
30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 49,127,650.25              92,385,265.20            39,372,781.86            69,701,787.88            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน - สุทธิ 4, 6 219,630,242.82            178,816,587.79          196,721,197.11          163,439,250.77          

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 4 -                               -                              5,000,000.00              2,000,000.00              

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่พนกังานทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 998,076.91                   1,508,322.53              897,639.55                 1,351,240.21              

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 225,992,225.98            155,502,117.41          192,353,477.36          148,595,920.95          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 657,232.37                   692,429.25                 45,078.06                   -                              

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 24, 25 843,315.98                   -                              843,315.98                 -                              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 497,248,744.31            428,904,722.18          435,233,489.92          385,088,199.81          

  

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 23 30,517,995.55              30,495,326.49            30,517,995.55            30,495,326.49            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 8 -                               -                              5,405,301.42              5,405,301.42              

เงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ -                               -                              -                              -                              

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 397,802.46                   667,106.93                 355,309.08                 599,003.66                 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                               -                              2,000,000.00              -                              

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - สุทธิ 9 4,962,125.43                5,311,894.74              4,962,125.43              5,311,894.74              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 91,623,302.83              94,667,957.28            90,253,655.93            94,208,245.13            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 11 3,401,880.41                3,424,434.99              3,401,880.41              3,424,434.99              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,184,583.18                1,086,907.10              1,184,573.18              1,086,897.10              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 12 41,169,576.65              41,420,115.11            39,299,684.80            39,717,741.03            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 22,000.00                     22,000.00                   22,000.00                   22,000.00                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 173,279,266.51            177,095,742.64          177,402,525.80          180,270,844.56          

รวมสินทรัพย์ 670,528,010.82            606,000,464.82          612,636,015.72          565,359,044.37          

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

บริษัท ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 2



30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 104,451,676.88            54,598,879.92            104,451,676.88          54,598,879.92            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 4, 14 169,653,440.23            161,185,077.93          136,887,155.22          142,252,552.39          

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 7,140,000.00                7,140,000.00              7,140,000.00              7,140,000.00              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 719,647.57                   516,046.74                 719,647.57                 516,046.74                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,391,214.54                5,456,299.86              5,396,817.33              3,929,328.98              

ประมาณการหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจาก

สัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2,673,840.81                2,546,791.01              1,774,834.82              1,842,440.14              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 291,029,820.03            231,443,095.46          256,370,131.82          210,279,248.17          

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 2,400,000.00                7,755,000.00              2,400,000.00              7,755,000.00              

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 16 1,790,084.71                1,313,280.70              1,790,084.71              1,313,280.70              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 17 39,991,179.00              37,769,874.00            36,891,701.00            34,848,746.00            

หนีสินสัญญาอนุพนัธ์ 24, 25 173,916.72                   418,768.29                 173,916.72                 418,768.29                 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน -                               148,530.00                 -                              148,530.00                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 44,355,180.43              47,405,452.99            41,255,702.43            44,484,324.99            

รวมหนีสิน 335,385,000.46            278,848,548.45          297,625,834.25          254,763,573.16          

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 3



30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

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

บริษัท ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 202,500,232 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

(ปี 2563: 210,500,232 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 18 202,500,232.00            210,500,232.00          202,500,232.00          210,500,232.00          

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 202,500,232 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 202,500,232.00            202,500,232.00          202,500,232.00          202,500,232.00          

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 64,784,767.88              64,784,767.88            64,784,767.88            64,784,767.88            

ส่วนขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (2,187,236.26)              (2,187,236.26)             -                              -                              

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 7,438,000.00                5,203,000.00              7,438,000.00              5,203,000.00              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 63,526,158.68              57,623,956.76            40,287,181.59            38,107,471.33            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 383,730.83                   529,838.76                 -                              -                              

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 336,445,653.13            328,454,559.14          315,010,181.47          310,595,471.21          

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 335,143,010.36            327,151,916.37          315,010,181.47          310,595,471.21          

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 670,528,010.82            606,000,464.82          612,636,015.72          565,359,044.37          

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

4, 22

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 324,088,235.97             252,025,351.37       285,884,572.92          214,108,703.12        

รายไดจ้ากการให้บริการ 5,580,307.82                18,841,729.32         742,430.00                479,224.00               

รวมรายได้ 329,668,543.79             270,867,080.69       286,627,002.92          214,587,927.12        

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (250,152,918.26)           (194,412,448.34)      (219,684,367.72)        (166,801,059.91)       

ตน้ทุนบริการ (4,034,453.09)               (15,583,353.78)       (155,174.65)               (421,676.28)              

ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ -                                (54,894.00)              -                             (54,894.00)                

รวมต้นทุน (254,187,371.35)           (210,050,696.12)      (219,839,542.37)        (167,277,630.19)       

กําไรขันต้น 75,481,172.44              60,816,384.57         66,787,460.55            47,310,296.93          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ (1,301,563.55)               (1,323,462.41)         (1,250,650.86)            (1,254,418.86)           

รายไดอื้น 919,298.80                   126,110.97              1,708,657.88              1,256,938.86            

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (22,348,165.91)             (21,366,396.76)       (20,003,899.69)          (19,261,406.36)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,304,583.27)             (23,374,050.42)       (20,886,402.34)          (21,758,187.46)         

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,446,158.51              14,878,585.95         26,355,165.54            6,293,223.11            

ตน้ทุนทางการเงิน (862,080.61)                  (676,299.54)            (862,080.61)               (664,924.53)              

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน - สุทธิ 15,726.59                     -                          7,726.59                    -                           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 29,599,804.49              14,202,286.41         25,500,811.52            5,628,298.58            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (5,900,767.51)               (2,085,827.58)         (5,047,965.60)            (867,905.97)              

กําไรสําหรับงวด 23,699,036.98              12,116,458.83         20,452,845.92            4,760,392.61            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศ (70,286.17)                    (26,854.39)              -                             -                           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (70,286.17)                    (26,854.39)              -                             -                           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,628,750.81              12,089,604.44         20,452,845.92            4,760,392.61            

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

"สอบทานแล้ว"

หน่วย: บาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23,699,036.98              12,116,458.83         20,452,845.92            4,760,392.61            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                          -                             -                           

23,699,036.98              12,116,458.83         20,452,845.92            4,760,392.61            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23,628,750.81              12,089,604.44         20,452,845.92            4,760,392.61            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                                -                          -                             -                           

23,628,750.81              12,089,604.44         20,452,845.92            4,760,392.61            

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.12                              0.06                        0.10                           0.02                          

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 202,500,232                 202,500,232            202,500,232               202,500,232             

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

4, 22

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 937,777,849.04          760,894,967.96        859,769,870.39         700,452,584.11          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 16,058,865.48            28,643,943.92          1,969,955.00             1,691,009.00              

รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง -                              150,019.25               -                             150,019.25                 

รวมรายได้ 953,836,714.52          789,688,931.13        861,739,825.39         702,293,612.36          

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (720,048,811.77)         (555,227,074.44)       (658,913,567.36)        (515,482,864.77)        

ตน้ทุนบริการ (12,218,245.04)           (22,185,164.32)         (763,548.17)               (1,098,465.72)            

ตน้ทุนการก่อสร้าง -                              (212,894.00)              -                             (212,894.00)               

รวมต้นทุน (732,267,056.81)         (577,625,132.76)       (659,677,115.53)        (516,794,224.49)        

กําไรขันต้น 221,569,657.71          212,063,798.37        202,062,709.86         185,499,387.87          

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ (3,480,419.94)             237,150.07               (3,428,621.59)            306,193.62                 

รายไดอื้น 1,583,345.40              4,552,723.33            4,835,623.17             7,883,034.93              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (66,641,679.72)           (66,739,543.14)         (60,738,724.93)          (61,206,197.13)          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (69,172,980.21)           (73,350,814.16)         (64,172,434.37)          (68,383,232.75)          

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,857,923.24            76,763,314.47          78,558,552.14           64,099,186.54            

ขาดทุนจากการตดัหนีสูญลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (700,917.27)                -                            (700,917.27)               -                             

ตน้ทุนทางการเงิน (2,019,224.99)             (1,806,578.64)           (2,019,224.99)            (1,788,558.26)            

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนีการคา้

และลูกหนีอืน - สุทธิ 5,169,036.54              -                            5,149,036.54             -                             

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 86,306,817.52            74,956,735.83          80,987,446.42           62,310,628.28            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (17,419,546.00)           (14,112,025.58)         (15,822,666.56)          (11,898,625.67)          

กําไรสําหรับงวด 68,887,271.52            60,844,710.25          65,164,779.86           50,412,002.61            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของหน่วยงานในตา่งประเทศ (146,107.93)                (245,993.81)              -                             -                             

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                              3,596,037.60            -                             3,871,517.60              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (146,107.93)                3,350,043.79            -                             3,871,517.60              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 68,741,163.59            64,194,754.04          65,164,779.86           54,283,520.21            

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2564

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 68,887,271.52            60,844,710.25          65,164,779.86           50,412,002.61            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            -                             -                             

