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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 124,346,962.92           85,755,065.44           111,177,895.22         76,679,483.67           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 4, 6 148,228,209.76           146,180,537.06         143,553,843.83         135,997,395.11         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                              -                            -                             3,000,000.00             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 1,080,802.10              1,326,980.81             1,009,818.13             1,288,320.77             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 226,824,725.81           153,778,412.07         205,079,317.02         146,368,066.21         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 444,657.77                 545,790.77                -                             -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 500,925,358.36           387,586,786.15         460,820,874.20         363,333,265.76         

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 30,480,195.57             30,416,180.68           30,480,195.57           30,416,180.68           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 9 -                              -                            5,405,301.42             5,405,301.42             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 10 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 11 378,970.57                 564,314.55                378,970.57                547,654.64                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                              -                            3,000,000.00             -                            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 12 5,552,695.76              5,789,570.69             5,552,695.76             5,789,570.69             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 97,946,353.18             98,753,299.86           97,519,487.29           98,218,199.91           
สิทธิการเช่า - สุทธิ 3 -                              1,248,146.02             -                             1,248,146.02             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14 1,978,617.97              -                            1,978,617.97             -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 901,780.20                 928,130.64                896,895.79                898,695.83                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 41,272,983.10             41,839,034.13           39,514,989.90           40,132,515.84           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,000.00                   22,000.00                  22,000.00                  22,000.00                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 178,533,596.35           179,560,676.57         184,749,154.27         182,678,265.03         

รวมสินทรัพย์ 679,458,954.71           567,147,462.72         645,570,028.47         546,011,530.79         

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 75,724,085.84             62,023,469.32           73,779,988.08           62,023,469.32           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 17 201,214,335.59           135,857,977.74         182,892,775.84         124,227,960.33         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 7,140,000.00              7,140,000.00             7,140,000.00             7,140,000.00             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 267,379.57                 234,898.94                267,379.57                234,898.94                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,998,032.73             6,074,715.43             11,019,949.52           6,074,715.43             
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 1,929,889.69              2,054,448.48             1,929,889.69             2,054,448.48             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 298,273,723.42           213,385,509.91         277,029,982.70         201,755,492.50         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 18 11,325,000.00             14,895,000.00           11,325,000.00           14,895,000.00           
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 19 302,487.95                 40,090.68                  302,487.95                40,090.68                  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 36,333,349.00             37,517,534.00           33,527,638.00           35,269,072.00           
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 27, 28 590,393.79                 -                            590,393.79                -                            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 270,916.51                 321,226.51                202,530.00                252,840.00                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,822,147.25             52,773,851.19           45,948,049.74           50,457,002.68           
รวมหนีสิ้น 347,095,870.67           266,159,361.10         322,978,032.44         252,212,495.18         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00           202,500,232.00         202,500,232.00         202,500,232.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 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)            -                             -                            
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 21 2,001,000.00              2,001,000.00             2,001,000.00             2,001,000.00             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 66,069,693.27             34,475,571.43           53,305,996.15           24,513,035.73           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 497,269.92                 716,409.34                -                             -                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 333,665,726.81           302,290,744.39         322,591,996.03         293,799,035.61         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 332,363,084.04           300,988,101.62         322,591,996.03         293,799,035.61         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 679,458,954.71           567,147,462.72         645,570,028.47         546,011,530.79         
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หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

4, 25

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 242,984,313.22             213,976,333.65       234,109,250.25          199,944,211.79        

รายไดจ้ากการให้บริการ 2,488,398.78                7,817,272.19           404,530.00                335,186.42               

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ -                                -                          -                             -                           

รวมรายได้ 245,472,712.00             221,793,605.84       234,513,780.25          200,279,398.21        

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (178,161,075.38)           (159,761,193.74)      (175,002,167.20)        (149,471,874.10)       

ตน้ทุนบริการ (1,776,023.58)               (6,264,252.48)         (264,170.18)               (199,986.39)              

ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ (49,000.00)                    (706,111.19)            (49,000.00)                 (706,111.19)              

