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ส ำหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

 

     
หนำ้ที ่1   18 กมุภำพนัธ ์2565 

 

ภาพรวมการด าเนนิงาน 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564 บรษัิท ผลธัญญะ จ ำกัด 
(มหำชน) (บรษัิท) มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 1,225.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 170.25 ลำ้นบำท หรอื 

16.13% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 1,055.51 ลำ้นบำท โดยสนิคำ้ดำ้นควำม
ปลอดภัย อำชวีอนำมัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถงึสนิคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม มคี ำสั่งซื้อ

เพิม่ขึน้จำกกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมหลัก เชน่ อุตสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส ์อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมยำน

ยนต ์ทีม่กีำรขยำยกำรผลติเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น และในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-
19 ท ำใหย้ังมีควำมตอ้งกำรสินคำ้เพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่ำงต่อเนื่อง ทั ้งที่ใชเ้พื่อกำรป้องกันบุคลำกรใน

ภำคอุตสำหกรรม และกำรป้องกันบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกลุ่มโรงพยำบำล หน่วยงำนทำง
กำรแพทยแ์ละสำธำรณสขุ รวมถงึลกูคำ้กลุม่ตัวแทนจ ำหน่ำยมจี ำนวนเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับปีกอ่น นอกจำกนี ้รำยได ้

เพิม่ขึน้เนือ่งมำจำกรำคำของสนิคำ้ในหมวดถงุมอืไนไตร ถงุมอืยำงทีม่กีำรปรับรำคำขึน้อยำ่งมนัียส ำคัญในชว่งตน้ปี 

อย่ำงไรก็ตำม สนิคำ้ในหมวดถุงมอืมอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ไม่สงูมำกนัก เมือ่มสีดัสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีส่ดัสว่น
กำรขำยในหมวดสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ทีสู่งกว่ำมีสัดส่วนกำรขำยทีล่ดลง ท ำใหอ้ัตรำก ำไรขัน้ตน้เฉลี่ยใน

ภำพรวมลดลง โดยปี 2564 บริษัทมีก ำไรขัน้ตน้ 287.59 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 23.46% เพิ่มขึน้ 
13.45 ลำ้นบำท หรือ 4.91% เมื่อเทยีบกับปีก่อนทีม่ีก ำไรขัน้ตน้ 274.14 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

25.97% ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรมจี ำนวนเพิม่ขึน้จำกปีกอ่นเล็กนอ้ย  

สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ปี 2564 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 81.89 ลำ้นบำท คดิ
เป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ6.66% เพิม่ขึน้ 8.03 ลำ้นบำท หรอื 10.87% เมือ่เทยีบกับปีกอ่นทีม่กี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ

บรษัิทใหญจ่ ำนวน 73.86 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ6.94% 

สรุปผลการด าเนนิงาน 

      หน่วย : ลำ้นบำท 

  Y2564 Y2563 เพิม่ข ึน้ %  

      (ลดลง) YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,203.45  1,019.23  184.22  18.07% 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 22.31  36.28  (13.97) -38.51% 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,225.76  1,055.51  170.25  16.13% 

ตน้ทนุขำย (921.75) (752.56) 169.19  22.48% 

ตน้ทนุบรกิำร (16.42) (28.81) (12.40) -43.02% 

รวมตน้ทนุ (938.17) (781.38) 156.80  20.07% 

ก าไรข ัน้ตน้             287.59              274.14  13.45  4.91% 

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 23.46% 25.97%     

รำยไดอ้ืน่ 4.06  9.45  (5.38) -56.99% 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร (191.77) (190.05) 1.72  0.90% 

ก ำไรกอ่นตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได ้ 99.89                93.54  6.35  6.79% 

อตัราก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(%) 8.12% 8.78%     

ขำดทนุจำกกำรตดัหนีส้ญูลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่ (0.70) 0.00  0.70  n/a 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ (2.76) (2.41) 0.36  14.76% 

กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ ืน่ 5.81  0.00  5.81  n/a 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้ (20.34) (17.27) 3.07  17.78% 

