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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 77,816,218.20             85,755,065.44            61,476,913.67            76,679,483.67            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 4, 6 196,149,713.58           146,180,537.06          178,808,893.48          135,997,395.11          
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                               -                             4,000,000.00              3,000,000.00              
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 1,318,126.57               1,326,980.81              1,281,086.53              1,288,320.77              
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 152,421,996.52           153,778,412.07          142,557,877.48          146,368,066.21          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 404,673.98                  545,790.77                 88,436.64                   -                             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 428,110,728.85           387,586,786.15          388,213,207.80          363,333,265.76          

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 30,457,392.01             30,416,180.68            30,457,392.01            30,416,180.68            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                               -                             5,405,301.42              5,405,301.42              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 10 -                               -                             -                              -                             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 11 540,954.50                  564,314.55                 533,554.60                 547,654.64                 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                               -                             3,000,000.00              -                             
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 12 5,671,787.56               5,789,570.69              5,671,787.56              5,789,570.69              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 97,582,034.56             98,753,299.86            97,086,362.24            98,218,199.91            
สิทธิการเช่า - สุทธิ 3 -                               1,248,146.02              -                              1,248,146.02              
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 2,093,783.51               -                             2,093,783.51              -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,045,564.77               928,130.64                 1,028,337.34              898,695.83                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 41,341,536.21             41,839,034.13            39,604,296.30            40,132,515.84            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,000.00                    22,000.00                   22,000.00                   22,000.00                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178,755,053.12           179,560,676.57          184,902,814.98          182,678,265.03          

รวมสินทรัพย์ 606,865,781.97           567,147,462.72          573,116,022.78          546,011,530.79          

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 37,860,079.55             62,023,469.32            37,860,079.55            62,023,469.32            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 4, 17 161,657,872.83           135,857,977.74          139,266,331.12          124,227,960.33          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 7,140,000.00               7,140,000.00              7,140,000.00              7,140,000.00              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 324,155.33                  234,898.94                 324,155.33                 234,898.94                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,806,868.60             6,074,715.43              13,480,420.04            6,074,715.43              
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 1,959,978.48               2,054,448.48              1,959,978.48              2,054,448.48              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 222,748,954.79           213,385,509.91          200,030,964.52          201,755,492.50          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 18 13,110,000.00             14,895,000.00            13,110,000.00            14,895,000.00            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 19 330,273.50                  40,090.68                   330,273.50                 40,090.68                   
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 35,615,086.00             37,517,534.00            32,867,084.00            35,269,072.00            
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 26, 27 610,816.60                  -                             610,816.60                 -                             
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 270,916.51                  321,226.51                 202,530.00                 252,840.00                 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 49,937,092.61             52,773,851.19            47,120,704.10            50,457,002.68            
รวมหน้ีสิน 272,686,047.40           266,159,361.10          247,151,668.62          252,212,495.18          

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 210,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 210,500,232.00           210,500,232.00          210,500,232.00          210,500,232.00          

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

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 64,784,767.88             64,784,767.88            64,784,767.88            64,784,767.88            

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)              (2,187,236.26)            -                              -                             
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 2,001,000.00               2,001,000.00              2,001,000.00              2,001,000.00              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 67,953,289.11             34,475,571.43            56,678,354.28            24,513,035.73            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 430,324.61                  716,409.34                 -                              -                             

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 335,482,377.34           302,290,744.39          325,964,354.16          293,799,035.61          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,302,642.77)              (1,302,642.77)            -                              -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 334,179,734.57           300,988,101.62          325,964,354.16          293,799,035.61          
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 606,865,781.97           567,147,462.72          573,116,022.78          546,011,530.79          
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4, 24

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 265,885,303.37         236,412,466.48       252,234,630.74        225,299,804.92         
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,313,815.82             3,449,274.10           807,255.00               363,450.00                
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง 150,019.25                105,241.14              150,019.25               105,241.14                

รวมรายได้ 273,349,138.44         239,966,981.72       253,191,904.99        225,768,496.06         
ต้นทุน
ตน้ทุนขาย (182,653,550.72)        (174,334,035.51)      (173,679,637.66)       (167,062,886.59)       
ตน้ทุนบริการ (4,825,786.96)            (2,628,414.82)          (412,619.26)              (410,369.39)              
ตน้ทุนการก่อสร้าง (109,000.00)               (661,525.19)             (109,000.00)              (661,525.19)              