68,887,271.52            60,844,710.25          65,164,779.86           50,412,002.61            

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 68,741,163.59            64,194,754.04          65,164,779.86           54,283,520.21            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            -                             -                             

68,741,163.59            64,194,754.04          65,164,779.86           54,283,520.21            

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.34                            0.30                          0.32                           0.25                            

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 202,500,232               202,500,232             202,500,232              202,500,232               
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"สอบทานแล้ว"

ส่วนของบริษทัใหญ่

ส่วนขาดทุนจากการ ผลต่างจาก รวมองค์ประกอบ ส่วนได้เสียที

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า เปลยีนแปลง จัดสรรแล้วเป็น การแปลงค่า อืนของส่วนของ ไม่มีอาํนาจ รวมส่วน

หมายเหตุ ทีออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร งบการเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 202,500,232.00    64,784,767.88       (2,187,236.26)        5,203,000.00           57,623,956.76        529,838.76          -                           529,838.76          328,454,559.14     (1,302,642.77)      327,151,916.37         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                        -                         -                         2,235,000.00           (2,235,000.00)         -                       -                           -                       -                        -                       -                             

   เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                         -                         -                          (60,750,069.60)       -                       -                           -                       (60,750,069.60)     -                       (60,750,069.60)          

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                         -                          68,887,271.52        (146,107.93)         -                           (146,107.93)         68,741,163.59       -                       68,741,163.59           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 202,500,232.00    64,784,767.88       (2,187,236.26)        7,438,000.00           63,526,158.68        383,730.83          -                           383,730.83          336,445,653.13     (1,302,642.77)      335,143,010.36         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 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         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   เงินปันผลจ่าย 20 -                        -                         -                         -                          (50,625,058.00)       -                       -                           -                       (50,625,058.00)     -                       (50,625,058.00)          

   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                         -                         -                          60,844,710.25        (245,993.81)         3,596,037.60           3,350,043.79       64,194,754.04       -                       64,194,754.04           

   โอนไปกาํไรสะสม -                        -                         -                         -                          3,596,037.60          -                       (3,596,037.60)          (3,596,037.60)      -                        -                       -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 202,500,232.00    64,784,767.88       (2,187,236.26)        2,001,000.00           47,811,117.30        470,415.53          -                           470,415.53          315,380,296.45     (1,302,642.77)      314,077,653.68         

 กาํไร(ขาดทุน)

จากการประมาณ

การตามหลกั

คณิตศาสตร์

ประกนัภัย - สุทธิ

บริษทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

รวมองค์ประกอบ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่า จดัสรรแล้ว - อนืของส่วนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ทอีอกและชําระแล้ว หุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 202,500,232.00           64,784,767.88             5,203,000.00               38,107,471.33             -                                 -                              310,595,471.21           

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -                              -                              2,235,000.00               (2,235,000.00)             -                                 -                              -                              

   เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                              (60,750,069.60)           -                                 -                              (60,750,069.60)           

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              65,164,779.86             -                                 -                              65,164,779.86             

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 202,500,232.00           64,784,767.88             7,438,000.00               40,287,181.59             -                                 -                              315,010,181.47           

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 202,500,232.00           64,784,767.88             2,001,000.00               24,032,891.75             -                                 -                              293,318,891.63           

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

   เงินปันผลจ่าย 20 -                              -                              -                              (50,625,058.00)           -                                 -                              (50,625,058.00)           

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              50,412,002.61             3,871,517.60                 3,871,517.60               54,283,520.21             

   โอนไปกาํไรสะสม -                              -                              -                              3,871,517.60               (3,871,517.60)                (3,871,517.60)             -                              

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 202,500,232.00           64,784,767.88             2,001,000.00               27,691,353.96             -                                 -                              296,977,353.84           

 กาํไร(ขาดทุน)

จากการประมาณการตาม

หลกัคณติศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน:

กาํไรสุทธิ 68,887,271.52        60,844,710.25       65,164,779.86       50,412,002.61         

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได้ 17,419,546.00        14,112,025.58       15,822,666.56       11,898,625.67         

ขาดทุนจากการตดัหนีสูญลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 700,917.27             81,414.48             700,917.27           81,414.48                

   ส่วนแบ่ง ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนีการคา้ 34,753.60               353,813.40           34,753.60             287,337.80              

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (5,203,790.14)         (168,330.23)          (5,183,790.14)       (163,578.23)            

   ค่าเสือมราคาขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 11,111,264.19        6,928,712.43         9,767,767.33         6,151,393.96           

