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ภาพรวมการด าเนนิงาน 

 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมงบกำรเงนิรวม ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิท ผลธัญญะ 

จ ำกัด (มหำชน) (บรษัิท) มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 240.75 ลำ้นบำท ลดลง 60.09 ลำ้นบำท 

หรอื 19.97% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 300.85 ลำ้น

บำท รำยไดท้ีล่ดลงหลักมำจำกกลุม่สนิคำ้ดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรอื 

SAFETY และกลุ่มสนิคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE เนื่องมำจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุ่มถุงมือ

ยำง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญและมีกำรผลติสนิคำ้ที่เกนิควำมตอ้งกำรของตลำด เทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีกอ่นทีเ่กดิกำรขำดแคลนสนิคำ้ในหว่งโชอ่ปุทำน รำคำสนิคำ้ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ นอกจำกนี้ รำยไดจ้ำก

กำรขำยสนิคำ้ในกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิลดลงตำมควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำด อย่ำงไรก็ตำม สนิคำ้กลุม่ SAFETY และ CE ทีใ่ชใ้นภำคอตุสำหกรรม ยังคงมคี ำสั่งซือ้เพิม่ขึน้ตอ่เนื่องตำม

กำรขยำยตัวของภำคกำรผลติในอุตสำหกรรม ดำ้นก ำไรขัน้ตน้ลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรที่

ลดลง แตม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ จำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุสนิคำ้ และกำรขำยสนิคำ้กลุม่ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้

สงูมีสัดส่วนกำรขำยเพิ่มขึน้ โดยในไตรมำส 2 ปี 2565 บรษัิทมีก ำไรขัน้ตน้ 60.57 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไร

ขัน้ตน้ที ่25.16%  เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่กี ำไรขัน้ตน้ 70.21 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที ่

23.34%  ดำ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรมีจ ำนวนใกลเ้คียงกันเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 ปี 2565 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 10.56 ลำ้นบำท คดิ

เป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ4.38% ก ำไรสทุธลิดลง 7.80 ลำ้นบำท หรือ 42.50% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปี

กอ่นทีม่กี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญจ่ ำนวน 18.36 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ6.10%  

ผลกำรด ำเนินงำนงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร

ใหบ้รกิำรรวม 517.29 ลำ้นบำท ลดลง 106.88 ลำ้นบำท หรือ 17.12% เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนทีม่ี

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 624.17 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ ส ำหรับงวด 

6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2565 จ ำนวน 27.67 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ5.33%  

สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

หน่วย : ลา้นบาท

Q2/2565 Q2/2564 เพิม่ข ึน้ % 1H/2565 1H/2564 เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

รายไดจ้ากการขาย 237.87 298.19 (60.32) -20.23% 508.17 613.69 (105.52) -17.20%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2.88 2.65 0.23 8.56% 9.13 10.48 (1.35) -12.91%

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 240.75 300.85 (60.09) -19.97% 517.29 624.17 (106.88) -17.12%

ตน้ทนุขาย (178.56) (228.85) (50.29) -21.97% (382.07) (469.90) (87.83) -18.69%

ตน้ทนุบรกิาร (1.62) (1.78) (0.16) -8.94% (6.27) (8.18) (1.92) -23.43%

รวมตน้ทนุ (180.19) (230.63) (50.45) -21.87% (388.33) (478.08) (89.75) -18.77%

ก าไรข ัน้ตน้ 60.57        70.21        (9.64) -13.74% 128.96     146.09     (17.13) -11.73%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ (%) 25.16% 23.34% 24.93% 23.41%

รายไดอ้ืน่ 0.15 0.23 (0.07) -31.61% 2.22 0.66 1.56 234.46%

รวมตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (46.29) (46.71) (0.42) -0.89% (94.68) (93.34) 1.34 1.43%

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 14.43 23.73          (9.30) -39.18% 36.50 53.41 (16.91) -31.66%

อตัราก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(%) 5.99% 7.88% 7.03% 8.55%

