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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 33,967,252.78           31,620,222.51           26,291,126.69           19,885,775.49           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4, 6 172,069,128.19         154,289,926.92         170,360,914.45         155,564,197.81         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                            -                            7,800,000.00             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,546,880.55             1,348,495.38             1,405,100.54             1,241,715.38             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 213,452,556.08         215,878,518.62         205,712,974.82         213,046,010.23         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 421,035,817.60         403,137,163.43         411,570,116.50         389,737,698.91         

  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 8 -                            -                            11,405,428.12           14,385,625.00           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 9 -                            -                            -                            -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 10 508,448.31                881,494.43                469,674.89                807,761.07                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 11 7,820,675.00             8,177,950.44             7,820,675.00             8,177,950.44             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 146,287,908.14         129,170,131.86         144,708,663.54         129,040,727.61         
สิทธิการเช่า - สุทธิ 13 2,568,946.14             2,374,969.76             2,206,446.14             2,374,969.76             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 1,696,259.01             1,400,020.93             1,456,179.11             1,400,020.93             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 6,018,811.21             5,172,209.70             5,905,482.49             5,071,165.84             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 85,893.00                  57,893.00                  22,100.00                  22,100.00                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 164,986,940.81         147,234,670.12         173,994,649.29         161,280,320.65         

รวมสินทรัพย์ 586,022,758.41         550,371,833.55         585,564,765.79         551,018,019.56         

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 16 108,410,526.97         40,949,651.27           108,410,526.97         40,949,651.27           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 17 136,782,524.59         151,717,591.27         125,990,705.13         145,782,894.72         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                            25,194.01                  -                            -                            
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 999,778.84                105,711.72                890,354.05                105,711.72                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 6,000,000.00             6,000,000.00             6,000,000.00             6,000,000.00             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,509,528.10             5,907,903.66             2,509,528.10             5,745,960.58             
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 254,702,358.50         204,706,051.93         243,801,114.25         198,584,218.29         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 3,879,359.83             405,228.26                3,479,940.20             405,228.26                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 5,500,000.00             10,000,000.00           5,500,000.00             10,000,000.00           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 15,915,500.79           14,411,848.89           14,926,109.33           13,647,677.42           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 261,600.00                169,600.00                159,600.00                169,600.00                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,556,460.62           24,986,677.15           24,065,649.53           24,222,505.68           
รวมหนีสิ้น 280,258,819.12         229,692,729.08         267,866,763.78         222,806,723.97         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 162,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 21 162,000,000.00         162,000,000.00         162,000,000.00         162,000,000.00         

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 161,999,986.00         161,999,986.00         161,999,986.00         161,999,986.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 97,693,443.03           97,693,443.03           97,693,443.03           97,693,443.03           

กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 16,200,000.00           16,200,000.00           16,200,000.00           16,200,000.00           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,632,235.78           46,935,418.61           41,804,572.98           52,317,866.56           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 88,872.61                  67,939.12                  -                            -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 308,614,537.42         322,896,786.76         317,698,002.01         328,211,295.59         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,850,598.13)            (2,217,682.29)            -                            -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 305,763,939.29         320,679,104.47         317,698,002.01         328,211,295.59         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 586,022,758.41         550,371,833.55         585,564,765.79         551,018,019.56         
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หมายเหตุ  2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 222,991,130.49       215,156,856.15       209,870,365.51       210,753,155.06       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,116,081.94            1,270,367.50            4,091,081.93            1,270,367.50            

รวมรายได้ 227,107,212.43       216,427,223.65       213,961,447.44       212,023,522.56       

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (166,735,678.49)      (157,950,761.99)      (157,375,753.05)      (156,456,149.98)      

ตน้ทุนบริการ (3,658,199.44)          (934,480.98)             (3,888,594.44)          (1,102,988.27)          

รวมต้นทุน (170,393,877.93)      (158,885,242.97)      (161,264,347.49)      (157,559,138.25)      