รวมต้นทุน (179,986,098.96)           (166,731,557.41)      (175,315,337.38)        (150,377,971.68)       

ก าไรขั้นต้น 65,486,613.04              55,062,048.43         59,198,442.87            49,901,426.53          

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,712,060.88                2,323,547.14           2,691,876.19              2,363,780.71            

รายไดอ่ื้น 641,126.77                   1,511,090.01           1,707,736.90              2,433,862.08            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (21,950,194.44)             (23,943,268.26)       (20,250,136.85)          (21,701,619.96)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (23,458,344.53)             (31,031,820.01)       (22,042,946.41)          (29,169,972.54)         

คา่ปรับงานล่าชา้ -                                (215,010.00)            -                             (215,010.00)              

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 23,431,261.72              3,706,587.31           21,304,972.70            3,612,466.82            

ตน้ทุนทางการเงิน (489,314.05)                  (1,318,581.54)         (482,668.68)               (1,160,157.73)           
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 22,941,947.67              2,388,005.77           20,822,304.02            2,452,309.09            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (4,575,520.31)               (653,388.03)            (3,944,638.95)            (630,066.24)              
ก าไรส าหรับงวด 18,366,427.36              1,734,617.74           16,877,665.07            1,822,242.85            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจจะถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 66,945.31                     223,826.52              -                             -                           
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 66,945.31                     223,826.52              -                             -                           
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 18,433,372.67              1,958,444.26           16,877,665.07            1,822,242.85            

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 18,366,427.36              1,734,617.74           16,877,665.07            1,822,242.85            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                -                          -                             -                           

18,366,427.36              1,734,617.74           16,877,665.07            1,822,242.85            

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 18,433,372.67              1,958,444.26           16,877,665.07            1,822,242.85            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                -                          -                             -                           

18,433,372.67              1,958,444.26           16,877,665.07            1,822,242.85            

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.09                              0.01                        0.08                           0.01                          
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 202,500,232                 202,500,232            202,500,232               202,500,232             
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

4, 25

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 508,869,616.59         450,388,800.13       486,343,880.99        425,244,016.71         
รายไดจ้ากการให้บริการ 9,802,214.60             11,266,546.29         1,211,785.00            698,636.42                
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 150,019.25                105,241.14              150,019.25               105,241.14                
รวมรายได้ 518,821,850.44         461,760,587.56       487,705,685.24        426,047,894.27         

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (360,814,626.10)        (334,095,229.25)      (348,681,804.86)       (316,534,760.69)       
ตน้ทุนบริการ (6,601,810.54)            (8,892,667.30)          (676,789.44)              (610,355.78)              
ตน้ทุนการก่อสร้าง (158,000.00)               (1,367,636.38)          (158,000.00)              (1,367,636.38)           
รวมต้นทุน (367,574,436.64)        (344,355,532.93)      (349,516,594.30)       (318,512,752.85)       

ก าไรขั้นต้น 151,247,413.80         117,405,054.63       138,189,090.94        107,535,141.42         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,560,612.48             3,850,533.83           1,560,612.48            4,146,363.04             
รายไดอ่ื้น 4,426,612.36             2,097,531.32           6,626,096.07            4,072,621.16             
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (45,373,146.38)          (46,839,766.77)        (41,944,790.76)         (42,350,329.23)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (49,976,763.74)          (54,584,089.65)        (46,625,045.30)         (51,701,622.16)         
ค่าปรับงานล่าชา้ -                             (580,527.00)             -                            (580,527.00)              
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 61,884,728.52           21,348,736.36         57,805,963.43          21,121,647.23           

ตน้ทุนทางการเงิน (1,130,279.10)            (2,819,301.99)          (1,123,633.73)           (2,555,271.95)           
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 60,754,449.42           18,529,434.37         56,682,329.70          18,566,375.28           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (12,026,198.00)          (4,283,032.89)          (11,030,719.70)         (4,243,785.49)           
ก าไรส าหรับงวด 48,728,251.42           14,246,401.48         45,651,610.00          14,322,589.79           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ (219,139.42)               357,450.09              -                            -                            
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,596,037.60             -                           3,871,517.60            -                            
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 3,376,898.18             357,450.09              3,871,517.60            -                            
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 52,105,149.60           14,603,851.57         49,523,127.60          14,322,589.79           

