้ึน 4.91 ลำ้นบำท หรือ 13.44% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน 
36.51 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 3.91%   
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
      หน่วย:ลำ้นบำท 
  ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

เปลีย่นแปลง 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร                     911.74                      907.57  4.18  0.46% 

รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงและสญัญำบริกำร                         0.11                        16.89  (16.78) -99.38% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร                     911.85                      924.45  (12.60) -1.36% 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร                     674.47                      673.42  1.05  0.16% 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและให้บริกำร                         1.38                        23.42  (22.04) -94.11% 

รวมต้นทุน                     675.85                      696.84  (20.99) -3.01% 

ก ำไรขั้นต้น                     236.00                      227.62  8.39  3.68% 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 25.88% 24.62%     

รำยไดอ่ื้น                       18.59                          12.02 6.57  54.65% 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                     195.85                      192.74  3.12  1.62% 

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้                       58.74                        46.90  11.84  25.25% 

อัตราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 6.31% 5.01%     

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่                       41.42                        36.51  4.91  13.44% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.45% 3.90%     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                         0.20                          0.18  0.02  13.44% 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั(ลำ้นหุ้น)                     202.50                      202.50      
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รำยได้  
โครงสร้ำงรำยได้ หน่วย : ลำ้นบำท 

ปี 2562 % ปี 2561 % เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 
เปลีย่นแปลง 

กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (SAFETY) 

719.42 78.90% 715.73 77.42% 3.69 0.52% 

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

กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

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

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

 ปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 911.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย 890.79 ลำ้น
บำท รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 20.95 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำง 0.11 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
รวมลดลง 12.60 ลำ้นบำท หรือ 1.36% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 บริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน หรือ SAFETY จ ำนวน 719.42 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.69 ลำ้นบำท หรือ 0.52% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ในกลุ่มลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรและกลุ่มลูกคำ้ใหม่เพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำมรำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้เดิมบำงกลุ่ม เช่นกลุ่มยำนยนต ์
กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเน่ืองมำจำกภำวะกำรแข่งขนัและกำรลดงบประมำณกำรสั่งซ้ือ เน่ืองจำกกำรลดอตัรำก ำลงักำรผลิตตำมภำวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ดำ้นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรมีจ ำนวนลดลงเน่ืองจำกเป็นลกัษณะงำนโครงกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยในกลุ่มสินคำ้เพ่ือกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ ำนวน 167.96 ลำ้นบำท ลดลง 4.61 ลำ้นบำท 
หรือ 2.67% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคำ้หลกัในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ลดก ำลงักำรผลิตตำมตลำดส่งออกท่ีชะลอตวั จำก
ปัญหำสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งจีนกบัสหรัฐอเมริกำ และเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  
 ดำ้นรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ ำนวน 24.48 ลำ้นบำท 
ลดลง 11.67 ลำ้นบำท หรือ 32.28% โดยบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรติดตั้งโครงกำรระบบน ้ ำในกลุ่มลูกคำ้
อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดำ้นรำยไดท่ี้ลดลงมำจำกรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกในปี 
2562 บริษทัไม่ไดรั้บงำนในลกัษณะดงักล่ำว 
 ปี 2562 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นจ ำนวน 18.59 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 6.57 ลำ้นบำท หรือ 54.65% รำยไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำก
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 6.50 ลำ้นบำท และรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย-์สุทธิ 7.24 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส ำหรับงำนขดุเจำะบำดำลซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นกำรขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยแ์ลว้  

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนรวม 675.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 657.30 ลำ้นบำท ตน้ทุนบริกำรจ ำนวน 17.17 ลำ้น
บำท และตน้ทุนกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนขำยเพ่ิมข้ึนตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม ตน้ทุน
สินคำ้บำงรำยกำรต ่ำกว่ำปีก่อน เน่ืองมำจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำ ดำ้นตน้ทุนบริกำรลดลงตำมรำยไดง้ำนบริกำร โดยมีตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำงเกิดจำกกำรซ่อมแซมท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบงำนประปำชุมชน  