ขาดทนุจากการตดัหนีส้ญูลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 0.00 (0.70) (0.70) n/a 0.00 (0.70) (0.70) -100.00%

ตน้ทนุทางการเงนิ (0.69) (0.62) 0.06 9.97% (1.27) (1.16) 0.11 9.45%

กลบัรายการขาดทนุ(ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่-สทุธิ 0.03 0.70 (0.67) 0.02 5.15 (5.13) -99.53%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (3.22) (4.74) (1.52) -32.07% (7.59) (11.52) (3.93) -34.11%

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 10.56        18.36        (7.80) -42.50% 27.67        45.19        (17.52) -38.77%

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 4.38% 6.10% 5.33% 7.23%

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.05           0.09           (0.04) -42.50% 0.14           0.22           (0.09) -38.77%
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รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 

 

ไตรมำส 2 ปี 2565 บรษัิทมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวม 240.75 ลำ้นบำท มำจำกกลุม่สนิคำ้

และบรกิำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชวีอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY 180.99 ลำ้นบำท  

คดิเป็นสัดสว่น 75.18% กลุ่มสนิคำ้และบรกิำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรอื CE 57.07 ลำ้นบำท คดิเป็น

สดัสว่น 23.70% และกลุม่สนิคำ้และบรกิำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพือ่อปุโภคและบรโิภค หรอื WATER 2.70 ลำ้นบำท 

คดิเป็นสดัสว่น 1.12% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุม่สนิคำ้ SAFETY จ ำนวน 180.99 ลำ้นบำท ลดลง 42.30 ลำ้นบำท 

หรอื 18.94% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุม่ถุงมอืยำง ถุงมอืไน

ไตร รวมถงึปรมิำณค ำสั่งซือ้ทีป่รับลดลงในกลุม่ลกูคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำยและหน่วยงำนทำงกำรแพทย ์เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสดยีวกันของปีกอ่น รวมถงึรำยไดจ้ำกสนิคำ้ในกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิลดลงตำม

ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด อย่ำงไรก็ตำม สนิคำ้กลุม่ SAFETY ในหมวดอืน่ยังคงมคี ำสัง่ซือ้เพิม่ขึน้

ตอ่เนือ่งทัง้ในฐำนลกูคำ้เดมิและลกูคำ้ใหม่ตำมกำรขยำยตวัของภำคอตุสำหกรรม   

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรในกลุม่สนิคำ้ CE จ ำนวน 57.07 ลำ้นบำท ลดลง 17.29 ลำ้นบำท หรือ 

23.25% สำเหตุหลักเนื่องจำกรำคำตลำดของสนิคำ้ในกลุ่มถุงมือยำง ถุงมือไนไตรปรับลดลง เมือ่เทยีบกับช่วง

เดยีวกันของปีกอ่นทีเ่กดิกำรขำดแคลนสนิคำ้ในห่วงโชอ่ปุทำนจำกสถำนกำรณ์โควดิ รำคำสนิคำ้ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ 

ลกูคำ้หลกัในกลุม่อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนกิสร์วมถงึกลุม่ตัวแทนจ ำหน่ำยจงึมกีำรสัง่ซือ้เพิม่ขึน้เพือ่สต็อคสนิคำ้  

ดำ้นรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำร WATER จ ำนวน 2.70 ลำ้นบำท ลดลง 0.50 ลำ้นบำท หรือ 

15.70% เนื่องจำกผลกระทบในสถำนกำรณ์โควดิ ลูกคำ้มกีำรชะลอหรอืยกเลกิแผนงำนลงทุนโครงกำรดำ้นระบบ

บ ำบดัน ้ำออกไป  

ตน้ทนุขายและตน้ทนุบรกิาร 

 ไตรมำส 2 ปี 2565 บริษัทมีตน้ทุนรวม 180.19 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 178.56 ลำ้นบำท 

ตน้ทนุบรกิำรจ ำนวน 1.62 ลำ้นบำท ตน้ทนุขำยและตน้ทนุบรกิำรลดลงตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรที่

