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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 66,011,680.36             92,269,829.03           55,825,221.02           81,485,751.17           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 6 167,354,549.11           170,800,851.43         156,784,912.45         159,035,754.79         
มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 7 17,152,870.63             67,401,831.53           17,152,870.63           66,311,399.84           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                              -                            4,000,000.00             4,000,000.00             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,394,573.10               1,099,086.02             1,357,533.06             1,025,886.02             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 219,658,223.66           235,383,232.88         206,641,281.37         222,934,389.47         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 454,157.30                 4,339,729.25             -                             3,626,120.64             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 7 -                              5,339,386.99             -                             5,339,386.99             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 472,026,054.16           576,633,947.13         441,761,818.53         543,758,688.92         

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ํ้าประกนั 9 30,210,115.73             30,086,968.33           30,210,115.73           30,086,968.33           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                              -                            9,433,315.90             15,199,940.00           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 588,112.15                 373,784.58                525,152.19                354,084.58                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 13 6,387,647.15               6,744,922.59             6,387,647.15             6,744,922.59             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 115,038,201.07           131,978,382.76         106,365,692.31         115,544,669.91         
สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,530,359.17               1,723,946.02             1,530,359.17             1,698,946.02             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,651,216.04               1,924,477.15             1,559,794.88             1,796,026.94             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 39,153,389.84             36,998,045.26           35,791,468.67           34,636,425.77           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,080,665.00               1,020,073.00             574,115.00                541,523.00                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 195,639,706.15           210,850,599.69         192,377,661.00         206,603,507.14         

รวมสินทรัพย์ 667,665,760.31           787,484,546.82         634,139,479.53         750,362,196.06         

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 162,578,722.74           286,484,497.45         162,578,722.74         286,059,699.05         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 17 165,775,624.97           180,790,590.62         150,805,270.74         168,762,484.80         
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 5,070,416.53               5,260,447.15             927,160.18                1,228,798.94             

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 7,140,000.00               7,140,000.00             7,140,000.00             7,140,000.00             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,179,860.62               370,276.68                2,179,860.62             -                            
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 7 2,382,125.28               4,291,366.52             2,382,125.28             4,281,987.28             

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 345,126,750.14           484,337,178.42         326,013,139.56         467,472,970.07         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 9,161,991.89               12,990,853.10           392,004.59                1,099,312.01             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 23,820,000.00             29,175,000.00           23,820,000.00           29,175,000.00           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 21,577,415.00             22,099,522.00           20,084,522.00           20,465,437.00           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,858,172.38               4,755,405.20             1,845,927.21             3,567,788.72             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 56,417,579.27             69,020,780.30           46,142,453.80           54,307,537.73           
รวมหนีสิ้น 401,544,329.41           553,357,958.72         372,155,593.36         521,780,507.80         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 250,999,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 250,999,978.00           250,999,978.00         250,999,978.00         250,999,978.00         

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 202,499,982.00           202,499,982.00         202,499,982.00         202,499,982.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 137,843,439.03           137,843,439.03         137,843,439.03         137,843,439.03         

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)             (2,187,236.26)            -                             -                            
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 16,200,000.00             16,200,000.00           16,200,000.00           16,200,000.00           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (87,570,910.39)           (119,513,492.34)        (94,559,534.86)          (127,961,732.77)        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 638,799.29                 586,538.44                -                             -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 267,424,073.67           235,429,230.87         261,983,886.17         228,581,688.26         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 266,121,430.90           234,126,588.10         261,983,886.17         228,581,688.26         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 667,665,760.31           787,484,546.82         634,139,479.53         750,362,196.06         
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รายได้
รายไดจ้ากการขาย 226,396,425.08         213,561,260.27       210,825,469.44            204,270,249.40       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,614,593.50             18,028,529.75         3,376,800.30                5,699,525.36           
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2,485,238.83             20,334,423.77         2,485,238.83                20,130,710.41         

