
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 57,212,946.19             92,269,829.03           48,328,800.86           81,485,751.17           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 6 164,864,302.37           170,800,851.43         153,904,270.85         159,035,754.79         
มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 7 16,104,343.38             67,401,831.53           16,104,343.38           66,311,399.84           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                            -                          3,000,000.00             4,000,000.00           
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,287,359.12               1,099,086.02             1,250,319.08             1,025,886.02             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 218,117,489.31           235,383,232.88         208,067,155.49         222,934,389.47         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 287,160.73                 4,339,729.25             -                             3,626,120.64             
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 7 -                              5,339,386.99             -                             5,339,386.99             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 457,873,601.10           576,633,947.13         430,654,889.66         543,758,688.92         
 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ํ้าประกนั 9 30,251,126.66             30,086,968.33           30,251,126.66           30,086,968.33           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                              -                            9,433,315.90             15,199,940.00           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 623,017.77                 373,784.58                569,317.82                354,084.58                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 13 6,267,246.64               6,744,922.59             6,267,246.64             6,744,922.59             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 113,276,481.59           131,978,382.76         104,389,928.63         115,544,669.91         
สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,473,546.02               1,723,946.02             1,473,546.02             1,698,946.02             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,496,316.15               1,924,477.15             1,417,373.64             1,796,026.94             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 40,281,154.53             36,998,045.26           37,203,243.18           34,636,425.77           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 574,115.00                 1,020,073.00             574,115.00                541,523.00                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194,243,004.36         210,850,599.69       191,579,213.49         206,603,507.14       
รวมสินทรัพย์ 652,116,605.46           787,484,546.82         622,234,103.15         750,362,196.06         

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 134,094,915.63         286,484,497.45       134,094,915.63         286,059,699.05       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 17 172,563,834.31         180,790,590.62       161,816,417.12         168,762,484.80       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 4,987,902.68             5,260,447.15           806,703.77                1,228,798.94           

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,515,770.69             370,276.68              4,515,770.69             -                          
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 7 2,000,149.55             4,291,366.52           2,000,149.55             4,281,987.28           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 325,302,572.86         484,337,178.42       310,373,956.76         467,472,970.07       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18 7,994,140.19             12,990,853.10         283,798.01                1,099,312.01           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 22,035,000.00           29,175,000.00         22,035,000.00           29,175,000.00         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 22,359,699.00           22,099,522.00         20,819,163.00           20,465,437.00         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,445,185.50             4,755,405.20           1,437,185.50             3,567,788.72           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 53,834,024.69           69,020,780.30         44,575,146.51           54,307,537.73         
รวมหนีสิ้น 379,136,597.55         553,357,958.72       354,949,103.27         521,780,507.80       

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 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 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2560: 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 21 202,500,232.00         202,499,982.00       202,500,232.00         202,499,982.00       

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 137,843,939.03         137,843,439.03       137,843,939.03         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 (80,706,494.94)           (119,513,492.34)        (89,259,171.15)          (127,961,732.77)        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 632,210.85                 586,538.44                -                             -                            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 274,282,650.68         235,429,230.87       267,284,999.88         228,581,688.26       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,302,642.77)           (1,302,642.77)          -                             -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 272,980,007.91         234,126,588.10       267,284,999.88         228,581,688.26       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 652,116,605.46         787,484,546.82       622,234,103.15         750,362,196.06       
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4, 26

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 882,210,799.06         863,372,965.14       834,978,538.39        817,048,567.51       
รายไดจ้ากการให้บริการ 25,354,792.82           44,699,350.85         14,513,150.80          19,727,467.14         
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 16,888,668.40           77,770,000.85         16,841,044.15          75,344,023.48         

รวมรายได้ 924,454,260.28       985,842,316.84     866,332,733.34      912,120,058.13       
ต้นทุน
ตน้ทุนขาย (651,683,357.05)        (631,443,718.39)      (620,146,105.09)       (601,879,416.25)      
ตน้ทุนบริการ (21,740,536.20)         (43,158,725.42)        (8,575,968.53)          (14,609,624.15)        
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ (23,415,243.32)         (171,960,824.45)      (25,007,181.30)         (170,451,465.30)      