กาํไรขั้นต้น 56,713,334.50         57,541,980.68         52,697,099.95         54,464,384.31         

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (1,027,378.56)          1,023,619.65            (1,027,378.56)          1,030,328.17            

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                            -                            -                            1,213,432.32            

รายไดอ่ื้น 478,342.70               388,069.31               422,397.62               384,739.68               

ค่าใชจ่้ายในการขาย (25,945,437.72)        (22,486,608.41)        (21,799,335.07)        (19,654,143.88)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,637,466.53)        (19,837,363.85)        (19,042,898.59)        (17,849,736.07)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 6 (2,575,000.00)          -                            (2,575,000.00)          -                            

ตน้ทุนทางการเงิน (1,080,972.83)          (711,563.01)             (1,080,876.68)          (711,563.01)             

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,925,421.56            15,918,134.37         7,594,008.67            18,877,441.52         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (1,547,411.86)          (3,484,493.42)          (1,596,563.16)          (3,727,179.88)          

กาํไรสําหรับงวด 2,378,009.70            12,433,640.95         5,997,445.51            15,150,261.64         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 13,896.20                 (23,063.33)               -                            -                            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 13,896.20                 (23,063.33)               -                            -                            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,391,905.90            12,410,577.62         5,997,445.51            15,150,261.64         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,608,392.41            12,747,534.21         5,997,445.51            15,150,261.64         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (230,382.71)             (313,893.26)             -                            -                            
2,378,009.70            12,433,640.95         5,997,445.51            15,150,261.64         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,622,288.61            12,724,470.88         5,997,445.51            15,150,261.64         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (230,382.71)             (313,893.26)             -                            -                            
2,391,905.90            12,410,577.62         5,997,445.51            15,150,261.64         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 25 0.02                          0.08                          0.04                          0.09                          

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 25 161,999,986.00       161,999,986.00       161,999,986.00       161,999,986.00       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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หมายเหตุ  2558 2557  2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 637,133,519.46       596,774,750.00       612,542,210.22       588,316,207.68       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,068,075.26            3,816,121.50            7,068,075.25            3,816,121.50            

รวมรายได้ 644,201,594.72       600,590,871.50       619,610,285.47       592,132,329.18       

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (467,405,898.06)      (435,016,397.22)      (453,618,443.40)      (433,023,615.61)      

ตน้ทุนบริการ (5,883,411.33)          (2,860,654.05)          (6,728,295.62)          (3,316,003.63)          

รวมต้นทุน (473,289,309.39)      (437,877,051.27)      (460,346,739.02)      (436,339,619.24)      

กาํไรขั้นต้น 170,912,285.33       162,713,820.23       159,263,546.45       155,792,709.94       

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (1,007,639.87)          1,858,108.91            (1,007,639.87)          1,917,322.21            

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                            -                            -                            1,213,432.32            

รายไดอ่ื้น 2,370,094.03            2,081,436.60            2,228,315.11            1,236,703.13            

ค่าใชจ่้ายในการขาย (73,688,945.96)        (65,380,559.90)        (62,318,690.77)        (57,801,427.48)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (65,677,032.86)        (61,153,685.78)        (57,980,807.10)        (57,823,825.19)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 6 (5,150,000.00)          -                            (5,150,000.00)          -                            

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 8 -                            -                            (2,980,196.88)          -                            

ตน้ทุนทางการเงิน (2,843,756.02)          (1,998,104.11)          (2,843,659.87)          (1,998,104.11)          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 24,915,004.65         38,121,015.95         29,210,867.07         42,536,810.82         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (7,451,426.12)          (8,189,298.97)          (7,324,483.45)          (8,431,985.43)          

