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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 68,100,741.53             57,212,946.19           63,436,274.19           48,328,800.86           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 4, 6 162,572,828.30           164,864,302.37         147,791,726.85         153,904,270.85         

มูลค่างานสาํเร็จทียงัไม่เรียกเกบ็ 6,607,868.60              16,104,343.38           6,607,868.60             16,104,343.38           

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                              -                            3,000,000.00             3,000,000.00             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,398,944.06              1,287,359.12             1,325,256.02             1,250,319.08             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 203,980,543.55           218,117,489.31         193,677,967.98         208,067,155.49         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 662,512.77                 287,160.73                280,643.85                -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 443,323,438.81           457,873,601.10         416,119,737.49         430,654,889.66         

  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 8 30,333,315.45             30,251,126.66           30,333,315.45           30,251,126.66           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                              -                            6,376,905.64             9,433,315.90             

เงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 10 -                              -                            -                             -                            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 11 747,599.37                 623,017.77                712,419.44                569,317.82                

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 12 6,030,371.71              6,267,246.64             6,030,371.71             6,267,246.64             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 106,985,686.26           113,276,481.59         102,126,873.40         104,389,928.63         

สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,361,772.32              1,473,546.02             1,361,772.32             1,473,546.02             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,213,880.39              1,496,316.15             1,159,488.28             1,417,373.64             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 42,498,686.88             40,281,154.53           39,201,553.05           37,203,243.18           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 574,115.00                 574,115.00                574,115.00                574,115.00                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 189,745,427.38           194,243,004.36         187,876,814.29         191,579,213.49         

รวมสินทรัพย์ 633,068,866.19           652,116,605.46         603,996,551.78         622,234,103.15         

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 107,537,523.20           134,094,915.63         107,537,523.20         134,094,915.63         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 16 161,797,997.17           172,563,834.31         149,531,833.98         161,816,417.12         

ส่วนของหนีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 4,111,202.04              4,987,902.68             468,207.42                806,703.77                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 7,140,000.00              7,140,000.00             7,140,000.00             7,140,000.00             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,500,565.24              4,515,770.69             6,242,095.36             4,515,770.69             

ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากโครงการก่อสร้าง 2,570,676.55              2,000,149.55             2,570,676.55             2,000,149.55             

รวมหนสิีนหมุนเวียน 289,657,964.20           325,302,572.86         273,490,336.51         310,373,956.76         

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 17 4,971,062.01              7,994,140.19             158,738.10                283,798.01                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 18 18,465,000.00             22,035,000.00           18,465,000.00           22,035,000.00           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 31,664,755.00             22,359,699.00           29,548,662.00           20,819,163.00           

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 726,225.50                 1,445,185.50             726,225.50                1,437,185.50             

รวมหนสิีนไม่หมุนเวียน 55,827,042.51             53,834,024.69           48,898,625.60           44,575,146.51           

รวมหนสิีน 345,485,006.71           379,136,597.55         322,388,962.11         354,949,103.27         

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 210,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2561: 250,999,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 20 210,500,232.00           250,999,978.00         210,500,232.00         250,999,978.00         

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00           202,500,232.00         202,500,232.00         202,500,232.00         

(พ.ศ. 2560: 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 22 64,784,767.88             137,843,939.03         64,784,767.88           137,843,939.03         

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)             (2,187,236.26)            -                             -                            

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                              16,200,000.00           -                             16,200,000.00           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22 22,799,077.69             (80,706,494.94)          14,322,589.79           (89,259,171.15)          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 989,660.94                 632,210.85                -                             -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 288,886,502.25           274,282,650.68         281,607,589.67         267,284,999.88         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 287,583,859.48           272,980,007.91         281,607,589.67         267,284,999.88         

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 633,068,866.19           652,116,605.46         603,996,551.78         622,234,103.15         
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หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

4, 25

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 213,976,333.65         209,274,975.10       199,944,211.79            202,556,354.46       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,817,272.19             5,986,007.65           335,186.42                   3,772,850.30           

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ -                             3,811,806.57           -                                3,771,996.57           