ลดลง สัดส่วนตน้ทุนขำยและบรกิำรคดิเป็น 74.84% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร มีก ำไรขัน้ตน้ที ่

60.57 ลำ้นบำท ก ำไรขัน้ตน้ลดลง 9.64 ลำ้นบำท หรือ 13.74% ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรทีล่ดลง 

อย่ำงไรก็ตำม มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ที ่25.16% เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้ 

23.34% จำกกำรบรหิำรจัดกำรตน้ทนุสนิคำ้ และกำรขำยสนิคำ้กลุม่ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีดัสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ 

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ในไตรมำส 2 ปี 2565 มีจ ำนวน 46.29 ลำ้นบำท 

ประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 21.51 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 22.53 ลำ้นบำท และมีผล

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่น 2.25 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรมจี ำนวน

ใกลเ้คยีงกันเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกันของปีกอ่น คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่พิม่ขึน้หลักจำกคำ่ใชจ้่ำยในกำรขนสง่และคำ่เดนิทำง

ทีเ่พิ่มขึน้ตำมกำรปรับตัวของรำคำน ้ำมัน โดยมีค่ำใชจ้่ำยสวัสดกิำรพนักงำนและค่ำบรจิำคสนิคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถำนกำรณ์โควดิลดลงเมือ่เทยีบกับปีกอ่น 

โครงสรา้งรายได้ หน่วย : ลา้นบาท

 Q2/2565 %  Q2/2564 % เพิม่ข ึน้ % 1H/2565 % 1H/2564 % เพิม่ข ึน้ % 

(ลดลง) YoY (ลดลง) YoY

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY)

180.99     75.18% 223.29     74.22% (42.30) -18.94% 382.52     73.95% 431.48      69.13% (48.96) -11.35%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นการควบคมุสภาพแวดลอ้ม (CE) 57.07       23.70% 74.36       24.72% (17.29) -23.25% 112.59     21.77% 182.01      29.16% (69.42) -38.14%

กลุม่สนิคา้และบรกิารดา้นระบบบ าบัดน ้าเพือ่อปุโภค บรโิภค 

(WATER)

2.70         1.12% 3.20         1.06% (0.50) -15.70% 22.18       4.29% 10.68       1.71% 11.50 107.69%

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 240.75   100% 300.85   100% (60.09) -19.97% 517.29   100% 624.17   100% (106.88) -17.12%
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ดำ้นตน้ทนุทำงกำรเงนิมจี ำนวน 0.69 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.06 ลำ้นบำท หรอื 9.97% เมือ่เทยีบกบัไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่ตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 0.62 ลำ้นบำท 

ก าไรสทุธ ิ

ไตรมำส 2 ปี 2565 บรษัิทมกี ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 10.56 ลำ้นบำท คดิเป็นอัตรำก ำไรสทุธ ิ

4.38% ก ำไรสุทธลิดลง 7.80 ลำ้นบำท หรือ 42.50% เมื่อเทียบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนที่มีก ำไรสุทธ ิ

18.36 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธ ิ6.10%  

ฐานะการเงนิ 

          หน่วย : ลำ้นบำท 

  ณ 30 มถินุายน 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564 เพิม่ข ึน้ %  

  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน         480.69  73.11%         461.67  72.56% 19.02  4.12% 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน         176.82  26.89%         174.56  27.44% 2.25  1.29% 

รวมสนิทรพัย ์         657.51  100.00%         636.23  100.00% 21.28  3.34% 

หนีส้นิหมนุเวยีน         271.97  41.28%         246.31  38.63% 25.67  10.42% 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน           42.16  6.40%           41.76  6.55% 0.41  0.97% 

รวมหนีส้นิ         314.14  47.68%         288.06  45.18% 26.07  9.05% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

(สว่นของบรษิทัใหญ)่ 
        344.67  52.32%         349.47  54.82% (4.80) -1.37% 

สนิทรพัย ์

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิทมสีนิทรัพยร์วม 657.51 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 

