
ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

 

     
หนำ้ที ่1   11 พฤศจกิำยน 2564 

 

ภาพรวมการด าเนนิงาน 

 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2564 บรษัิท ผลธัญญะ 

จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 329.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 58.80 ลำ้นบำท 

หรอื 21.71% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 270.87 ลำ้น

บำท โดยสนิคำ้ดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถงึสนิคำ้ดำ้นกำรควบคุม

สภำพแวดลอ้ม มคี ำสั่งซือ้เพิม่ขึน้จำกกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส ์และอุตสำหกรรมอำหำรทีข่ยำยตัว 

ดำ้นอตุสำหกรรมหลักอืน่ เชน่ ยำนยนต ์ปิโตรเคม ีมกีำรขยำยกำรผลติเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันของ

ปีกอ่น นอกจำกนี ้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ท ำใหยั้งมคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้เพือ่ป้องกันเชือ้

โรคอยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้ทีใ่ชเ้พือ่กำรป้องกนับคุลำกรในภำคอตุสำหกรรม และกำรป้องกนับคุลำกรทำงกำรแพทย ์ จงึ

มรีำยไดจ้ำกกลุม่โรงพยำบำล หน่วยงำนทำงกำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ รวมถงึลกูคำ้กลุม่ตัวแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทมกี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 75.48 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 22.90% ก ำไรขัน้ตน้

เพิม่ขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ ดำ้นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวนใกลเ้คยีงกนัเมือ่เทยีบกับไตร

มำสเดยีวกันของปีก่อน สรุปผลกำรด ำเนินงำนไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทมกี ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่

จ ำนวน 23.70 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสุทธ ิ7.17% ก ำไรสทุธเิพิ่มขึน้ 11.58 ลำ้นบำท หรือ 95.59% เมือ่

เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี ำไรสทุธ ิ12.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ4.47% 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำนงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร

ใหบ้รกิำรรวม 953.84 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 164.15 ลำ้นบำท หรอื 20.79% เมือ่เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 789.69 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ ส ำหรับงวด 

9 เดอืน สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 68.89 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ7.21% ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 

8.04 ลำ้นบำท หรอื 13.22% เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี ำไรสทุธ ิ60.84 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไร

สทุธ ิ7.66% 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท

Q3/2564 Q3/2563 เพิม่ข ึน้ % 9M/2564 9M/2563 เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

รายไดจ้ากการขาย 324.09 252.03 72.06 28.59% 937.78 760.89 176.88 23.25%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 5.58 18.84 (13.26) -70.38% 16.06 28.79 (12.74) -44.23%

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 329.67 270.87 58.80 21.71% 953.84 789.69 164.15 20.79%

ตน้ทุนขาย (250.15) (194.41) 55.74 28.67% (720.05) (555.23) 164.82 29.69%

ตน้ทุนบรกิาร (4.03) (15.64) (11.60) -74.20% (12.22) (22.40) (10.18) -45.45%

รวมตน้ทนุ (254.19) (210.05) 44.14 21.01% (732.27) (577.63) 154.64 26.77%

ก าไรข ัน้ตน้ 75.48             60.82             14.66 24.11% 221.57          212.06          9.51 4.48%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 22.90% 22.45% 23.23% 26.85%

รายไดอ้ืน่ 0.92 0.13 0.79 628.96% 1.58 4.79 (3.21) -66.94%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (45.95) (46.06) (0.11) -0.24% (139.30) (140.09) (0.80) -0.57%

ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 30.45 14.88             15.57 104.63% 83.86 76.76             7.09 9.24%

อตัราก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได ้(%)

9.21% 5.49% 8.78% 9.66%

ขาดทุนจากการตดัหนีส้ญูลกูหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีอ้ ืน่
0.00 0.00 0.00 n/a (0.70) 0.00 0.70 n/a

ตน้ทุนทางการเงนิ (0.86) (0.68) 0.19 27.47% (2.02) (1.81) 0.21 11.77%

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลกูหนี้

การคา้และลกูหนีอ้ ืน่
0.02 0.00 0.02 n/a 5.17 0.00 5.17 n/a

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (5.90) (2.09) 3.81 182.90% (17.42) (14.11) 3.31 23.44%

ก าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23.70             12.12             11.58 95.59% 68.89             60.84             8.04 13.22%

อตัราก าไรสุทธ ิ(%) 7.17% 4.47% 7.21% 7.66%

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.12              0.06              0.06 95.59% 0.34              0.30              0.04 13.22%



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

 

     
หนำ้ที ่2   11 พฤศจกิำยน 2564 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

 

ไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 329.67 ลำ้นบำท มำจำกกลุม่สนิคำ้

และบรกิำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรอื SAFETY 249.64 ลำ้นบำท คดิ

เป็นสดัสว่น 75.72% กลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคมุสภำพแวดลอ้ม หรอื CE 69.50 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่น 

21.08% และกลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำเพื่ออุปโภคและบรโิภค หรอื WATER 10.53 ลำ้นบำท คดิ

เป็นสดัสว่น 3.19% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุ่มสนิคำ้ SAFETY จ ำนวน 249.64 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 58.52 ลำ้น

บำท หรอื 30.62% รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกลกูคำ้ในกลุม่อตุสำหกรรมอำหำรและอตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกสท์ี่

ยังขยำยตวัตอ่เนือ่ง ดำ้นลกูคำ้ในกลุม่อตุสำหกรรมหลักอืน่ อยำ่งเชน่ ยำนยนต ์ปิโตรเคม ีมปีรมิำณกำรผลติเพิม่ขึน้

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น และในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สง่ผลใหค้วำม

ตอ้งกำรสนิคำ้เพือ่ป้องกันเชือ้โรคยังมอีย่ำงตอ่เนื่อง ท ำใหม้รีำยไดจ้ำกกลุม่โรงพยำบำล หน่วยงำนทำงกำรแพทย์

และสำธำรณสขุ รวมถงึกลุม่ลกูคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ นอกจำกนี ้ยังมรีำยไดจ้ำกกลุม่ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ผ่ำนชอ่ง

ทำงกำรขำยออนไลน ์

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุม่สนิคำ้ CE จ ำนวน 69.50 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.08 ลำ้นบำท หรอื 

30.10% ลกูคำ้หลักในกลุม่อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิสม์กีำรปรับตัวและขยำยกำรผลติเพิม่ขึน้ตอ่เนื่อง มกีำรขยำย

กำรผลติโดยกำรจำ้งผูรั้บเหมำชว่งในกำรผลติ บรษัิทสำมำรถขยำยกำรขำยไปยังกลุม่ผูรั้บเหมำชว่งจงึมยีอดขำย

เตบิโตทัง้กลุม่ลกูคำ้เดมิและลกูคำ้ใหม่ 

รำยไดจ้ำกกลุม่สนิคำ้และบรกิำร WATER จ ำนวน 10.53 ลำ้นบำท ลดลง 15.80 ลำ้นบำท หรอื 60.01% 

เนือ่งจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ท ำใหแ้ผนงำนโครงกำรใหมข่องลกูคำ้ชะลอโครงกำรออกไป  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทมตีน้ทนุรวม 254.19 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทนุขำย 250.15 ลำ้นบำท และ

ตน้ทนุบรกิำรจ ำนวน 4.03 ลำ้นบำท ตน้ทนุขำยเพิม่ขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้และมตีน้ทนุสนิคำ้ปรับตัว

เพิม่ขึน้ในบำงหมวดสนิคำ้และจำกอัตรำแลกเปลีย่น ดำ้นตน้ทนุบรกิำรลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลง 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น  

สดัสว่นตน้ทนุขำยและบรกิำรคดิเป็น 77.10% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร โดยมกี ำไรขัน้ตน้ 

75.48 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที ่22.90% ก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ตำมกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 14.66 

ลำ้นบำท หรอื 24.11% เมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 60.82 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไร

ขัน้ตน้ 22.45%  

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรในไตรมำส 3 ปี 2564 มจี ำนวน 45.95 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยคำ่ใชจ้่ำยใน

กำรขำย 22.35 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22.30 ลำ้นบำท และมผีลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 1.30 

ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวมมจี ำนวนใกลเ้คยีงกันเมื่อเทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรรวม 46.06 ลำ้นบำท โดยคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่พิม่ขึน้หลกัเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีผั่นแปรตำมรำยได ้

โครงสรา้งรายได้ หน่วย : ลา้นบาท

 Q3/2564 % Q3/2563 % เพิม่ข ึน้ % 9M/2564 % 9M/2563 % เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

249.64      75.72% 191.12     70.56% 58.52 30.62% 681.12     71.41% 590.54     74.78% 90.57 15.34%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 69.50       21.08% 53.42      19.72% 16.08 30.10% 251.51     26.37% 159.65     20.22% 91.86 57.54%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออปุโภค บรโิภค (WATER) 10.53       3.19% 26.33      9.72% (15.80) -60.01% 21.21       2.22% 39.50       5.00% (18.29) -46.30%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 329.67   100% 270.87  100% 58.80 21.71% 953.84   100% 789.69   100% 164.15 20.79%



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

 

     
หนำ้ที ่3   11 พฤศจกิำยน 2564 

 

จำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร เชน่ คำ่นำยหนำ้ของพนักงำน เป็นตน้ ดำ้นคำ่ใชจ้่ำยทีล่ดลงหลัก ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้่ำย

ในกำรเดนิทำงและกจิกรรมตำ่งๆทีล่ดลงเนือ่งจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 0.86 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.19 ลำ้นบำท หรอื 27.47% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.68 ลำ้นบำท เนือ่งจำกใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 

 

ก าไรสทุธ ิ

ไตรมำส 3 ปี 2564 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 23.70 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ

7.17% ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 11.58 ลำ้นบำท หรือ 95.59% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี ำไรสทุธ ิ

12.12 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ4.47%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 30 กนัยายน 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ข ึน้ %  

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         497.25  74.16%          428.90         70.78% 68.34  15.93% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         173.28  25.84%         177.10  29.22% (3.82) -2.16% 

รวมสนิทรพัย ์         670.53  100.00%         606.00  100.00% 64.53  10.65% 

หนีส้นิหมนุเวยีน         291.03  43.32%         231.44 38.11% 59.59  25.75% 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน           44.36  6.60%           47.41  7.81% (3.05) -6.43% 

รวมหนีส้นิ         335.39  49.92%         278.85  45.92% 56.54  20.27% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 
        336.45  50.08%         328.45  54.08% 7.99  2.43% 

สนิทรพัย ์

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 670.53 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 

จ ำนวน 64.53 ลำ้นบำท หรือ 10.65% สนิทรัพย์ทีเ่พิ่มขึน้หลักมำจำกสนิทรัพย์หมุนเวยีนทีเ่พิ่มขึน้จำกสนิคำ้

คงเหลอื-สทุธเิพิม่ขึน้ 70.49 ลำ้นบำทจำกกำรสั่งซือ้สนิคำ้ส ำรองคลังและลูกหนี้กำรคำ้-สทุธเิพิม่ขึน้ 43.06 ลำ้น

บำทตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 43.26 ลำ้นบำท ดำ้น

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลงหลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตัดจ ำหน่ำย 

หนีส้นิ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทมีหนี้สนิรวม 335.39 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 

จ ำนวน 56.54 ลำ้นบำท หรือ 20.27% หนี้สนิทีเ่พิ่มขึน้หลักมำจำกเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำก

สถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 49.85 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้เพิม่ขึน้ 22.05 ลำ้นบำท และภำษีเงนิไดค้ำ้งจำ่ยเพิม่ขึน้ 0.94 

ลำ้นบำท โดยมเีจำ้หนีห้มนุเวยีนอืน่ลดลง 13.58 ลำ้นบำท ดำ้นหนีส้นิไมห่มนุเวยีนลดลงหลักจำกเงนิกูย้มืระยะยำว

จำกสถำบันกำรเงนิ 5.36 ลำ้นบำท และหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำลดลง 0.48 ลำ้นบำท โดยมีประมำณกำรหนี้สนิ

ผลประโยชนพ์นักงำนเพิม่ขึน้ 2.22 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 336.45 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 7.99 ลำ้นบำท หรอื 2.43% จำกก ำไรสทุธสิ ำหรับงวดจ ำนวน 68.89 ลำ้นบำท 

และลดลงจำกกำรจำ่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้จ ำนวน 60.75 ลำ้นบำท 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 

 

     
หนำ้ที ่4   11 พฤศจกิำยน 2564 

 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (23.16) 37.48 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (1.17) (4.94) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (18.78) (52.36) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (43.11) (19.83) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  49.13 65.72 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมด ำเนนิงำนจ ำนวน 23.16 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่น

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำนจ ำนวน 96.97 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดลดลงจำกลูกหนี้กำรคำ้

และลูกหนี้อืน่เพิ่มขึน้ 35.23 ลำ้นบำท และสนิคำ้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 74.19 ลำ้นบำท โดยมีกระแสเงนิสดรับจำก

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ 6.33 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 1.17 ลำ้นบำท เพื่อซือ้สนิทรัพยถ์ำวร 1.73 ลำ้นบำทและ

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 0.49 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำกกำรรับคนืเงนิใหกู้ย้มืจำกพนักงำนจ ำนวน 0.78 ลำ้นบำท 

และรับดอกเบีย้จ ำนวน 0.28 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 18.78 ลำ้นบำท เพือ่จ่ำยคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ

จ ำนวน 5.36 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 0.60 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 1.94 ลำ้นบำท 

และจ่ำยเงนิปันผล 60.74 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกเงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบัน

กำรเงนิ 49.85 ลำ้นบำทเพือ่ช ำระคำ่สนิคำ้ 

 

 

 

 

 

 

  