รวมรายได้ 221,793,605.84         219,072,789.32       200,279,398.21            210,101,201.33       

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (159,761,193.74)        (150,026,182.53)      (149,471,874.10)           (145,457,567.31)      

ตน้ทุนบริการ (6,264,252.48)            (4,936,674.49)          (199,986.39)                  (2,309,154.03)          

ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ (706,111.19)               (1,577,167.62)          (706,111.19)                  (1,518,229.52)          

รวมต้นทุน (166,731,557.41)        (156,540,024.64)      (150,377,971.68)           (149,284,950.86)      

กาํไรขันต้น 55,062,048.43           62,532,764.68         49,901,426.53              60,816,250.47         

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 2,323,547.14             (1,811,549.96)          2,363,780.71                (1,903,904.38)          

รายไดอื้น 1,511,090.01             2,251,621.03           2,433,862.08                2,759,829.02           

ค่าใชจ้่ายในการขาย (23,943,268.26)          (22,306,222.79)        (21,701,619.96)             (20,564,951.13)        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (31,031,820.01)          (28,325,841.81)        (29,169,972.54)             (27,466,037.99)        

กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) (215,010.00)               2,898,283.91           (215,010.00)                  2,898,283.91           

ตน้ทุนทางการเงิน (1,318,581.54)            (2,176,995.95)          (1,160,157.73)               (2,176,995.95)          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,388,005.77             13,062,059.11         2,452,309.09                14,362,473.95         

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 23 (653,388.03)               3,032,281.19           (630,066.24)                  2,653,869.13           

กาํไรสําหรับงวด 1,734,617.74             16,094,340.30         1,822,242.85                17,016,343.08         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทอีาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 223,826.52                (434,616.08)             -                                -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 223,826.52                (434,616.08)             -                                -                           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,958,444.26             15,659,724.22         1,822,242.85                17,016,343.08         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,734,617.74             16,094,340.30         1,822,242.85                17,016,343.08         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                                -                           

1,734,617.74             16,094,340.30         1,822,242.85                17,016,343.08         

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,958,444.26             15,659,724.22         1,822,242.85                17,016,343.08         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                                -                           

1,958,444.26             15,659,724.22         1,822,242.85                17,016,343.08         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.01                           0.08                         0.01                              0.08                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 202,500,232              202,499,982            202,500,232                 202,499,982            
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หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

4, 25

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 450,388,800.13         430,316,475.59       425,244,016.71        414,378,543.59       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,266,546.29           11,808,668.80         698,636.42               7,758,550.50           

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 105,241.14                15,349,776.21         105,241.14               15,302,097.96         

รวมรายได้ 461,760,587.56         457,474,920.60       426,047,894.27        437,439,192.05       

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (334,095,229.25)        (309,224,790.86)      (316,534,760.69)       (299,401,951.48)      

ตน้ทุนบริการ (8,892,667.30)            (9,914,920.76)          (610,355.78)              (4,210,796.08)          

ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ (1,367,636.38)            (18,879,059.01)        (1,367,636.38)           (19,893,991.73)        

รวมต้นทุน (344,355,532.93)        (338,018,770.63)      (318,512,752.85)       (323,506,739.29)      

กาํไรขันต้น 117,405,054.63         119,456,149.97       107,535,141.42        113,932,452.76       

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 3,850,533.83             (71,264.82)               4,146,363.04            (24,332.59)               

รายไดอื้น 2,097,531.32             4,287,911.43           4,072,621.16            5,446,097.10           

ค่าใชจ้่ายในการขาย (46,839,766.77)          (44,668,345.65)        (42,350,329.23)         (41,830,279.59)        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (54,584,089.65)          (52,375,585.11)        (51,701,622.16)         (49,148,313.52)        

กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) (580,527.00)               2,021,528.40           (580,527.00)              2,021,528.40           

ตน้ทุนทางการเงิน (2,819,301.99)            (4,813,836.63)          (2,555,271.95)           (4,813,156.21)          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 18,529,434.37           23,836,557.59         18,566,375.28          25,583,996.35         

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 23 (4,283,032.89)            717,847.45              (4,243,785.49)           418,221.40              