รวมต้นทุน (696,839,136.57)      (846,563,268.26)    (653,729,254.92)     (786,940,505.70)      
กําไรขั้นต้น 227,615,123.71       139,279,048.58     212,603,478.42      125,179,552.43       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,218,726.22             5,061,931.22           2,387,179.60            5,061,931.22           
รายไดอ่ื้น 7,127,791.75             3,772,872.60           9,076,022.37            6,677,779.19           
ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,375,428.49)         (91,619,118.13)        (78,530,416.55)         (79,816,142.49)        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (104,848,848.46)        (163,534,316.40)      (95,030,023.61)         (148,115,457.05)      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                            -                          (5,766,624.10)          (35,800,000.00)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 14 (2,513,266.70)           (10,000,000.00)        -                           -                          
กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) 7 2,672,740.07             (4,670,695.50)          2,672,740.07            (4,281,987.28)          
ตน้ทุนทางการเงิน (8,168,922.21)           (13,265,727.64)        (8,092,640.46)          (13,248,804.80)        
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 38,727,915.89         (134,976,005.27)    39,319,715.74        (144,343,128.78)      
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 24 (2,216,086.49)           17,500,331.75         (2,677,667.72)          16,608,502.48         
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 36,511,829.40         (117,475,673.52)    36,642,048.02        (127,734,626.30)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 45,672.41                  596,883.05              -                           -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,295,168.00             -                          2,060,513.60            -                          

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 2,340,840.41           596,883.05            2,060,513.60          -                         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 38,852,669.81         (116,878,790.47)    38,702,561.62        (127,734,626.30)      

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
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หมายเหตุ 2561 2560 2561  2560
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 36,511,829.40           (117,475,673.52)      36,642,048.02          (127,734,626.30)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                          -                           -                          

36,511,829.40         (117,475,673.52)    36,642,048.02        (127,734,626.30)      
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 38,852,669.81           (116,878,790.47)      38,702,561.62          (127,734,626.30)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                          -                           -                          

38,852,669.81         (116,878,790.47)    38,702,561.62        (127,734,626.30)      

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.18                        (0.58)                     0.18                        (0.63)                      
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 202,500,024            202,499,982          202,500,024           202,499,982            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

หมายเหตุ 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี
   เพิ่มทุนหุน้สามญั 21 250.00                  500.00                  -                        -                         -                         -                      -                          -                      750.00                  -                      750.00                  
   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                        -                         36,511,829.40        45,672.41            2,295,168.00          2,340,840.41       38,852,669.81      -                      38,852,669.81      
   โอนไปกาํไรสะสม -                       -                        -                        -                         2,295,168.00          -                      (2,295,168.00)         (2,295,168.00)     -                       -                      -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 202,500,232.00    137,843,939.03     (2,187,236.26)       16,200,000.00        (80,706,494.94)      632,210.85          -                          632,210.85          274,282,650.68    (1,302,642.77)     272,980,007.91    

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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                        -                         (117,475,673.52)    596,883.05          -                          596,883.05          (116,878,790.47)   -                      (116,878,790.47)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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    

กําไร(ขาดทุน)สะสม กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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รวมองค์ประกอบ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - อื่นของส่วนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี
   เพิ่มทุนหุน้สามญั 21 250.00                      500.00                      -                            -                            -                            -                            750.00                      
   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            36,642,048.02           2,060,513.60             2,060,513.60             38,702,561.62           
   โอนไปกาํไรสะสม -                            -                            -                            2,060,513.60             (2,060,513.60)           (2,060,513.60)           -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 202,500,232.00       137,843,939.03       16,200,000.00         (89,259,171.15)        -                          -                          267,284,999.88       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00         137,843,439.03         16,200,000.00           (227,106.47)              -                            -                            356,316,314.56         
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            (127,734,626.30)        -                            -                            (127,734,626.30)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 202,499,982.00       137,843,439.03       16,200,000.00         (127,961,732.77)       -                          -                          228,581,688.26       

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

     กําไรจากการ
ประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน:
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 38,727,915.89       (134,976,005.27)    39,319,715.74       (144,343,128.78)    
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) 
จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หน้ีสูญ -                        1,013,825.02         -                        1,013,825.02         
 หน้ีสงสัยจะสูญ 4,445,003.65         133,235,065.90     4,003,848.48         129,398,750.16     
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนโอนกลบั (1,401,674.13)        (3,638,625.78)        (832,173.52)           (3,638,625.78)        
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัตดัจาํหน่าย -                        4,159.85                -                        -                        
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจาํหน่าย (153,760.48)           -                        -                        -                        