รวมต้นทุน (187,588,337.68)        (177,623,975.52)      (174,201,256.92)       (168,134,781.17)       
กําไรขั้นต้น 85,760,800.76           62,343,006.20         78,990,648.07          57,633,714.89           
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (1,151,448.40)            1,526,986.69           (1,131,263.71)           1,782,582.33             
รายไดอ่ื้น 3,785,485.59             586,441.31              4,918,359.17            1,638,759.08             
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (23,422,951.94)          (22,896,498.51)        (21,694,653.91)         (20,648,709.27)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (26,518,419.21)          (23,552,269.64)        (24,582,098.89)         (22,531,649.62)         
ค่าปรับงานล่าชา้ -                             (365,517.00)             -                            (365,517.00)              
กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 38,453,466.80           17,642,149.05         36,500,990.73          17,509,180.41           
ตน้ทุนทางการเงิน (640,965.05)               (1,500,720.45)          (640,965.05)              (1,395,114.22)           
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 37,812,501.75           16,141,428.60         35,860,025.68          16,114,066.19           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (7,450,677.69)            (3,629,644.86)          (7,086,080.75)           (3,613,719.25)           
กําไรสําหรับงวด 30,361,824.06           12,511,783.74         28,773,944.93          12,500,346.94           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ (286,084.73)               133,623.57              -                            -                            
รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,596,037.60             -                           3,871,517.60            -                            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 3,309,952.87             133,623.57              3,871,517.60            -                            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 33,671,776.93           12,645,407.31         32,645,462.53          12,500,346.94           

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 30,361,824.06           12,511,783.74         28,773,944.93          12,500,346.94           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                            

30,361,824.06           12,511,783.74         28,773,944.93          12,500,346.94           

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 33,671,776.93           12,645,407.31         32,645,462.53          12,500,346.94           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                            

33,671,776.93           12,645,407.31         32,645,462.53          12,500,346.94           

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.15                           0.06                         0.14                          0.06                           
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 202,500,232              202,500,232            202,500,232             202,500,232              
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ส่วนของบริษทัใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ ผลต่างจาก รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ไม่มีอํานาจ รวมส่วน
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ก่อนปรับปรุง 202,500,232.00   64,784,767.88      (2,187,236.26)       2,001,000.00         34,475,571.43       716,409.34         -                          716,409.34         302,290,744.39    (1,302,642.77)     300,988,101.62    

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                        -                        -                         (480,143.98)           -                      -                          -                      (480,143.98)         -                      (480,143.98)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - หลังปรับปรุง 202,500,232.00   64,784,767.88      (2,187,236.26)       2,001,000.00         33,995,427.45       716,409.34         -                          716,409.34         301,810,600.41    (1,302,642.77)     300,507,957.64    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                        -                         30,361,824.06       (286,084.73)        3,596,037.60          3,309,952.87      33,671,776.93      -                      33,671,776.93      
   โอนไปกาํไรสะสม -                       -                        -                        -                         3,596,037.60         -                      (3,596,037.60)         (3,596,037.60)     -                       -                      -                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 202,500,232.00   64,784,767.88      (2,187,236.26)       2,001,000.00         67,953,289.11       430,324.61         -                          430,324.61         335,482,377.34    (1,302,642.77)     334,179,734.57    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                        -                         12,511,783.74       133,623.57         -                          133,623.57         12,645,407.31      -                      12,645,407.31      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 202,500,232.00   137,843,939.03    (2,187,236.26)       16,200,000.00       (68,194,711.20)      765,834.42         -                          765,834.42         286,928,057.99    (1,302,642.77)     285,625,415.22    

กําไร(ขาดทุน)สะสม กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
 กําไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการ

ตามหลัก
คณติศาสตร์

ประกันภัย - สุทธิ

บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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รวมองค์ประกอบ
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแล้ว - อื่นของส่วนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ก่อนปรับปรุง 202,500,232.00          64,784,767.88            2,001,000.00              24,513,035.73            - - 293,799,035.61          
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - (480,143.98)                - - (480,143.98)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - หลงัปรับปรุง 202,500,232.00          64,784,767.88            2,001,000.00              24,032,891.75            - - 293,318,891.63          
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 28,773,944.93             3,871,517.60               3,871,517.60               32,645,462.53             
   โอนไปกาํไรสะสม - - - 3,871,517.60               (3,871,517.60)             (3,871,517.60)             - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 202,500,232.00          64,784,767.88            2,001,000.00              56,678,354.28            - - 325,964,354.16          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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          
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 12,500,346.94             - - 12,500,346.94             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 202,500,232.00          137,843,939.03          16,200,000.00            (76,758,824.21)          - - 279,785,346.82          

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
 กาํไร(ขาดทุน)จาก
การประมาณการตาม
หลกัคณติศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการดาํเนินงาน:

กาํไรสุทธิ 30,361,824.06       12,511,783.74       28,773,944.93       12,500,346.94         

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 7,450,677.69         3,629,644.86         7,086,080.75         3,613,719.25           

 หน้ีสงสัยจะสูญ 105,958.60            - 39,483.00              - 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั (5,558.60)               (6,500.00)               (5,558.60)               (117,105.38)             

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,487,551.73         3,956,175.48         1,442,048.35         3,273,748.90           

 โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (1,239,111.40)        (3,066,886.92)        (1,238,610.52)        (3,066,886.92)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - - 1,428,558.26           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,468,155.98         3,645,059.46         2,382,828.66         2,390,667.60           

 ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น - สุทธิ 15,827.71              -                         12.50                     - 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,592,599.00         782,284.00            2,437,409.00         734,641.00              

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปลี่ยน - 539,080.22            - 544,559.78              

การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพนัธ์ (172,705.40)           - (172,705.40)           - 

ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ - 365,517.00            - 365,517.00              

ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง - 600,000.00            - 600,000.00              

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการลดลง (94,470.00)             (612,868.10)           (94,470.00)             (612,868.10)             

 ดอกเบ้ียรับ (128,426.32)           (123,848.33)           (178,993.47)           (156,388.08)             

 ดอกเบ้ียจ่าย 640,965.05            1,500,720.45         640,965.05            1,395,114.22           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 43,483,288.10       23,720,161.86       41,112,434.25       22,893,624.47         

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (49,340,443.73)      (7,043,195.59)        (42,662,080.75)      (4,674,240.25)          

 สินคา้คงเหลือ 1,047,608.88         19,819,641.36       3,606,750.90         24,829,214.04         

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25,817,312.95       (26,500,321.51)      15,055,788.65       (31,256,951.64)        

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (50,310.00)             (8,000.00)               (50,310.00)             - 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 20,957,456.20       9,988,286.12         17,062,583.05       11,791,646.62         
จ่ายภาษีเงินได้ (404,673.98)           (368,243.08)           (88,436.64)             (143,513.17)             

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 20,552,782.22      9,620,043.04        16,974,146.41       11,648,133.45        

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (41,211.33)             (40,615.40)             (41,211.33)             (40,615.40)               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         (4,000,000.00)        -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานลดลง 32,214.29              98,512.76              21,334.28              143,414.75              

 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,445,352.36)        (141,211.89)           (1,395,847.36)        (87,375.72)               

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (249,640.00)           -                         (249,640.00)           -                           

 รับดอกเบ้ีย 128,426.32            123,848.33            178,993.47            156,388.08              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,575,563.08)        40,533.80              (5,486,370.94)        171,811.71              

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (24,163,389.77)      (21,517,636.27)      (24,163,389.77)      (21,517,636.27)        

 จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,785,000.00)        (1,785,000.00)        (1,785,000.00)        (1,785,000.00)          

 จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (101,693.88)           (1,505,634.63)        (101,693.88)           (368,980.05)             

จ่ายดอกเบ้ีย (640,261.82)           (1,250,452.67)        (640,261.82)           (1,250,452.67)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (26,690,345.47)      (26,058,723.57)      (26,690,345.47)      (24,922,068.99)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (7,713,126.33)        (16,398,146.73)      (15,202,570.00)      (13,102,123.83)        
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (225,720.91)           118,370.98            -                         -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 85,755,065.44       57,212,946.19       76,679,483.67       48,328,800.86         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 77,816,218.20       40,933,170.44       61,476,913.67       35,226,677.03         

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบงบกระแสเงนิสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 463,012.00            -                         463,012.00            -                           
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