กาํไรสําหรับงวด 14,246,401.48           24,554,405.04         14,322,589.79          26,002,217.75         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

รายการทอีาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ 357,450.09                (130,365.30)             -                            -                           

รายการทจีะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

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

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด 357,450.09                2,164,802.70           -                            2,060,513.60           

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 14,603,851.57           26,719,207.74         14,322,589.79          28,062,731.35         

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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หมายเหตุ  2562  2561  2562  2561 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,246,401.48           24,554,405.04         14,322,589.79          26,002,217.75         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                           

14,246,401.48           24,554,405.04         14,322,589.79          26,002,217.75         

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,603,851.57           26,719,207.74         14,322,589.79          28,062,731.35         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                           

14,603,851.57           26,719,207.74         14,322,589.79          28,062,731.35         

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.07                           0.12                         0.07                          0.13                         

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 202,500,024              202,499,982            202,500,024             202,499,982            

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 9



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า เปลยีนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อนืของส่วนของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ทอีอกและชําระแล้ว หุ้นสามญั สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 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    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                       -                        -                        -                         14,246,401.48        357,450.09          -                          357,450.09          14,603,851.57      -                      14,603,851.57      

   โอนเงินสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั

            เพือลดขาดทุนสะสม 22 -                       (73,059,171.15)     -                        (16,200,000.00)       89,259,171.15        -                      -                          -                      -                       -                      -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2562 202,500,232.00    64,784,767.88       (2,187,236.26)       -                         22,799,077.69        989,660.94          -                          989,660.94          288,886,502.25    (1,302,642.77)     287,583,859.48    

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบังวด -                       -                        -                        -                         24,554,405.04        (130,365.30)        2,295,168.00           2,164,802.70       26,719,207.74      -                      26,719,207.74      

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2561 202,499,982.00    137,843,439.03     (2,187,236.26)       16,200,000.00        (92,663,919.30)      456,173.14          -                          456,173.14          262,148,438.61    (1,302,642.77)     260,845,795.84    

กาํไร(ขาดทุน)สะสม กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

 กาํไรจากการ

ประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภัย - สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม

 องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น
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รวมองค์ประกอบ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว - อืนของส่วนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ทีออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 202,500,232.00           137,843,939.03           16,200,000.00             (89,259,171.15)            -                               -                               267,284,999.88           

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               14,322,589.79             -                               -                               14,322,589.79             

   โอนเงินสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั

            เพอืลดขาดทุนสะสม 22 -                               (73,059,171.15)            (16,200,000.00)            89,259,171.15             -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 202,500,232.00           64,784,767.88             -                               14,322,589.79             -                               -                               281,607,589.67           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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           

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               26,002,217.75             2,060,513.60               2,060,513.60               28,062,731.35             

   โอนไปกาํไรสะสม -                               -                               -                               2,060,513.60               (2,060,513.60)              (2,060,513.60)              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 202,499,982.00           137,843,439.03           16,200,000.00             (99,899,001.42)            -                               -                               256,644,419.61           

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

      กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั

คณติศาสตร์ประกนัภยั

 - สุทธิ

บริษทั ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน:

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 18,529,434.37       23,836,557.59       18,566,375.28       25,583,996.35       

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

หนีสูญ 54,212.44              -                        54,212.44              -                        

   ส่วนแบ่ง หนีสงสัยจะสูญ -                        1,397,398.08         -                        1,057,524.08         

หนีสงสัยจะสูญลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนโอนกลบั (71,892.76)            (937,225.39)           (367,721.96)           (782,425.39)           

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายตดัจาํหน่าย -                        98,989.06              -                        -                        

   ค่าเสือมราคาขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 7,177,168.70         2,208,413.89         6,463,646.49         2,148,917.65         

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรโอนกลบัค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้ (4,352,401.65)        (838,556.98)           (4,218,387.65)        (341,646.74)           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                        -                        3,056,410.26         1,780,000.00         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,285,133.79         9,952,217.49         4,824,526.16         7,333,764.49         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ (50,952.77)            -                        -                        -                        