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่                81.89                 73.86  8.03  10.87% 

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 6.66% 6.94%     

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท)                0.40                 0.36  0.04  10.87% 
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หนำ้ที ่2   18 กมุภำพนัธ ์2565 

 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

โครงสรา้งรายได ้         หน่วย : ลำ้นบำท 

  Y2564 % Y2563 % เพิม่ข ึน้ %  

          (ลดลง) YoY 

กลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นควำมปลอดภยั  
อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(SAFETY) 

        889.88  72.60%        800.40  75.83% 89.48  11.18% 

กลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคมุ
สภำพแวดลอ้ม (CE) 

        305.75  24.94%        214.93  20.36% 90.82  42.26% 

กลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพือ่
อปุโภค บรโิภค (WATER) 

          30.13  2.46%          40.18  3.81% (10.05) -25.02% 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     1,225.76  100%   1,055.51  100% 170.25  16.13% 

 

ปี 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 1,225.76 ลำ้นบำท มำจำกกลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้น
ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY จ ำนวน 889.88 ลำ้นบำท คดิเป็น

สดัสว่น 72.60% กลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคมุสภำพแวดลอ้ม หรอื CE จ ำนวน 305.75 ลำ้นบำท คดิเป็น

สดัสว่น 24.94% และกลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบัดน ้ำเพือ่อปุโภคและบรโิภค หรอื WATER จ ำนวน 30.13 
ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่น 2.46% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรในกลุ่มสนิคำ้ SAFETY จ ำนวน 889.88 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 89.48 ลำ้น

บำท หรอื 11.18% รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกลกูคำ้ในกลุม่อตุสำหกรรมอำหำรและอตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิสท์ี่
ยังขยำยตวัตอ่เนือ่ง ดำ้นลกูคำ้ในกลุม่อตุสำหกรรมหลักอืน่ อยำ่งเชน่ ยำนยนต ์ปิโตรเคม ีมปีรมิำณกำรผลติเพิม่ขึน้

เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีก่อน และในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรสนิคำ้

เพื่อป้องกันเชื้อโรคยังมีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหม้ีรำยไดจ้ำกกลุ่มโรงพยำบำล หน่วยงำนทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสขุ รวมถงึกลุ่มลูกคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ นอกจำกนี้ ยังมรีำยไดจ้ำกกลุ่มผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ผ่ำนช่อง

ทำงกำรขำยออนไลน ์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุม่สนิคำ้ CE จ ำนวน 305.75 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 90.82 ลำ้นบำท หรอื 
42.26% โดยลกูคำ้หลักในกลุม่อุตสำหกรรมอเิล็กทรอนิกสม์กีำรปรับตัวและขยำยกำรผลติเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับปี

กอ่น ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชส้นิคำ้ในกลุม่ CE เพิม่สงูขึน้ นอกจำกนี้ รำยไดเ้พิม่ขึน้มำจำกรำคำสนิคำ้ทีม่กีำรปรับตวั
เพิ่มขึน้ในช่วงตน้ปี โดยเฉพำะสนิคำ้ในหมวดถุงมือคลนีรูม ถุงมือแบบใชแ้ลว้ทิง้ทีม่ีควำมตอ้งกำรใชสู้งขึน้อัน

เนือ่งมำจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 รำยไดจ้ำกกลุม่สนิคำ้ CE จงึเพิม่ขึน้ทัง้ในกลุม่ฐำนลกูคำ้เดมิและลกูคำ้ใหม ่ 

รำยไดจ้ำกกลุม่สนิคำ้และบรกิำร WATER จ ำนวน 30.13 ลำ้นบำท ลดลง 10.05 ลำ้นบำท หรอื 25.02% 
โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้ริกำรตดิตัง้โครงกำรระบบน ้ำในกลุ่มลูกคำ้เดมิทีด่ ำเนินกำรต่อเนื่อง 

รวมถงึกำรบรกิำรหลังกำรขำยและกำรบ ำรุงรักษำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ท ำใหแ้ผนงำน