จ ำนวน 21.28 ลำ้นบำท หรอื 3.34% สนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้หลักมำจำกสนิทรัพยห์มุนเวยีนทีเ่พิ่มขึน้จำกเงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 21.39 ลำ้นบำท และสนิคำ้คงเหลอื-สุทธเิพิม่ขึน้ 10.54 ลำ้นบำท โดยมลีูกหนี้

กำรคำ้และลูกหนี้อืน่-สทุธลิดลง 12.10 ลำ้นบำท ดำ้นสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้หลักจำกเงนิลงทุนในกจิกำร

ร่วมคำ้ของบรษัิทย่อยจ ำนวน 3.72 ลำ้นบำท ในกำรด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งศูนยจ์ัดกำรขยะมูลฝอย โดยมทีีด่นิ 

อำคำรและอปุกรณ์-สทุธลิดลงหลกัจำกคำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย     

หนีส้นิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทมีหนี้สนิรวม 314.14 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 

จ ำนวน 26.07 ลำ้นบำท หรือ 9.05% หนี้สนิทีเ่พิ่มขึน้หลักมำจำกหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่พิ่มขึน้จำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้

จำกสถำบันกำรเงนิ 42.94 ลำ้นบำทเพื่อช ำระค่ำสนิคำ้และเป็นเงนิหมุนเวยีนในกจิกำร โดยมีเจำ้หนี้กำรคำ้และ

เจำ้หนี้หมุนเวยีนอืน่ลดลง 12.54 ลำ้นบำท สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน

หนึง่ปีลดลง 2.96 ลำ้นบำท และภำษีเงนิไดค้ำ้งจำ่ยลดลง 1.56 ลำ้นบำท     

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้สว่นของบรษัิทใหญ่จ ำนวน 344.67 ลำ้นบำท ลดลง

จำก ณ 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 4.80 ลำ้นบำท หรอื 1.37% โดยสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกก ำไรสทุธสิ ำหรับ

งวด 27.67 ลำ้นบำท และลดลงจำกกำรกำรจำ่ยปันผล 32.39 ลำ้นบำท  

 

 



ค ำอธบิำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน ของบรษัิท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2565 

 

     
หนำ้ที ่4   11 สงิหำคม 2565 

 

กระแสเงนิสด 

หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 30 มถินุายน 2565 30 มถินุายน 2564 

เงนิสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 21.34 (25.52) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทนุ (5.24) (0.61) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 5.36 (5.48) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) 21.46 (31.61) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยงวด  80.10 60.70 

ส ำหรับงวด 6 เดอืน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 บริษัทมีเงนิสดสุทธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

จ ำนวน 21.34 ลำ้นบำท โดยมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน

จ ำนวน 43.82 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดเพิม่ขึน้จำกลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อืน่ลดลง 12.56 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้

และจำ้หนี้หมุนเวยีนอืน่ลดลง 13.47 ลำ้นบำท โดยมีกระแสเงนิสดลดลงจำกสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 11.91 ลำ้น

บำท และจำ่ยภำษีเงนิได ้9.77 ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 5.24 ลำ้นบำท เพื่อซือ้สนิทรัพย์ถำวร 2.27 ลำ้นบำท ซื้อ

สนิทรัพยไ์ม่มตีัวตน 0.15 ลำ้นบำท และจ่ำยเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 3.72 ลำ้นบำท โดยมเีงนิสดรับจำกกำรรับคนื

เงนิใหกู้ย้ืมจำกพนักงำนจ ำนวน 0.61 ลำ้นบำท รับเงนิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพย์ถำวร 0.12 ลำ้นบำท และรับ

ดอกเบีย้จ ำนวน 0.19 ลำ้นบำท  

กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิจ ำนวน 5.36 ลำ้นบำท มำจำกเงนิกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบัน

กำรเงนิเพิม่ขึน้ 42.93 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกกำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิจ ำนวน 3.57 ลำ้น

บำท จำ่ยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 0.40 ลำ้นบำท จ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 1.22 ลำ้นบำท และจำ่ยเงนิปันผล 

32.38 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

  