   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 712,532.98            6,284.30                -                        6,284.30                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 9,305,056.00         1,564,566.00         8,729,499.00         1,460,086.00         

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน (1,645,530.13)        2,857,504.92         (1,349,700.92)        2,952,507.66         

ประมาณการหนีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ 818,763.06            664,475.84            818,763.06            664,475.84            

โอนกลบัประมาณการหนีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ -                        (4,291,366.52)        -                        (4,281,987.28)        

ผลขาดทุนทีอาจจะเกิดขึนจากโครงการก่อสร้าง 900,000.00            57,358.28              900,000.00            57,358.28              

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนังานโครงการเพมิขึน(ลดลง) (1,148,236.06)        1,211,520.90         (1,148,236.06)        1,211,520.90         

   รายไดเ้งินปันผลดอกเบียรับ (274,377.54)           (428,645.24)           (337,425.30)           (507,322.47)           

   รายไดด้อกเบียดอกเบียจ่าย 2,819,301.99         4,813,836.63         2,555,271.95         4,813,156.21         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 40,058,212.42       42,173,328.85       38,547,232.75       43,156,209.88       

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัและลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 2,589,558.67         8,357,874.36         6,123,467.86         5,200,128.23         

มูลค่างานสาํเร็จทียงัไม่เรียกเกบ็ 9,496,474.78         44,659,438.66       9,496,474.78         43,569,006.97       

      กิจการทีเกียวขอ้งกนัสินคา้คงเหลือ 11,353,081.21       9,593,583.95         12,143,928.67       8,751,148.29         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง -                        5,339,386.99         -                        5,339,386.99         

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน -                        (81,854.00)            -                        (53,854.00)            

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัและเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (10,724,420.37)      (30,881,001.04)      (12,243,166.37)      (30,428,468.37)      

   หนีสินหมุนเวยีนอืนหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (540,500.00)           2,451,088.41         (532,500.00)           3,375,712.62         

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 52,232,406.71       81,611,846.18       53,535,437.69       78,909,270.61       

จ่ายภาษีเงินได้ (5,178,283.46)        (1,535,945.28)        (4,796,414.54)        (866,308.62)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 47,054,123.25       80,075,900.90       48,739,023.15       78,042,961.99       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 12



2562 2561 2562 2561

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนัเพมิขึน (82,188.79)            (81,742.79)            (82,188.79)            (81,742.79)            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานลดลง (236,166.54)           (684,887.52)           (218,038.56)           (739,487.52)           

   เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนเงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,225,887.85         -                        -                        -                        

   รับชาํระเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (819,862.11)           (343,579.09)           (524,025.94)           (282,379.09)           

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (232,144.00)           -                        (232,144.00)           

   ดอกเบียรับรับดอกเบีย 274,377.54            428,645.24            337,425.30            507,322.47            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 362,047.95            (913,708.16)           (486,827.99)           (828,430.93)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

   เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขึนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง (26,557,392.43)      (93,287,038.62)      (26,557,392.43)      (92,862,240.22)      

   เงินปันผลจ่ายทีบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,570,000.00)        (3,570,000.00)        (3,570,000.00)        (3,570,000.00)        

   ชาํระคืนค่าหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,237,669.66)        (2,814,865.70)        (609,259.93)           (817,368.57)           

จ่ายดอกเบีย (2,479,912.34)        (4,787,649.36)        (2,408,069.47)        (4,786,968.94)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (36,844,974.43)      (104,459,553.68)    (33,144,721.83)      (102,036,577.73)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 10,571,196.77       (25,297,360.94)      15,107,473.33       (24,822,046.67)      

ผลต่างอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 316,598.57            (130,317.63)           -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 57,212,946.19       92,269,829.03       48,328,800.86       81,485,751.17       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68,100,741.53       66,842,150.46       63,436,274.19       56,663,704.50       

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยถ์าวรทีไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน -                        890,932.00            -                        890,932.00            

เจา้หนีค่าซือทรัพยสิ์นเพมิขึน 1,430,911.00         -                        1,430,911.00         -                        
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