โครงกำรใหมข่องลกูคำ้บำงรำยชะลอโครงกำรออกไป  

รายไดอ้ืน่ 

 ปี 2564 บรษัิทมรีำยไดอ้ืน่จ ำนวน 4.06 ลำ้นบำท ลดลง 5.38 ลำ้นบำท หรอื 56.99% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 

ทีม่รีำยไดอ้ืน่ 9.45 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัเนือ่งจำกปีกอ่นมรีำยไดอ้ืน่จำกกำรรับคนืเงนิคำ่ปรับโครงกำรประปำ  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ปี 2564 บรษัิทมตีน้ทนุรวม 938.17ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทนุขำย 921.75 ลำ้นบำท และตน้ทนุบรกิำร
จ ำนวน 16.42 ลำ้นบำท ตน้ทนุขำยเพิม่ขึน้ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้และมตีน้ทนุสนิคำ้ปรับตัวเพิม่ขึน้ในบำง

หมวดสนิคำ้และจำกอัตรำแลกเปลีย่น ดำ้นตน้ทนุบรกิำรลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทีล่ดลง เมือ่เทยีบกับปี

กอ่น  
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สดัสว่นตน้ทนุขำยและบรกิำรคดิเป็น 76.54% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร โดยมกี ำไรขัน้ตน้ 
287.59 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที ่23.46% ก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ตำมกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้ 13.45 

ลำ้นบำท หรือ 4.91% เมือ่เทยีบกับปีก่อนทีม่ีก ำไรขัน้ตน้ 274.14 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ 25.97% 

อยำ่งไรก็ตำม อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง เนือ่งจำกตน้ทนุสนิคำ้ทีป่รับตัวเพิม่ขึน้ในบำงหมวด และกำรขำยสนิคำ้กลุม่ที่
มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ำ่มสีดัสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีส่ดัสว่นกำรขำยในหมวดสนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูกว่ำ

มสีดัสว่นกำรขำยทีล่ดลง   

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรในปี 2564 มจี ำนวน 191.77 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 
92.61 ลำ้นบำท ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 96.51 ลำ้นบำท และมผีลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 2.64 ลำ้นบำท 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกค่ำใชจ้่ำยทีผั่นแปรตำมรำยไดจ้ำกกำรขำย ไกแ้ก ่เชน่ คำ่นำยหนำ้ของ
พนักงำนขำย คำ่ขนสง่ และมคีำ่โฆษณำสง่เสรมิกำรขำยเพิม่ขึน้จำกกำรท ำตลำดในกลุม่ผูบ้รโิภคและออนไลน ์ดำ้น

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรมีจ ำนวนลดลงหลักจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงและกจิกรรมต่ำงๆที่ลดลงเนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 และลดลงจำกคำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนพ์นักงำน  

ตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 2.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.36 ลำ้นบำท หรอื 14.76% เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นทีม่ี

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 2.41 ลำ้นบำท เนือ่งจำกใชเ้งนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 

 

รายการอืน่ 

รำยกำรบันทกึกลับรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่จ ำนวน 5.81 ลำ้นบำท และ

ขำดทนุจำกกำรตัดหนี้สญูลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 0.70 ลำ้นบำท มำจำกกำรด ำเนนิกำรหักกลบหนี้เจำ้หนี้เงนิ

ประกันผลงำนทีค่รบก ำหนดกับลกูหนี้ผูรั้บเหมำโครงกำรประปำซึง่บรษัิทไดต้ัง้ส ำรองรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ย
คำ่ลกูหนีไ้วแ้ลว้และกำรพจิำรณำคดสีิน้สดุ  

ก าไรสุทธ ิ

ปี 2564 บรษัิทมกี ำไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 81.89 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสุทธ ิ6.66% 
ก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้ 8.03 ลำ้นบำท หรือ 10.87% เมือ่เทยีบกับปีก่อนทีม่กี ำไรสทุธ ิ73.86 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำ

ก ำไรสทุธ ิ6.94%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ข ึน้ % 

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 461.67 72.56% 428.90 70.78% 32.76 7.64% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 174.56 27.44% 177.10 29.22% (2.53) -1.43% 