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2563  2562  2563  2562 

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 48,728,251.42           14,246,401.48         45,651,610.00          14,322,589.79           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                           -                            -                            

48,728,251.42           14,246,401.48         45,651,610.00          14,322,589.79           

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 52,105,149.60           14,603,851.57         49,523,127.60          14,322,589.79           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                           -                            -                            

52,105,149.60           14,603,851.57         49,523,127.60          14,322,589.79           

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.24                           0.07                         0.23                          0.07                           
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 202,500,232              202,500,232            202,500,232             202,500,232              
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของบริษัทใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ ผลต่างจาก รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อ่ืนของส่วนของ ไม่มีอ านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                        -                         -                         -                          (480,143.98)            -                       -                           -                       (480,143.98)          -                       (480,143.98)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - หลงัปรับปรุง 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     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

   เงินปันผลจ่าย 22 -                        -                         -                         -                          (20,250,023.20)       -                       -                           -                       (20,250,023.20)     -                       (20,250,023.20)     

   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                         -                          48,728,251.42        (219,139.42)         3,596,037.60           3,376,898.18       52,105,149.60       -                       52,105,149.60       

   โอนไปก าไรสะสม -                        -                         -                         -                          3,596,037.60          -                       (3,596,037.60)          (3,596,037.60)      -                        -                       -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 202,500,232.00    64,784,767.88       (2,187,236.26)        2,001,000.00          66,069,693.27        497,269.92          -                           497,269.92          333,665,726.81     (1,302,642.77)      332,363,084.04     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                         -                          14,246,401.48        357,450.09          -                           357,450.09          14,603,851.57       -                       14,603,851.57       

   โอนเงินส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั

          เพ่ือลดขาดทุนสะสม 21 -                        (73,059,171.15)      -                         (16,200,000.00)       89,259,171.15        -                       -                           -                       -                        -                       -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 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     

ก าไร(ขาดทุน)สะสม ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

 ก าไรจากการ

ประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภัย - สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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รวมองค์ประกอบ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - อ่ืนของส่วนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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                                  

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                                                     -                                                    -                                                    (480,143.98)                                  -                                                        -                                            (480,143.98)                                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 - หลังปรับปรุง 202,500,232.00                                  64,784,767.88                                   2,001,000.00                                     24,032,891.75                               -                                                        -                                            293,318,891.63                                  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด
   เงินปันผลจ่าย 22 -                                                     -                                                    -                                                    (20,250,023.20)                             -                                                        -                                            (20,250,023.20)                                   
   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                                     -                                                    -                                                    45,651,610.00                               3,871,517.60                                         3,871,517.60                            49,523,127.60                                    
   โอนไปก าไรสะสม -                                                     -                                                    -                                                    3,871,517.60                                 (3,871,517.60)                                       (3,871,517.60)                           -                                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 202,500,232.00                                  64,784,767.88                                   2,001,000.00                                     53,305,996.15                               -                                                        -                                            322,591,996.03                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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                                  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด
   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                                     -                                                    -                                                    14,322,589.79                               -                                                        -                                            14,322,589.79                                    
   โอนเงินส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั
          เพ่ือลดขาดทนุสะสม 21 -                                                     (73,059,171.15)                                 (16,200,000.00)                                 89,259,171.15                               -                                                        -                                            -                                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 202,500,232.00                                  64,784,767.88                                   -                                                    14,322,589.79                               -                                                        -                                            281,607,589.67                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก าไรจากการประมาณการตาม

หลักคณติศาสตร์ประกันภยั - สุทธิ

บริษทั ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน:

ก าไรสุทธิ 48,728,251.42        14,246,401.48       45,651,610.00       14,322,589.79         

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,026,198.00        4,283,032.89         11,030,719.70       4,243,785.49           