รวมรายได้ 234,496,257.41         251,924,213.79       216,687,508.57            230,100,485.17       
ต้นทุน
ตน้ทุนขาย (168,347,906.25)        (157,219,732.92)      (156,599,562.23)          (150,248,953.12)      
ตน้ทุนบริการ (4,325,265.40)            (16,050,682.34)        (1,509,136.12)              (4,055,938.44)          
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ (2,854,413.90)            (44,668,244.48)        (3,318,168.10)              (45,051,288.26)        

รวมต้นทุน (175,527,585.55)        (217,938,659.74)      (161,426,866.45)          (199,356,179.82)      
กําไรขั้นต้น 58,968,671.86           33,985,554.05         55,260,642.12              30,744,305.35         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,420,765.32             780,002.79              1,549,924.16                780,002.79              
รายไดอ่ื้น 625,419.59                1,076,689.44           1,149,821.55                1,695,078.74           
ค่าใชจ่้ายในการขาย (21,145,585.97)          (20,185,595.58)        (19,044,130.83)            (18,605,235.06)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (28,143,811.94)          (28,008,096.55)        (30,178,886.37)            (24,953,227.87)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (3,993,885.11)            -                           -                               -                           
กลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 7 304,420.28                16,491,235.91         304,420.28                   16,417,384.90         
ตน้ทุนทางการเงิน (1,716,267.49)            (3,014,618.56)          (1,716,267.49)              (3,014,618.56)          
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 6,319,726.54             1,125,171.50           7,325,523.42                3,063,690.29           
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 (1,226,717.63)            11,049,970.82         (1,986,056.86)              11,025,626.49         
กําไรสําหรับงวด 5,093,008.91             12,175,142.32         5,339,466.56                14,089,316.78         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 182,626.15                108,142.36              -                               -                           

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 182,626.15                108,142.36              -                               -                           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 5,275,635.06             12,283,284.68         5,339,466.56                14,089,316.78         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 5,093,008.91             12,175,142.32         5,339,466.56                14,089,316.78         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                               -                           

5,093,008.91             12,175,142.32         5,339,466.56                14,089,316.78         

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 5,275,635.06             12,283,284.68         5,339,466.56                14,089,316.78         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                               -                           

5,275,635.06             12,283,284.68         5,339,466.56                14,089,316.78         

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03                           0.06                         0.03                              0.07                         
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 202,499,982              202,499,982            202,499,982                 202,499,982            
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รายได้
รายไดจ้ากการขาย 656,712,900.67         649,115,389.52       625,204,013.03        612,389,704.62       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 17,423,262.30           38,471,842.74         11,135,350.80          16,015,546.84         
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 17,835,015.04           64,704,737.65         17,787,336.79          62,278,848.32         

รวมรายได้ 691,971,178.01         752,291,969.91       654,126,700.62        690,684,099.78       
ต้นทุน
ตน้ทุนขาย (477,572,697.11)        (476,801,659.06)      (456,001,513.71)       (454,205,656.54)      
ตน้ทุนบริการ (14,240,186.16)          (36,679,353.79)        (5,719,932.20)           (11,325,735.41)        
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ (21,733,472.91)          (114,097,263.90)      (23,212,159.83)         (114,099,667.35)      

รวมต้นทุน (513,546,356.18)        (627,578,276.75)      (484,933,605.74)       (579,631,059.30)      
กําไรขั้นต้น 178,424,821.83         124,713,693.16       169,193,094.88        111,053,040.48       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,349,500.50             2,927,495.18           1,525,591.57            2,927,495.18           
รายไดอ่ื้น 4,913,331.02             3,583,872.61           6,595,918.65            6,014,161.45           
ค่าใชจ่้ายในการขาย (65,813,931.62)          (67,124,153.52)        (60,874,410.42)         (57,796,638.18)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (80,519,397.05)          (145,369,041.44)      (79,327,199.89)         (131,863,487.56)      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 14 (3,993,885.11)            -                           -                            -                           
กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) 7 2,325,948.68             (9,531,107.82)          2,325,948.68            (8,446,875.42)          
ตน้ทุนทางการเงิน (6,530,104.12)            (10,331,364.27)        (6,529,423.70)           (10,316,532.20)        
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 30,156,284.13           (101,130,606.10)      32,909,519.77          (88,428,836.25)        
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 23 (508,870.18)               16,692,102.81         (1,567,835.46)           17,718,417.67         
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 29,647,413.95           (84,438,503.29)        31,341,684.31          (70,710,418.58)        

