
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม สาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทาน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34
เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 

(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 
 
บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 6 สิงหาคม 2562 

  



 

                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
สาํหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

 

 



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,722                   54,880                   39,786                   43,463                   
   เงินลงทุนชัว่คราว 96,111                   95,636                   96,111                   95,636                   
   ลูกหน้ีอ่ืน 4 4,279                     5,443                     2,899                     4,017                     
   เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         50                          -                        
   ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 5 210,939                 218,849                 202,875                 210,785                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 828                        1,422                     658                        1,222                     
            รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 361,879                 376,230                 342,379                 355,123                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 955                        955                        955                        955                        
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 6 -                        -                         128,423                 128,423                 
   ท่ีดินรอการพฒันา 30,000                   30,000                   30,000                   30,000                   
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 127,216                 132,371                 125,065                 130,117                 
   อาคารและอุปกรณ์ 1,296                     1,590                     1,296                     1,590                     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35                          53                          35                          53                          
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 195                        195                        195                        195                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 5,325                     7,355                     5,313                     7,339                     
            รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 165,022                 172,519                 291,282                 298,672                 
   รวมสินทรัพย์ 526,901                 548,749                 633,661                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4 10,767                   11,911                   13,630                   14,165                   
   หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 9,968                     9,961                     9,968                     9,961                     
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                        -                         126,517                 127,417                 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7                            698                        -                        -                        
   ประมาณการตน้ทุนโครงการ 1,964                     1,895                     1,852                     1,767                     
   ประมาณการหน้ีสิน 10 17,831                   20,223                   17,068                   19,460                   
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 6,420                     5,563                     8,162                     7,484                     
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 46,957                   50,251                   177,197                 180,254                 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 17,479                   22,465                   17,479                   22,465                   
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,554                     1,376                     1,188                     977                        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,392                     2,849                     2,392                     2,849                     
            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 21,425                   26,690                   21,059                   26,291                   
   รวมหนีสิ้น 68,382                   76,941                   198,256                 206,545                 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
      ทุนจดทะเบียน
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 
      ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
       หุ้นสามญั 336,000,000 หุ้น ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 336,000                 336,000                 336,000                 336,000                 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,751                   88,751                   88,751                   88,751                   
   กาํไร(ขาดทุน)สะสม
      จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 13,287                   13,287                   13,287                   13,287                   
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 20,481                   33,770                   (2,633)                   9,212                     
   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 458,519                 471,808                 435,405                 447,250                 
   รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 526,901                 548,749                 633,661                 653,795                 

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 7,970                  20,354                7,970                  6,404                  
ตน้ทุนขายและบริการ (4,817)                (9,592)                (4,817)                (4,271)                
กําไรขั้นต้น 3,153                  10,762                3,153                  2,133                  
รายไดอ่ื้น 393                     316                     518                     430                     
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,019)                (1,980)                (1,019)                (967)                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,192)              (10,548)              (9,347)                (9,461)                
ตน้ทุนทางการเงิน (381)                   (518)                   (381)                   (518)                   
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (8,046)                (1,968)                (7,076)                (8,383)                
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 39                       (1,419)                -                     -                     
ขาดทุนสําหรับงวด (8,007)                (3,387)                (7,076)                (8,383)                

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 58                       -                     -                     -                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (12)                     -                     -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46                       -                     -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (7,961)                (3,387)                (7,076)                (8,383)                

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.02)                  (0.01)                  (0.02)                  (0.02)                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 336,000,000       336,000,000       336,000,000       336,000,000       

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้จากการขายและบริการ 26,266               34,801               26,266               20,851               
ตน้ทุนขายและบริการ (17,618)              (20,515)              (17,618)              (15,194)              
กําไรขั้นต้น 8,648                 14,286               8,648                 5,657                 
รายไดอ่ื้น 4 1,916                 668                    1,741                 905                    
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (2,531)                (3,044)                (2,531)                (2,031)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (20,581)              (20,431)              (18,911)              (18,575)              
ตน้ทุนทางการเงิน (792)                   (1,065)                (792)                   (1,065)                
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (13,340)              (9,586)                (11,845)              (15,109)              
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 5                        (1,419)                -                     -                     
ขาดทุนสําหรับงวด (13,335)              (11,005)              (11,845)              (15,109)              