กาํไรสําหรับงวด 17,463,578.53         29,931,716.98         21,886,383.62         34,104,825.39         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 20,933.49                 (80,270.14)               -                            -                            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 20,933.49                 (80,270.14)               -                            -                            
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 17,484,512.02         29,851,446.84         21,886,383.62         34,104,825.39         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 18,096,494.37         30,853,849.66         21,886,383.62         34,104,825.39         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (632,915.84)             (922,132.68)             -                            -                            
17,463,578.53         29,931,716.98         21,886,383.62         34,104,825.39         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 18,117,427.86         30,773,579.52         21,886,383.62         34,104,825.39         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (632,915.84)             (922,132.68)             -                            -                            
17,484,512.02         29,851,446.84         21,886,383.62         34,104,825.39         

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 25 0.11                          0.19                          0.14                          0.21                          

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 25 161,999,986.00       161,999,986.00       161,999,986.00       161,999,986.00       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไร

เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 161,999,986.00    97,693,443.03      16,200,000.00       46,935,418.61      67,939.12            67,939.12            322,896,786.76    (2,217,682.29)      320,679,104.47    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

   เงินปันผล 23 -                       -                       -                        (32,399,677.20)    -                       -                       (32,399,677.20)    -                       (32,399,677.20)    

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                        18,096,494.37      20,933.49            20,933.49            18,117,427.86      (632,915.84)         17,484,512.02      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 161,999,986.00    97,693,443.03      16,200,000.00       32,632,235.78      88,872.61            88,872.61            308,614,537.42    (2,850,598.13)      305,763,939.29    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 135,000,000.00    97,693,443.03      13,500,000.00       64,240,145.08      85,629.36            85,629.36            310,519,217.47    (1,821,410.76)      308,697,806.71    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

   เพิ่มทุนหุ้นสามญั 21 26,999,986.00      -                       -                        -                       -                       -                       26,999,986.00      -                       26,999,986.00      

   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                       -                       -                        -                       -                       -                       -                       789,101.50           789,101.50           

   เงินปันผล 23 -                       -                       -                        (53,459,998.88)    -                       -                       (53,459,998.88)    -                       (53,459,998.88)    

   สาํรองตามกฎหมาย 22 -                       -                       2,700,000.00         (2,700,000.00)      -                       -                       -                       -                       -                       

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                       -                        30,853,849.66      (80,270.14)           (80,270.14)           30,773,579.52      (922,132.68)         29,851,446.84      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 161,999,986.00    97,693,443.03      16,200,000.00       38,933,995.86      5,359.22              5,359.22              314,832,784.11    (1,954,441.94)      312,878,342.17    

งบการเงินรวม

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว - รวมส่วน

หมายเหตุ ทีอ่อกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 161,999,986.00          97,693,443.03         16,200,000.00          52,317,866.56           328,211,295.59           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   เงินปันผล 23 -                              -                            -                            (32,399,677.20)         (32,399,677.20)            
   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                            -                            21,886,383.62           21,886,383.62             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 161,999,986.00          97,693,443.03         16,200,000.00          41,804,572.98           317,698,002.01           

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 135,000,000.00          97,693,443.03         13,500,000.00          69,360,007.58           315,553,450.61           

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   เพิ่มทุนหุน้สามญั 21 26,999,986.00            -                            -                            -                             26,999,986.00             
   เงินปันผล 23 -                              -                            -                            (53,459,998.88)         (53,459,998.88)            
   สาํรองตามกฎหมาย 22 -                              -                            2,700,000.00            (2,700,000.00)           -                               
   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                            -                            34,104,825.39           34,104,825.39             
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 161,999,986.00          97,693,443.03         16,200,000.00          47,304,834.09           323,198,263.12           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน:

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 24,915,004.65      38,121,015.95      29,210,867.07  42,536,810.82      

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

 หน้ีสงสัยจะสูญ 673,377.27           -                        673,377.27       -                        

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 5,150,000.00        -                        5,150,000.00    -                        

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,318,471.00        3,208,093.73        5,318,471.00    3,208,093.73        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        2,980,196.88    -                        

 โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (3,098,696.86)       (1,457,436.35)       (3,098,696.86)   (1,457,436.35)       

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                        -                        -                    (1,213,432.32)       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,880,914.97        9,140,781.76        9,770,295.03    9,259,086.23        

 ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 69,126.16             137.36                  63,056.85         137.36                  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,503,651.90        1,690,643.80        1,278,431.91    1,402,202.39        

 (กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 641,295.47           (261,793.36)          641,295.46       (310,223.24)          

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัตดัจาํหน่าย 1,167,449.67        -                        347,449.67       -                        

กาํไรจากการยกหน้ีให้ -                        (793,730.00)          -                    -                        

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการ 102,000.00           -                        -                    -                        

มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ (2,626,822.43)       -                        (2,626,822.43)   -                        

 ดอกเบ้ียรับ (291,255.59)          (324,117.90)          (260,966.01)      (316,672.25)          

 ดอกเบ้ียจ่าย 2,843,756.02        1,998,104.11        2,843,659.87    1,998,104.11        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 46,248,272.23      51,321,699.10      52,290,615.71  55,106,670.48      

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (21,234,413.72)     (37,242,601.40)     (18,119,287.22) (28,947,723.29)     

 สินคา้คงเหลือ (1,054,505.50)       17,525,013.47      3,852,567.37    15,509,653.48      

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (28,000.00)            (85,493.34)            -                    -                        

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,698,397.38)     (4,736,120.37)       (20,530,326.28) (7,006,377.88)       

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (10,000.00)            (40,000.00)            (10,000.00)        (40,000.00)            

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 8,222,955.63        26,742,497.46      17,483,569.58  34,622,222.79      

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                        174,551.20           -                    -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (12,605,195.25)     (9,933,783.03)       (11,616,666.51) (9,781,093.42)       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (4,382,239.62)       16,983,265.63      5,866,903.07    24,841,129.37      

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
หน่วย: บาท
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 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
หน่วย: บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                    (13,596,655.00)     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (7,800,000.00)   -                        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 174,660.95           (292,161.89)          174,701.02       (292,161.89)          

 เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,495.33               2,803.73               1,495.33           2,803.73               

 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (19,930,417.05)     (2,202,679.38)       (19,136,813.93) (1,520,692.87)       

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า (450,000.00)          -                        -                    -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (873,875.35)          (95,800.00)            (626,335.35)      (95,800.00)            

 รับดอกเบ้ีย 291,255.59           324,117.90           260,966.01       316,672.25           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (20,786,880.53)     (2,263,719.64)       (27,125,986.92) (15,185,833.78)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 67,489,677.88      (1,437,913.39)       67,489,677.88  (1,437,913.39)       

 จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว (149,944.81)          (337,920.66)          (149,944.81)      (337,920.66)          

 จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,500,000.00)       (4,500,000.00)       (4,500,000.00)   (4,500,000.00)       

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        784,306.28           -                    -                        

จ่ายดอกเบ้ีย (2,775,716.97)       (2,001,909.67)       (2,775,620.82)   (2,001,909.67)       

จ่ายเงินปันผล (32,399,677.20)     (26,437,670.59)     (32,399,677.20) (26,437,670.59)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน -                        789,101.50           -                    -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 27,664,338.90      (33,142,006.53)     27,664,435.05  (34,715,414.31)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 2,495,218.75        (18,422,460.54)     6,405,351.20    (25,060,118.72)     

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (148,188.48)          (55,717.71)            -                    -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 31,620,222.51      46,122,577.54      19,885,775.49  41,910,652.13      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 33,967,252.78      27,644,399.29      26,291,126.69  16,850,533.41      

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

ยานพาหนะท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 4,518,143.50        -                        4,009,299.08    -                        

โอนวตัถุดิบและสินคา้คงเหลือเป็นสินทรัพยถ์าวร 1,260,693.90        2,207,241.14        1,260,693.90    2,207,241.14        

โอนจดัประเภทสินทรัพยถ์าวรเป็นสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด

      - มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ีโอน -                        248,941.26           -                    248,941.26           

จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั -                        26,999,986.00      -                    26,999,986.00      

33,967,252.78      
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