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 52,260.85                  457,743.30              -                            -                           
รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,295,168.00             -                           2,060,513.60            -                           

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 2,347,428.85             457,743.30              2,060,513.60            -                           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 31,994,842.80           (83,980,759.99)        33,402,197.91          (70,710,418.58)        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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หมายเหตุ  2561  2560  2561  2560 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 29,647,413.95           (84,438,503.29)        31,341,684.31          (70,710,418.58)        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                           

29,647,413.95           (84,438,503.29)        31,341,684.31          (70,710,418.58)        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 31,994,842.80           (83,980,759.99)        33,402,197.91          (70,710,418.58)        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                           

31,994,842.80           (83,980,759.99)        33,402,197.91          (70,710,418.58)        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.15                           (0.42)                        0.15                          (0.35)                        
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 202,499,982              202,499,982            202,499,982             202,499,982            
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)       16,200,000.00        (119,513,492.34)    586,538.44          -                          586,538.44          235,429,230.87    (1,302,642.77)     234,126,588.10    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                          29,647,413.95        52,260.85            2,295,168.00           2,347,428.85       31,994,842.80      -                      31,994,842.80      

   โอนไปกาํไรสะสม -                        -                        -                        -                          2,295,168.00          -                      (2,295,168.00)         (2,295,168.00)     -                        -                      -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)       16,200,000.00        (87,570,910.39)      638,799.29          -                          638,799.29          267,424,073.67    (1,302,642.77)     266,121,430.90    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                          (84,438,503.29)      457,743.30          -                          457,743.30          (83,980,759.99)     -                      (83,980,759.99)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)       16,200,000.00        (86,476,322.11)      447,398.69          -                          447,398.69          268,327,261.35    (1,302,642.77)     267,024,618.58    

กําไร(ขาดทุน)สะสม กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

 กําไรจากการ

ประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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รวมองค์ประกอบ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - อื่นของส่วนของ รวมส่วน

ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 202,499,982.00         137,843,439.03         16,200,000.00           (127,961,732.77)       -                            -                            228,581,688.26         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            31,341,684.31           2,060,513.60             2,060,513.60             33,402,197.91           
   โอนไปกาํไรสะสม -                            -                            -                            2,060,513.60             (2,060,513.60)           (2,060,513.60)           -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 202,499,982.00         137,843,439.03         16,200,000.00           (94,559,534.86)         -                            -                            261,983,886.17         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00         137,843,439.03         16,200,000.00           (227,106.47)              -                            -                            356,316,314.56         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (70,710,418.58)         -                            -                            (70,710,418.58)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 202,499,982.00         137,843,439.03         16,200,000.00           (70,937,525.05)         -                            -                            285,605,895.98         

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
      กําไรจากการ
ประมาณการตาม
หลกัคณติศาสตร์
ประกันภยั - สุทธิ

บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน:
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 30,156,284.13       (101,130,606.10)    32,909,519.77       (88,428,836.25)      
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) 
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

 หน้ีสงสัยจะสูญ 4,445,003.65         131,777,926.85     4,003,848.48         131,092,607.60     
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนโอนกลบั (1,394,281.63)        (6,669.39)               (833,146.88)           (2,474,959.27)        
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัตดัจาํหน่าย -                         4,159.85                -                         -                         
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจาํหน่าย (126,374.77)           -                         -                         -                         

 ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 3,332,674.11         5,550,243.13         3,332,674.11         2,941,194.58         
 โอนกลบัคา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้ (1,079,759.03)        (3,300,357.13)        (594,244.10)           (1,991,472.97)        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ -                         816,961.80            -                         816,961.80            
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                         -                         5,766,624.10         -                         
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 14,994,375.36       16,375,192.02       11,094,290.38       12,571,100.72       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 3,993,885.11         -                         -                         -                         