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 58                      -                     -                     -                     
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (12)                     -                     -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46                      -                     -                     -                     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (13,289)              (11,005)              (11,845)              (15,109)              

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.04)                  (0.03)                  (0.04)                  (0.04)                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 336,000,000      336,000,000      336,000,000      336,000,000      

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562

" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไรสะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000                    88,751                 13,287                 33,770                  471,808                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (13,335)                 (13,335)                    
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                       -                       46                         46                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 336,000                    88,751                 13,287                 20,481                  458,519                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                    88,751                 13,287                 63,148                  501,186                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (11,005)                 (11,005)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 336,000                    88,751                 13,287                 52,143                  490,181                   

พนับาท
งบการเงินรวม
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" ยงัไม่ไดต้รวจสอบ "
" สอบทานแลว้ "

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน กาํไร(ขาดทุน)สะสม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 336,000                    88,751                 13,287                 9,212                    447,250                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (11,845)                 (11,845)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 336,000                    88,751                 13,287                 (2,633)                   435,405                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 336,000                    88,751                 13,287                 41,460                  479,498                   
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ขาดทุนสาํหรับงวด -                            -                       -                       (15,109)                 (15,109)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 336,000                    88,751                 13,287                 26,351                  464,389                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปรีชา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2562

พนับาท
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บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (13,340)                (9,586)                  (11,845)                (15,109)                
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 997                       -                       981                      -                       
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดับญัชี 5,572                    5,479                   5,470                   5,369                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ -                       1                          -                       1                          
ดอกเบ้ียรับ (644)                     (504)                     (619)                     (485)                     
ดอกเบ้ียจ่าย 792                       1,065                   792                      1,065                   
รายไดจ้ากการตดับญัชีหน้ีสิน (1,196)                  -                       (736)                     -                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน(กลบัรายการ) 236                       87                        211                      79                        

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน (7,583)                  (3,458)                  (5,746)                  (9,080)                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีอ่ืน 1,058                    (1,870)                  1,028                   (451)                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (50)                       -                       
ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7,910                    10,062                 7,910                   4,807                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (375)                     (266)                     (405)                     (332)                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29                         18                        24                        (10)                       

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 81                         974                      230                      (769)                     
ประมาณการตน้ทุนโครงการ 69                         (261)                     85                        (272)                     
ประมาณการหน้ีสิน (2,392)                  -                       (2,392)                  -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 857                       1,950                   678                      1,649                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (357)                     55                        (357)                     55                        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (703)                     7,204                   1,005                   (4,403)                  
รับดอกเบ้ีย 621                       505                      596                      487                      
จ่ายภาษีเงินได้ (1,173)                  (797)                     (475)                     (400)                     
เงินรับคืนภาษีเงินได้ 2,476                    1,940                   2,476                   1,940                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,221                    8,852                   3,602                   (2,376)                  

พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (475)                     (283)                     (475)                     (283)                     
ซ้ืออุปกรณ์ (105)                     (52)                       (105)                     (52)                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (580)                     (335)                     (580)                     (335)                     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (900)                     (900)                     
จ่ายชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (4,979)                  (4,971)                  (4,979)                  (4,971)                  
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                       (221)                     -                       (221)                     
จ่ายดอกเบ้ีย (820)                     (1,094)                  (820)                     (1,094)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (5,799)                  (6,286)                  (6,699)                  (7,186)                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (5,158)                  2,231                   (3,677)                  (9,897)                  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 54,880                 78,431                 43,463                 67,503                 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 49,722                 80,662                 39,786                 57,606                 

พนับาท
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