รวมสนิทรพัย ์ 636.23 100.00% 606.00 100.00% 30.23 4.99% 

หนีส้นิหมนุเวยีน 246.31 38.63% 231.44 38.11% 14.86 6.42% 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 41.76 6.55% 47.41 7.81% (5.65) -11.91% 

รวมหนีส้นิ 288.06 45.18% 278.85 45.92% 9.22 3.30% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 

349.47 54.82% 328.45 54.08% 21.01 6.40% 

 

สนิทรพัย ์

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 636.23 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 
จ ำนวน 30.23 ลำ้นบำท หรือ 4.99% สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้หลักมำจำกสนิทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้จำกสนิคำ้

คงเหลอื-สทุธเิพิม่ขึน้ 66.66 ลำ้นบำทจำกกำรสั่งซือ้สนิคำ้ส ำรองคลังเพิม่ขึน้ โดยมเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดลดลง 33.67 ลำ้นบำท ดำ้นสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนลดลงหลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

 

     
หนำ้ที ่4   18 กมุภำพนัธ ์2565 

 

หนีส้นิ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 บรษัิทมหีนีส้นิรวม 288.06 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 

9.22 ลำ้นบำท หรอื 3.31% หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิจำกทรัสตร์ซีทีเพิม่ขึน้ 
7.13 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ 9.14 ลำ้นบำท และภำษีเงนิไดค้ำ้งจ่ำยเพิม่ขึน้ 3.65 ลำ้นบำท โดยมเีจำ้หนี้

หมุนเวยีนอืน่ลดลง 5.29 ลำ้นบำท ดำ้นหนี้สนิไม่หมุนเวยีนลดลงหลักจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 
5.36 ลำ้นบำท และหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ลดลง 0.29 ลำ้นบำท โดยมีประมำณกำรหนี้สนิผลประโยชน์พนักงำน

เพิม่ขึน้ 1.65 ลำ้นบำท  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญจ่ ำนวน 349.47 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้

จำก ณ 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 21.01 ลำ้นบำท หรอื 6.40% จำกก ำไรสทุธสิ ำหรับงวดจ ำนวน 81.89 ลำ้นบำท 

โดยลดลงจำกกำรจำ่ยเงนิปันผลผูถ้อืหุน้จ ำนวน 60.75 ลำ้นบำท และจัดสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 3.96 ลำ้น
บำท 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 35.31 79.93 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (4.64) (5.10) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (64.22) (68.01) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (33.55) 6.82 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  58.71 92.39 

บรษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 35.31 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน

กอ่นกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนนิงำนจ ำนวน 116.38 ลำ้นบำท จำกลกูหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่
ลดลง 5.50 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อืน่เพิ่มขึน้ 3.81 ลำ้นบำท โดยมีกระแสเงนิสดลดลงจำกสนิคำ้

คงเหลอืเพิม่ขึน้ 72.42 ลำ้นบำท จำ่ยผลประโยชนพ์นักงำน 1.31 ลำ้นบำท และจำ่ยภำษีเงนิได ้17.19 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 4.64 ลำ้นบำท เพื่อซือ้เครื่องใชส้ ำนักงำน 0.77 ลำ้นบำท 
ปรับปรุงระบบสำธำรณุปโภค 1.94 ลำ้นบำท สนิทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ำ 1.93 ลำ้นบำท และสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตน 0.49 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำกกำรรับคนืเงนิใหกู้ย้มืจำกพนักงำนจ ำนวน 0.23 ลำ้นบำท และรับดอกเบีย้

จ ำนวน 0.37 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 64.22 ลำ้นบำท เพือ่จ่ำยคนืเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ

จ ำนวน 7.14 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 2.67 ลำ้นบำท 
และจ่ำยเงนิปันผล 60.74 ลำ้นบำท โดยมกีระแสเงนิสดรับจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 7.13 ลำ้นบำท

เพือ่ช ำระคำ่สนิคำ้  


