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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 137,251,544.96           48,852,418.95            130,237,149.57          39,112,329.32            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 4, 6 294,675,223.23           251,205,870.27          278,275,881.68          237,508,087.48          
มูลค่างานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ 7 138,487,799.90           149,823,580.07          136,771,657.54          147,308,226.25          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                               -                             44,000,000.00            32,000,000.00            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 1,593,124.85               1,493,835.59              1,415,011.67              1,162,982.45              
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 240,126,884.19           235,085,665.00          216,821,499.86          214,679,744.54          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 7 97,526,822.02             83,611,097.23            96,188,930.32            83,260,325.07            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 909,661,399.15           770,072,467.11          903,710,130.64          755,031,695.11          

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 9 30,000,000.00             -                             30,000,000.00            -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                               -                             10,999,940.00            10,999,940.00            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                               -                             -                             -                             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 393,309.42                  370,699.76                 393,309.42                 347,499.66                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 7,104,815.41               7,222,598.54              7,104,815.41              7,222,598.54              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 157,086,747.96           159,124,760.56          128,356,843.57          130,848,159.94          
สิทธิการเช่า - สุทธิ 15 2,006,267.94               2,099,338.84              1,868,767.94              1,924,338.84              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 1,807,223.09               1,984,531.64              1,641,472.56              1,806,573.73              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 23,408,612.58             18,468,742.89            22,922,981.38            18,027,923.29            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,741,136.65               1,610,373.71              22,100.00                   22,100.00                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 224,548,113.05           190,881,045.94          203,310,230.28          171,199,134.00          

รวมสินทรัพย์ 1,134,209,512.20        960,953,513.05          1,107,020,360.92       926,230,829.11          

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 449,472,086.21           313,574,317.99          448,484,658.05          312,527,751.91          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 19 167,684,164.01           144,608,686.78          155,807,093.14          129,259,509.52          
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,225,398.85               5,971,585.52              2,187,831.52              1,958,342.37              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 9,640,000.00               11,140,000.00            9,640,000.00              11,140,000.00            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,603,244.98               2,423,412.09              4,563,258.05              2,231,339.25              
ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ 7 78,437,332.42             56,405,732.75            77,391,240.42            55,499,695.75            
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 7 1,572,977.69               -                             1,572,977.69              -                             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 718,635,204.16           534,123,735.13          699,647,058.87          512,616,638.80          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 20 17,937,146.78             18,735,562.76            2,784,443.19              2,568,869.75              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 21 34,530,000.00             36,315,000.00            34,530,000.00            36,315,000.00            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 20,433,275.00             19,642,067.00            19,051,211.00            18,344,006.00            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,409,560.97               1,131,769.59              1,304,508.20              70,000.00                   

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 75,309,982.75             75,824,399.35            57,670,162.39            57,297,875.75            
รวมหนีสิ้น 793,945,186.91           609,948,134.48          757,317,221.26          569,914,514.55          

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

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 250,999,978 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 250,999,978.00           250,999,978.00          250,999,978.00          250,999,978.00          

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 202,499,982 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 202,499,982.00           202,499,982.00          202,499,982.00          202,499,982.00          

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 137,843,439.03           137,843,439.03          137,843,439.03          137,843,439.03          

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ (2,187,236.26)              (2,187,236.26)            -                             -                             
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 24 16,200,000.00             16,200,000.00            16,200,000.00            16,200,000.00            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (13,022,888.37)            (2,037,818.82)            (6,840,281.37)            (227,106.47)               

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 233,671.66                  (10,344.61)                 -                             -                             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 341,566,968.06           352,308,021.34          349,703,139.66          356,316,314.56          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1,302,642.77)              (1,302,642.77)            -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 340,264,325.29           351,005,378.57          349,703,139.66          356,316,314.56          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,134,209,512.20        960,953,513.05          1,107,020,360.92       926,230,829.11          
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รายได้ 4, 27

รายไดจ้ากการขาย 214,079,195.17         203,467,615.80       199,341,159.01            199,624,967.64       
รายไดจ้ากการให้บริการ 8,581,462.40             7,742,760.99           6,819,371.18                4,061,480.70           
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 25,561,117.98           57,513,852.92         24,186,420.11              59,785,741.17         
รวมรายได้ 248,221,775.55         268,724,229.71       230,346,950.30            263,472,189.51       