หน้ีสูญ 81,414.48               54,212.44              81,414.48              54,212.44                
   ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมหน้ีสงสยัจะสูญ 353,813.40             -                         287,337.80            -                           
หน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบั (97,032.63)              (71,892.76)             (94,280.63)             (367,721.96)             
   ค่าเส่ือมราคาขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 2,959,099.08          7,177,168.70         2,248,616.19         6,463,646.49           
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวรโอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (2,695,814.00)         (4,352,401.65)        (2,541,635.46)        (4,218,387.65)          
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ -                          -                         -                         3,056,410.26           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,911,624.28          7,285,133.79         4,740,756.77         4,824,526.16           
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ -                          (50,952.77)             -                         -                           
   ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 81,210.56               712,532.98            65,395.35              -                           
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,310,862.00          9,305,056.00         3,097,963.00         8,729,499.00           
   ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,757,172.09)         (1,645,530.13)        (1,660,670.68)        (1,349,700.92)          
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมสญัญาอนุพนัธ์ (9,786.19)                -                         (9,786.19)               -                           
ประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้ -                          818,763.06            -                         818,763.06              
ผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง -                          900,000.00            -                         900,000.00              
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการลดลง (124,558.79)            (1,148,236.06)        (124,558.79)           (1,148,236.06)          
   รายไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียรับ (253,154.02)            (274,377.54)           (367,846.13)           (337,425.30)             
   รายไดด้อกเบ้ียดอกเบ้ียจ่าย 1,130,279.10          2,819,301.99         1,123,633.73         2,555,271.95           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 68,645,234.60        40,058,212.42       63,528,669.14       38,547,232.75         
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,297,968.98)         12,086,033.45       (7,830,920.37)        15,619,942.64         
      กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินคา้คงเหลือ (73,327,260.38)       11,353,081.21       (58,418,231.54)      12,143,928.67         
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 67,007,284.44        (10,724,420.37)      60,316,389.89       (12,243,166.37)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (50,310.00)              (540,500.00)           (50,310.00)             (532,500.00)             
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 59,976,979.68        52,232,406.71       57,545,597.12       53,535,437.69         
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 457,891.80             -                         -                         -                           
จ่ายภาษีเงินได้ (6,760,460.84)         (5,178,283.46)        (6,315,803.07)        (4,796,414.54)          

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 53,674,410.64        47,054,123.25       51,229,794.05       48,739,023.15         

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (64,014.89)              (82,188.79)             (64,014.89)             (82,188.79)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                         (4,000,000.00)        -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                          -                         4,000,000.00         -                           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 431,522.69             (236,166.54)           447,186.71            (218,038.56)             
   เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 121,495.33             1,225,887.85         121,495.33            -                           
   รับช าระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (4,061,977.33)         (819,862.11)           (4,008,079.81)        (524,025.94)             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (249,640.00)            -                         (249,640.00)           -                           
   ดอกเบ้ียรับรับดอกเบ้ีย 253,154.02             274,377.54            367,846.13            337,425.30              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (3,569,460.18)         362,047.95            (3,385,206.53)        (486,827.99)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:

   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,797,765.72        (26,557,392.43)      11,756,518.76       (26,557,392.43)        
   เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,570,000.00)         (3,570,000.00)        (3,570,000.00)        (3,570,000.00)          
   ช าระคืนค่าหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (190,951.55)            (4,237,669.66)        (190,951.55)           (609,259.93)             
จ่ายดอกเบ้ีย (1,098,365.35)         (2,479,912.34)        (1,091,719.98)        (2,408,069.47)          
จ่ายเงินปันผล (20,250,023.20)       -                         (20,250,023.20)      -                           
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (11,311,574.38)       (36,844,974.43)      (13,346,175.97)      (33,144,721.83)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 38,793,376.08        10,571,196.77       34,498,411.55       15,107,473.33         

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (201,478.60)            316,598.57            -                         -                           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 85,755,065.44        57,212,946.19       76,679,483.67       48,328,800.86         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 124,346,962.92      68,100,741.53       111,177,895.22     63,436,274.19         

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 463,012.00             -                         463,012.00            -                           
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน -                          1,430,911.00         -                         1,430,911.00           
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