
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบ
ทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง    
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 
 
                                           
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

 

 



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,484                 79,286                 68,077                 73,025                    
   เงินลงทุนชัว่คราว 5 54,986                 54,413                 54,986                 54,413                    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 2,152                   1,873                   2,060                   1,797                      
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 6 266,638               284,694               251,271               269,327                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,956                   1,633                   1,524                   1,270                      
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 399,216               421,899               377,918               399,832                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 955                      955                      955                      955                         
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 7 -                       -                      131,278               131,278                  
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                 30,000                 30,000                 30,000                    
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 143,859               151,182               141,331               148,500                  
   อาคารและอุปกรณ์ 2,345                   2,916                   2,345                   2,916                      
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 91                        74                        91                        74                           
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,468                   6,536                   6,402                   6,471                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 7,770                   7,101                   7,760                   7,095                      
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 191,488               198,764               320,162               327,289                  
   รวมสินทรัพย์ 590,704               620,663               698,080               727,121                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน 2560

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 9,752                   9,906                   13,786                 13,711                    
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 10,348                 10,361                 10,348                 10,361                    
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                      119,517               120,917                  
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 2,496                   5,777                   2,303                   5,277                      
   ประมาณการหน้ีสิน 13 5,466                   5,466                   5,466                   5,466                      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 6,603                   700                      9,273                   3,838                      
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 34,665                 32,210                 160,693               159,570                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 34,915                 42,374                 34,915                 42,374                    
   หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                       296                      -                      296                         
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,508                   1,843                   1,324                   1,671                      
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,439                   1,582                   2,439                   1,582                      
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 38,862                 46,095                 38,678                 45,923                    
   รวมหนีสิ้น 73,527                 78,305                 199,371               205,493                  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
      ทุนจดทะเบียน
       หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 336,000               336,000               336,000               336,000                  

      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุน้สามญั 336,000,000 หุน้ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000               336,000               336,000               336,000                  
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,751                 88,751                 88,751                 88,751                    
   กาํไรสะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,287                 13,287                 13,287                 13,287                    
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 79,139                 104,320               60,671                 83,590                    
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 517,177               542,358               498,709               521,628                  
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 590,704               620,663               698,080               727,121                  

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
รายได้จากการขายและบริการ 24,953                19,623                24,953                19,623                
ตน้ทุนขายและบริการ (19,248)               (14,648)               (19,248)               (14,648)               
กําไรขั้นต้น 5,705                  4,975                  5,705                  4,975                  
รายไดอ่ื้น 689                     5,512                  590                     5,148                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,417)                 (1,638)                 (1,417)                 (1,636)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (9,864)                 (11,032)               (9,229)                 (10,150)               
ตน้ทุนทางการเงิน (630)                    (771)                    (630)                    (1,190)                 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (5,517)                 (2,954)                 (4,981)                 (2,853)                 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (68)                      202                     (69)                      201                     
ขาดทุนสําหรับงวด (5,585)                 (2,752)                 (5,050)                 (2,652)                 

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                      460                     -                      460                     
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 11 -                      (92)                      -                      (92)                      

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      368                     -                      368                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,585)                 (2,384)                 (5,050)                 (2,284)                 

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.02)                   (0.01)                   (0.02)                   (0.01)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

พนับาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้จากการขายและบริการ 41,581                45,955                41,581                45,955                
ตน้ทุนขายและบริการ (31,943)               (34,061)               (31,943)               (34,061)               
กําไรขั้นต้น 9,638                  11,894                9,638                  11,894                
รายไดอ่ื้น 4 1,525                  5,995                  1,449                  6,096                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (4,302)                 (4,593)                 (4,302)                 (4,583)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (30,002)               (34,866)               (27,663)               (31,446)               
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (1,972)                 (2,422)                 (1,972)                 (3,676)                 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (25,113)               (23,992)               (22,850)               (21,715)               
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 11 (68)                      628                     (69)                      620                     
ขาดทุนสําหรับงวด (25,181)               (23,364)               (22,919)               (21,095)               

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                      171                     -                      171                     
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบักาํไรจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 11 -                      (34)                      -                      (34)                      

-                      137                     -                      137                     
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -                      1                         -                      1                         

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                      138                     -                      138                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (25,181)               (23,226)               (22,919)               (20,957)               

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.07)                   (0.07)                   (0.07)                   (0.06)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

พนับาท

           หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 104,320                -                           542,358                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (25,181)                 -                           (25,181)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 336,000                     88,751                  13,287                 79,139                  -                           517,177                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 336,000                     88,751                  13,287                 130,014                585                          568,637                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (23,364)                 -                           (23,364)                    
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       137                        1                              138                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 336,000                     88,751                  13,287                 106,787                586                          545,411                   

พนับาท
งบการเงินรวม
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" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 336,000                     88,751                  13,287                 83,590                  -                           521,628                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (22,919)                 -                           (22,919)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 336,000                     88,751                  13,287                 60,671                  -                           498,709                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 336,000                     88,751                  13,287                 110,591                585                          549,214                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                             -                        -                       (21,095)                 -                           (21,095)                    
กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                        -                       137                        1                              138                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 336,000                     88,751                  13,287                 89,633                  586                          528,257                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (25,113)                (23,992)                (22,850)                (21,715)                
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 8,259                    8,658                   8,104                   8,115                   
ดอกเบ้ียรับ (676)                     (665)                     (659)                     (646)                     
ดอกเบ้ียจ่าย 1,972                    2,422                   1,972                   3,676                   
หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) -                       43                        -                       -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า(กลบัรายการ) -                       49                        -                       -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (90)                       (1,715)                  (90)                       (1,715)                  
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน (229)                     -                       (41)                       -                       
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง -                       3,000                   -                       3,000                   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน(กลบัรายการ) 170                       151                      158                      101                      

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (15,707)                (12,049)                (13,406)                (9,184)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั -                       2,253                   -                       2,253                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (282)                     1,619                   (266)                     1,275                   
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 18,056                 (5,074)                  18,056                 (5,074)                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (323)                     (311)                     (254)                     (249)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (17)                       (9,686)                  (13)                       (9,686)                  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (388)                     (9,880)                  (347)                     (9,484)                  
ประมาณการตน้ทุนโครงการ (3,281)                  1,657                   (2,974)                  1,761                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,902                    1,551                   5,435                   777                      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 857                       (266)                     857                      (265)                     

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,817                    (30,186)                7,088                   (27,876)                
รับดอกเบ้ีย 679                       665                      662                      707                      
จ่ายภาษีเงินได้ (652)                     (1,023)                  (652)                     (791)                     
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 4,844                    (30,544)                7,098                   (27,960)                

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (573)                     (2,986)                  (573)                     (2,986)                  
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (266)                     -                       (266)                     -                       
ซ้ืออุปกรณ์ (67)                       (491)                     (67)                       (491)                     
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48)                       -                       (48)                       -                       
จาํหน่ายสินทรัพย์ 90                         8,016                   90                        8,016                   

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (864)                     4,539                   (864)                     4,539                   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (1,400)                  (1,500)                  
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (7,449)                  (7,435)                  (7,449)                  (7,435)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (319)                     (305)                     (319)                     (305)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (2,014)                  (2,422)                  (2,014)                  (2,716)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (9,782)                  (10,162)                (11,182)                (11,956)                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (5,802)                  (36,167)                (4,948)                  (35,377)                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 79,286                 76,810                 73,025                 69,129                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 73,484                 40,643                 68,077                 33,752                 

พนับาท
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