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (156,886,959.61)        (151,767,092.70)      (149,637,176.82)          (151,968,435.17)      
ตน้ทุนบริการ (5,830,542.21)            (8,135,266.31)          (4,472,395.14)              (3,118,911.84)          
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ (25,975,074.76)          (48,423,342.40)        (23,632,704.42)            (54,781,600.23)        
รวมต้นทุน (188,692,576.58)        (208,325,701.41)      (177,742,276.38)          (209,868,947.24)      

ก าไรขั้นต้น 59,529,198.97           60,398,528.30         52,604,673.92              53,603,242.27         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,460,263.71             351,779.80              1,460,263.71                451,990.76              
รายไดอ่ื้น 418,337.92                113,341.87              1,268,787.51                434,970.43              
ค่าใชจ่้ายในการขาย (23,099,117.83)          (23,077,066.70)        (19,296,423.64)            (18,477,044.51)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (25,043,889.47)          (23,144,558.73)        (19,354,427.66)            (20,617,118.82)        
ค่าปรับงานล่าชา้ 7 (22,031,599.67)          -                           (21,891,544.67)            -                           
ตน้ทุนทางการเงิน (3,978,299.98)            (1,755,086.35)          (3,967,643.36)              (1,750,206.44)          
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (12,745,106.35)          12,886,938.19         (9,176,314.19)              13,645,833.69         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 25 1,760,036.80             (2,891,326.95)          2,563,139.29                (2,645,441.20)          
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (10,985,069.55)          9,995,611.24           (6,613,174.90)              11,000,392.49         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 244,016.27                57,183.32                -                               -                           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 244,016.27                57,183.32                -                               -                           
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (10,741,053.28)          10,052,794.56         (6,613,174.90)              11,000,392.49         

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,985,069.55)          9,960,399.00           (6,613,174.90)              11,000,392.49         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                             35,212.24                -                               -                           

(10,985,069.55)          9,995,611.24           (6,613,174.90)              11,000,392.49         

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,741,053.28)          10,017,582.32         (6,613,174.90)              11,000,392.49         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                             35,212.24                -                               -                           

(10,741,053.28)          10,052,794.56         (6,613,174.90)              11,000,392.49         

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.05)                          0.06                         (0.03)                            0.07                         
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 202,499,982.00         161,999,986.00       202,499,982.00            161,999,986.00       
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)

ส่วนขาดทุนจากการ เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อ่ืนของส่วนของ ไม่มอี านาจ รวมส่วน

ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามญั สัดส่วนการถือหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)             16,200,000.00     (2,037,818.82)     (10,344.61)          (10,344.61)          352,308,021.34    (1,302,642.77)     351,005,378.57    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                              -                      (10,985,069.55)   244,016.27          244,016.27          (10,741,053.28)     -                      (10,741,053.28)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)             16,200,000.00     (13,022,888.37)   233,671.66          233,671.66          341,566,968.06    (1,302,642.77)     340,264,325.29    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 161,999,986.00    97,693,443.03       (2,187,236.26)             16,200,000.00     48,848,349.73     37,058.48            37,058.48            322,591,600.98    (1,295,329.06)     321,296,271.92    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                              -                      9,960,399.00       57,183.32            57,183.32            10,017,582.32      35,212.24            10,052,794.56      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 161,999,986.00    97,693,443.03       (2,187,236.26)             16,200,000.00     58,808,748.73     94,241.80            94,241.80            332,609,183.30    (1,260,116.82)     331,349,066.48    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว - รวมส่วน

ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00          137,843,439.03       16,200,000.00          (227,106.47)              356,316,314.56           

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                            -                            (6,613,174.90)           (6,613,174.90)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00          137,843,439.03       16,200,000.00          (6,840,281.37)           349,703,139.66           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 161,999,986.00          97,693,443.03         16,200,000.00          48,082,013.01           323,975,442.04           

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                            -                            11,000,392.49           11,000,392.49             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 161,999,986.00          97,693,443.03         16,200,000.00          59,082,405.50           334,975,834.53           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน:

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (12,745,106.35)     12,886,938.19       (9,176,314.19)     13,645,833.69      