 ปี 2562 สัดส่วนตน้ทุนขำยและบริกำรคิดเป็น 74.12% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 236 ลำ้น
บำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 25.88% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรขั้นตน้ 227.62 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 24.62% 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 195.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 89.90 ลำ้นบำท 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 102.10 ลำ้นบำท ค่ำปรับงำนล่ำชำ้ 0.58 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 3.28 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยและบริหำรรวม เพ่ิมข้ึน 3.12 ลำ้นบำท หรือ 1.62% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีค่ำใชจ่้ำยท่ีลดลงหลกัมำจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญลูกหน้ีงำนก่อสร้ำงท่ีบนัทึกในปีก่อน และค่ำใชจ่้ำยดำ้นกฎหมำยในกำรฟ้องร้องคดีงำนประปำลดลงเน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนในปี 2561 อยำ่งไรก็ตำม มีค่ำใชจ่้ำยท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำกกำรบนัทึกค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวนประมำณ 8 
ลำ้นบำท อนัเป็นผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2562 บริษทัมีรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์นจ ำนวน 3.28 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนขุดเจำะ
บำดำล อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัไดเ้คยบนัทึกกำรขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยด์งักล่ำวแลว้ จึงมีรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ย
ค่ำสินทรัพยจ์ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท  

ดำ้นตน้ทุนทำงกำรเงินมีจ ำนวน 5.17 ลำ้นบำท ลดลง 3 ลำ้นบำท หรือ 36.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 
8.17 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพียงพอจึงคืนเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

ก ำไรสุทธิ 

ปี 2562 บริษทัมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 4.45% ก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 4.91 
ลำ้นบำท หรือ 13.44% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 3.90% 

ฐำนะกำรเงนิ 
     หน่วย : ลำ้นบำท 
 ณ 31 ธันวำคม 2562 ณ 31 ธันวำคม 2561 เพิม่ขึน้ % 

 จ ำนวน % จ ำนวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 
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% 
หน้ีสินหมุนเวียน 213.39 37.54% 325.30 49.78% (111.92) -34.40% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 52.77 9.28% 53.83 8.24% (1.06) -1.97% 
รวมหนีสิ้น 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 567.15  ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 84.97 
ลำ้นบำท หรือ 13.03% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงหลกัมำจำกสินคำ้คงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ลำ้นบำท ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิลดลง 
9.71 ลำ้นบำท และลูกหน้ีอ่ืนลดลงหลกัจำกสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำงำนก่อสร้ำงประปำ 12.42 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน 28.54 ลำ้นบำท ดำ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจำกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ จ ำนวน 14.52 ลำ้น
บำท โดยลดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย ์ส ำหรับงวด 11.80 ลำ้นบำท และจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนขุดเจำะบำดำล 
21.40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกเป็นกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำวแลว้จึงมีรำยกำรโอนกลบักำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 114 
 

หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวม 266.16 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 112.98 ลำ้นบำท 
หรือ 29.80% โดยมีหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีลดลงหลกัจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลงจ ำนวน 72.07 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีกำรคำ้
ลดลง 37.02 ลำ้นบำท และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปีลดลง 4.75 ลำ้นบำท โดยมีภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพ่ิมข้ึน 1.56 ลำ้นบำท ดำ้นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินลดลง 7.95 ลำ้นบำท และเงินกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงินลดลง 7.14 ลำ้นบำท โดยมีประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน 15.16 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
เปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 251 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลำ้นบำท โดย
ลดหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย และด ำเนินกำรโอนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 16.20 ลำ้นบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 73.06 ลำ้นบำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสมจ ำนวน 89.26 ลำ้นบำท ตำมมติ
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนของบริษทัใหญ่จ ำนวน 302.29 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 28.01 ลำ้น
บำท หรือ 10.21% เพ่ิมข้ึนจำกก ำไรสุทธิส ำหรับงวดจ ำนวน  41.42 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 10.13 ลำ้น
บำท และจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 2 ลำ้นบำท   

กระแสเงนิสด 
หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 128.62 139.15 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทุน 7.11 (1.28) 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (107.22) (172.97) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 28.51 (35.10) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  85.76 57.21 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 128.62 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำนจ ำนวน 82.60 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 60.77     
ลำ้นบำท  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนจ ำนวน 30.62 ลำ้นบำท และเงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินไดจ้ ำนวน 4.29 ลำ้นบำท โดยมี
เงินสดจ่ำยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนจ ำนวน 36.65 ลำ้นบำท จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวน 0.59 ลำ้นบำท และจ่ำยภำษีเงินได ้
จ ำนวน 11.85 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 7.11 ลำ้นบำท มำจำกเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นจ ำนวน 9.26 
ลำ้นบำท และรับดอกเบ้ียจ ำนวน 0.57 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวรจ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 107.22 ลำ้นบำท เพ่ือจ่ำยคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 79.21 
ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 13.36 ลำ้นบำท  จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 10.13 ลำ้นบำท และจ่ำย
ดอกเบ้ียจ ำนวน 4.52 ลำ้นบำท 