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 12,345,824.60       6,919,692.07         12,115,419.49       4,337,429.32         
 โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (1,807,034.63)        (3,842,886.52)        (1,320,871.73)        (2,534,002.36)        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ -                        816,961.80            -                        816,961.80            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                        -                        5,766,624.10         35,800,000.00       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,712,731.53       20,475,132.78       13,530,655.37       16,328,891.91       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ 2,513,266.70         10,000,000.00       -                        -                        

 ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 95,633.33              504,943.50            95,633.33              64,780.71              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,129,137.00         3,164,855.00         2,929,368.00         2,828,831.00         

 (กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปลี่ยน (746,574.05)           618,717.45            (752,074.58)           614,570.35            
ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ 360,055.56            4,291,366.52         360,055.56            4,281,987.28         
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ (4,638,157.91)        (56,405,732.75)      (4,628,778.67)        (55,499,695.75)      
โอนกลบัเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (1,398,087.20)        -                        (1,192,922.20)        -                        
(โอนกลบั)ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 26,885.38              (242,612.60)           26,885.38              -                        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการ 1,960,000.00         -                        1,960,000.00         -                        

 ดอกเบ้ียรับ (785,694.34)           (519,054.03)           (956,309.57)           (1,631,797.61)        
 ดอกเบ้ียจ่าย 8,168,922.21         13,265,727.64       8,092,640.46         13,248,804.80       

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 79,554,393.11       (5,314,469.42)        78,517,715.64       1,087,582.07         
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6,016,369.25         (50,724,769.30)      5,389,995.93         (48,821,139.71)      
มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 51,297,488.15       82,421,748.54       50,207,056.46       80,996,826.41       

 สินคา้คงเหลือ 6,726,953.60         (4,191,335.23)        4,072,686.22         (10,875,033.69)      
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 5,339,386.99         78,271,710.24       5,339,386.99         77,920,938.08       

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 445,958.00            (190,550.00)           (32,592.00)            100.00                   
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (7,866,752.41)        39,164,121.65       (6,169,108.25)        42,489,340.19       
 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (854,914.20)           125,846.89            (763,417.72)           -                        
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 140,658,882.49     139,562,303.37     136,561,723.27     142,798,613.35     
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                        (707,400.00)           -                        (707,400.00)           
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 982,596.16            1,296,213.86         -                        -                        
จ่ายภาษีเงินได้ (2,494,344.31)        (7,421,835.28)        (1,243,842.84)        (5,857,459.89)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 139,147,134.34   132,729,281.95   135,317,880.43     136,233,753.46    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท
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2561 2560 2561 2560
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย: บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินฝากท่ีติดภาระค ํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (164,158.33)           (30,086,968.33)      (164,158.33)           (30,086,968.33)      
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        1,000,000.00         45,000,000.00       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                        -                        -                        (17,000,000.00)      
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (437,506.29)           391,664.75            (439,666.30)           130,511.51            

 เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 40,000.00              2,784,596.47         40,000.00              2,552,803.74         
 เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,271,485.47)        (4,170,320.19)        (1,197,674.17)        (1,373,376.42)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (232,144.00)           (665,062.35)           (232,144.00)           (665,062.35)           
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (40,000,000.00)      

 รับดอกเบ้ีย 785,694.34            519,054.03            956,309.57            1,631,797.61         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,279,599.75)      (31,227,035.62)    (37,333.23)            (39,810,294.24)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (152,389,581.82)    (28,351,218.38)      (151,964,783.42)    (27,729,450.70)      
 จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      
 จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (5,269,257.38)        (8,012,704.29)        (1,237,609.17)        (3,408,550.97)        
จ่ายดอกเบ้ีย (8,172,136.67)        (11,124,303.33)      (8,095,854.92)        (11,772,035.70)      
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 750.00                   -                        750.00                   -                        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (172,970,225.87)  (58,628,226.00)    (168,437,497.51)    (54,050,037.37)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ (35,102,691.28)    42,874,020.33     (33,156,950.31)      42,373,421.85      
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 45,808.44              543,389.75            -                        -                        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 92,269,829.03       48,852,418.95       81,485,751.17       39,112,329.32       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 57,212,946.19     92,269,829.03     48,328,800.86       81,485,751.17      

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยถ์าวรท่ีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                        890,932.00            -                        890,932.00            
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