 (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 93,514.98              (55,280.33)             93,514.98              (369,219.95)           
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,346,853.00         2,373,645.00         2,194,727.00         2,121,624.00         

 (กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปลี่ยน 309,732.29            (142,602.58)           304,231.76            (147,110.02)           
ประมาณการหน้ีสินจากคา่ปรับงานล่าชา้ 360,055.56            9,531,107.82         360,055.56            8,446,875.42         
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคา่ปรับงานล่าชา้ (4,281,987.28)        (56,405,732.75)      (4,291,366.52)        (55,499,695.75)      
โอนกลบัเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (1,398,087.20)        -                         (1,192,922.20)        -                         
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 62,069.72              -                         62,069.72              -                         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการเพ่ิมข้ึน 1,960,000.00         -                         1,960,000.00         -                         

 ดอกเบ้ียรับ (648,664.24)           (371,356.17)           (772,922.71)           (1,448,763.05)        
 ดอกเบ้ียจ่าย 6,530,104.12         10,844,592.56       6,529,423.70         10,316,532.20       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 59,655,397.88       15,861,224.58       60,926,377.15       17,946,839.06       
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,649,532.02         (76,023,219.59)      2,582,676.24         (74,864,542.24)      
มูลคา่งานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 50,248,960.90       84,490,433.31       49,158,529.21       84,528,397.41       

 สินคา้คงเหลือ 13,472,094.14       24,615,672.62       13,554,678.09       19,676,676.73       
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 5,339,386.99         33,937,715.29       5,339,386.99         35,181,866.39       

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (60,592.00)             (138,295.00)           (32,592.00)             (138,295.00)           
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (16,192,369.96)      9,135,560.50         (18,708,283.60)      13,650,167.87       
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (33,185.61)             157,839.81            63,444.94              -                         
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 116,079,224.36     92,036,931.52       112,884,217.02     95,981,110.22       
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 982,596.16            1,296,213.86         -                         -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (2,248,109.12)        (5,773,033.35)        (1,058,146.14)        (4,483,015.96)        

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 114,813,711.40     87,560,112.03       111,826,070.88     91,498,094.26       

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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2561 2560 2561 2560

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (123,147.40)           (30,046,179.94)      (123,147.40)           (30,046,179.94)      

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         45,000,000.00       
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         -                         (17,000,000.00)      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (509,814.65)           231,254.21            (502,714.65)           (65,049.03)             

 เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 40,000.00              1,187,455.63         40,000.00              954,672.90            
 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,125,530.71)        (3,959,438.37)        (1,054,589.41)        (1,193,505.74)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (232,144.00)           -                         (232,144.00)           -                         
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (40,000,000.00)      

 รับดอกเบ้ีย 648,664.24            371,356.17            772,922.71            1,448,763.05         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,301,972.52)        (32,215,552.30)      (1,099,672.75)        (40,901,298.76)      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
 เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (123,905,774.71)    (38,477,225.90)      (123,480,976.31)    (37,430,659.82)      
 จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,355,000.00)        (9,355,000.00)        (5,355,000.00)        (9,355,000.00)        
 จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,018,891.83)        (5,502,614.16)        (1,008,946.18)        (1,741,203.16)        
จ่ายดอกเบ้ีย (6,542,686.21)        (9,019,393.83)        (6,542,005.79)        (9,004,561.76)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (139,822,352.75)    (62,354,233.89)      (136,386,928.28)    (57,531,424.74)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (26,310,613.87)      (7,009,674.16)        (25,660,530.15)      (6,934,629.24)        
ผลตา่งอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 52,465.20              478,446.36            -                         -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 92,269,829.03       48,852,418.95       81,485,751.17       39,112,329.32       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 66,011,680.36       42,321,191.15       55,825,221.02       32,177,700.08       

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน -                         890,932.00            -                         890,932.00            
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