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้โอนกลบั (2,223.13)              (250,785.39)           (1,601,380.14)     (623.13)                 

   คา่เส่ือมราคาขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 639,916.60           148,639.01            639,916.60          148,639.01           

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่งานระหวา่งท าโครงการ 543,851.91           -                         -                       -                        

   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวรโอนกลบัคา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ (826,271.93)          (185,018.88)           (826,271.93)        (185,018.88)          

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 5,124,091.29        5,079,605.58         4,151,904.10       4,959,580.77        

   คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (1,400.87)              -                         (1,400.87)            -                        

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 956.80                  265,420.55            -                       265,420.55           

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 791,208.00           592,749.01            707,205.00          635,555.88           

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 619,849.49           378,903.93            615,462.03          391,018.98           

ประมาณการหน้ีสินจากคา่ปรับงานล่าชา้ 22,031,599.67      -                         21,891,544.67    -                        

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการ (1,076.82)              -                         -                       -                        

ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 1,572,977.69        -                         1,572,977.69       -                        

   รายไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียรับ (92,891.47)            (109,411.51)           (534,989.39)        (144,994.50)          

   รายไดด้อกเบ้ียดอกเบ้ียจ่าย 3,978,299.98        1,755,086.35         3,967,643.36       1,750,206.44        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 21,633,780.86      20,562,126.84       21,406,296.93    21,465,618.81      

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (43,788,106.53)     2,916,849.36         (38,542,642.63)   6,110,939.50        

มูลคา่งานส าเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 11,335,780.17      (35,030,417.11)      10,536,568.71    (36,464,338.11)     

      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินคา้คงเหลือ (5,398,715.77)       (16,395,408.24)      (1,955,399.99)     (14,078,560.11)     

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง (13,915,724.79)     (5,668,947.21)        (12,928,605.25)   (5,490,909.83)       

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                        3,000.00                -                       -                        

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,520,373.01      (33,199,796.82)      26,996,866.86    (42,412,114.56)     

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 44,360.00             49,500.00              -                       -                        

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (6,568,253.05)       (66,763,093.18)      5,513,084.63       (70,869,364.30)     

จ่ายภาษีเงินได้ (809,786.24)          (2,123,375.43)        (623,771.43)        (877,420.25)          
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (7,378,039.29)       (68,886,468.61)      4,889,313.20       (71,746,784.55)     

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (30,000,000.00)     -                         (30,000,000.00)   -                        

รับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                         -                       10,000,000.00      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                         (12,000,000.00)   (5,000,000.00)       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน (121,898.92)          (602,642.86)           (297,838.98)        (649,331.19)          

   เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,478.51               934,579.44            1,401.87              934,579.44           

   รับช าระเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,822,129.98)       (2,164,696.40)        (431,201.53)        (2,132,359.96)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (35,000.00)             -                       (35,000.00)            

   ดอกเบ้ียรับรับดอกเบ้ีย 92,891.47             152,836.17            534,989.39          144,994.50           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (31,849,658.92)     (1,714,923.65)        (42,192,649.25)   3,262,882.79        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 134,846,653.01    5,443,762.59         134,905,790.93  5,443,762.59        

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากจากสถาบนัการเงิน -                        50,000,000.00       -                       50,000,000.00      

   เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,285,000.00)       (2,690,000.00)        (3,285,000.00)     (2,690,000.00)       

   ช าระคืนคา่หุน้แก่ผูถื้อหุน้ส่วนน้อยของบริษทัยอ่ยจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,500,087.96)       (1,224,356.93)        (510,422.72)        (1,189,935.93)       

จ่ายดอกเบ้ีย (2,692,868.53)       (1,682,256.52)        (2,682,211.91)     (1,638,831.86)       

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 127,368,696.52    49,847,149.14       128,428,156.30  49,924,994.80      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 88,140,998.31      (20,754,243.12)      91,124,820.25    (18,558,906.96)     

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 258,127.70           93,712.22              -                       -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 48,852,418.95      59,136,988.83       39,112,329.32    47,403,075.72      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 137,251,544.96    38,476,457.93       130,237,149.57  28,844,168.76      

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 890,932.00           2,841,930.00         890,932.00          2,841,930.00        
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