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรโอนกลบัค่าเผอืการลดมูลค่าสินคา้ (7,407,102.69)         (3,524,216.16)       (7,337,494.74)       (3,283,498.07)         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,287,772.02          7,318,709.22         6,119,506.81         7,118,884.69           

   ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 14,339.09               81,416.48             (449,936.24)          65,601.27                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,221,305.00          4,029,125.00         2,042,955.00         3,758,517.00           

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 2,253,695.56          630,435.32           2,159,400.09         677,612.74              

การปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมสัญญาอนุพนัธ์ (1,088,167.55)         (310,113.58)          (1,088,167.55)       (310,113.58)            

(กลบัรายการ)ประมาณการหนีสินจากการรับประกนังานโครงการ 494.80                    (200,008.34)          (194,160.32)          (200,008.34)            

   รายไดเ้งินปันผลดอกเบียรับ (276,685.68)            (343,234.83)          (325,839.05)          (499,740.17)            

   รายไดด้อกเบียดอกเบียจ่าย 2,019,224.99          1,806,578.64         2,019,224.99         1,788,558.26           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 96,974,837.98        91,641,037.66       89,252,583.47       77,783,010.09         

สินทรัพยด์าํเนินงานเพิมขึน

   ลูกหนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัและลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอนื (35,230,706.51)       (33,372,727.40)     (28,411,427.07)     (1,127,056.54)         

      กิจการทีเกียวขอ้งกนัสินคา้คงเหลือ (74,194,270.07)       (25,831,510.06)     (46,187,829.00)     (21,567,673.17)        

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัและเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอนื 6,327,006.34          22,372,663.82       (7,412,457.66)       2,789,278.88           

   หนีสินหมนุเวยีนอืนหนีสินไม่หมุนเวยีนอนื (148,530.00)            345,944.36           (148,530.00)          (104,310.00)            

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (6,271,662.26)         55,155,408.38       7,092,339.74         57,773,249.26         

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ -                         675,052.25           -                        -                          

จ่ายภาษีเงินได้ (16,891,325.23)       (18,352,358.50)     (13,982,200.04)     (17,382,064.17)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (23,162,987.49)       37,478,102.13       (6,889,860.30)       40,391,185.09         

บริษัท ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 11



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

บริษัท ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564

หน่วย: บาท

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากทีติดภาระคาํประกนัเพิมขึน (22,669.06)              (71,620.73)            (22,669.06)            (71,620.73)              

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                         -                        (6,000,000.00)       (6,000,000.00)         

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         -                        1,000,000.00         4,000,000.00           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังานลดลง 779,550.09             30,698.90             697,295.24           162,306.25              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,448.60               121,495.33           481,869.16           121,495.33              

   รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยถ์าวร (1,731,059.03)         (4,509,772.74)       (649,004.30)          (4,414,668.30)         

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -                         (244,773.76)          -                        (244,773.76)            

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (490,000.00)            (613,560.00)          (490,000.00)          (613,560.00)            

   ดอกเบียรับรับดอกเบีย 276,685.68             343,234.83           325,839.05           499,740.17              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,166,043.72)         (4,944,298.17)       (4,656,669.91)       (6,561,081.04)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:

   เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึนเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 49,852,796.96        5,675,757.43         49,852,796.96       3,634,510.47           

   เงินปันผลจ่ายทีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5,355,000.00)         (5,355,000.00)       (5,355,000.00)       (5,355,000.00)         

   ชาํระคืนค่าหุน้แก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (597,999.80)            (279,431.20)          (597,999.80)          (279,431.20)            

จ่ายดอกเบีย (1,938,943.47)         (1,779,095.01)       (1,938,943.47)       (1,761,074.63)         

จ่ายเงินปันผล (60,743,329.50)       (50,625,058.00)     (60,743,329.50)     (50,625,058.00)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (18,782,475.81)       (52,362,826.78)     (18,782,475.81)     (54,386,053.36)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (43,111,507.02)       (19,829,022.82)     (30,329,006.02)     (20,555,949.31)        

ผลต่างอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (146,107.93)            (210,045.01)          -                        -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 92,385,265.20        85,755,065.44       69,701,787.88       76,679,483.67         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 49,127,650.25        65,715,997.61       39,372,781.86       56,123,534.36         

ข้อมูลเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า 1,205,598.42          1,975,247.60         1,205,598.42         1,975,247.60           

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิมขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่า 422,400.00             -                        422,400.00           -                          

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ปเป็นทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 338,404.86             -                        338,404.86           -                          
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