
 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน
 

ภาพรวมของการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 
ร้อยละ 5.9 มีผลกําไรสุทธิสําหรับปี 33.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
ยงัคงมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที0อยู่อาศยัเพื0อ
ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ คือ โครงการธนาซิโอ พลัส
ประมาณ 2,561.4 ล้านบาท ทั 9งนี 9 ปัจจยัที0ทําให้รายได้จากการขายสทุธิในปี 
ในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น
2560 บริษัทฯ มีรายได้อื0น จากการได้รับค่าทดแทน
ประมาณ 7.4 ล้านบาท 

 
นโยบายการบัญช ี
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื0องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที0ดิน
การโอนกรรมสิทธิBและผลประโยชน์ที0มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 9อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที0ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั
ทั 9งหมดที0คาดวา่จะเกิดขึ 9นในโครงการ (โดยพิจารณาถึงต้นทนุที0เกิดขึ 9นจริงด้วย
ละโครงการ 
 

1. การวิเคราะห์กาํไรขาดทุน 
 

1.1 การวเิคราะห์รายได้ 
ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า

ประเภทรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย

รายได้จากการขาย 1) 

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝด บริษัท 

- ทาวน์โฮม/ทาวน์เฮ้าส์ บริษัท

- บ้านเดี�ยว/บ้านแฝดชั2นเดี�ยว บริษัทย่อย 

รวมรายได้จากการขาย 

รายได้อื�น 2) 

รวมรายได้ 

หมายเหต ุ: 1)  รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ#
               2)  รายไดอื้�นปกติ ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่างๆ
              3)  รายไดอื้�น ในปี 2560 นอกเหนือจากรายไดอื้�นๆ ปกติ คือ
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บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 836.8 ล้านบาท เพิ0มขึ 9นจากปี 2559 ซึ0งมีรายได้รวมเท่ากบั 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม โดย ณ วนัที0 31 ธันวาคม 

ยงัคงมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที0อยู่อาศยัเพื0อขายระหว่างดําเนินการ รวมทั 9งสิ 9น 9 โครงการ 
โครงการธนาซิโอ พลัส) คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ0งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั 9งสิ 9น

ให้รายได้จากการขายสทุธิในปี 2560 เพิ0มขึ 9น เนื0องมาจากสาเหตหุลกัๆ คือ 
ในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น

บริษัทฯ มีรายได้อื0น จากการได้รับค่าทดแทนจากการเวนคืนที0ดินพร้อมดอกเบี 9ยตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวนรวม

และบริษัทย่อยมีนโยบายการบญัชีเรื0องการรับรู้รายได้จากการขายบ้านพร้อมที0ดิน เมื0องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิBและผลประโยชน์ที0มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 9อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที0ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพั

โดยพิจารณาถึงต้นทนุที0เกิดขึ 9นจริงด้วย) ให้กบับ้านพร้อมที0ดินที0ขายตามอตัราส่วนพื 9นที0ที0ขายของแต่

ตารางแสดงรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า 
 

 

ดาํเนินการ
โดย 

ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

บริษัท 689.3 82.4 586.0 74.2

บริษัท 139.0 16.6 170.2 21.5

บริษัทย่อย - - 30.9 3.9

 828.3 99.0 787.1 99.6

 8.43) 1.0 3.0 0.4

 836.7 100.0 790.1 100.0

รับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นและที�ดินเมื�อโอนกรรมสิทธิ# 
 ประกอบดว้ย ดอกเบี'ยรับจากธนาคาร การริบเงินจองจากลูกคา้ในโครงการต่าง  ๆ 

นอกเหนือจากรายไดอื้�นๆ ปกติ คือ เงินชดเชยจากการเวนคืนที�ดินจากกรมทางหลวงชนบท 
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ซึ0งมีรายได้รวมเท่ากบั 790.1 ล้านบาท คิดเป็น
ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย

โครงการ (ระหว่างขาย 8 โครงการ และ 
คิดเป็นมูลค่าโครงการคงเหลือซึ0งจะทยอยปิดการขายและรับรู้รายได้ รวมทั 9งสิ 9น

เนื0องมาจากสาเหตหุลกัๆ คือ ความพร้อมของสินค้า
ในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น อนึ0ง ในไตรมาส 3 ปี 

ที0ดินพร้อมดอกเบี 9ยตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวนรวม

เมื0องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมี
การโอนกรรมสิทธิBและผลประโยชน์ที0มีนยัสําคญัในทรัพย์สินให้กบัผู้ ซื 9อ และรับรู้ต้นทนุขายบ้านพร้อมที0ดนิโดยทําการปันส่วนต้นทนุการพฒันา

ดินที0ขายตามอตัราส่วนพื 9นที0ที0ขายของแต่

 

ปี 2558 

สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

74.2 517.2 61.0 

21.5 299.1 35.3 

3.9 26.3 3.1 

99.6 842.6 99.4 

0.4 4.8 0.6 

100.0 847.4 100.0 



 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 
แบง่เป็นรายได้จากการขายสทุธิเพิ0มขึ 9นจํานวน 41.2
 

รายได้จากการขายสทุธิเพิ0มขึ 9น เนื0องจาก
ยื0นขอสินเชื0อลกูค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น
ทอง และราชพฤกษ์ และในระหว่างปีบริษัทได้เปิด
รายได้เพิ0มขึ 9น สําหรับรายได้อื0นเพิ0มขึ 9นเนื0องจาก
ประมาณ 7.4 ล้านบาท 

 

จากงบการเงินรวม พบว่าบริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิในปี 
(ตามลําดบั) และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 
 

1.2 การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 

1.2.1 ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 
เป็นอตัราส่วนที0ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เนื0องจาก
ตลาดโดยยงัคงนโยบายควบคมุต้นทนุคา่ก่อสร้าง

  

1.2.2 ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ
 

สําหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 
รายได้รวมอยู่ที0ร้อยละ 25.1 โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ทั 9งนี 9 เนื0องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และ
ค่าใช้จ่ายเรื0องบุคลากรขณะที0ยงัมีการปรับเงินเดือนประจําปี อนึ0ง บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการทบทวนประ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสทุธิจากภาษีแล้วจํานวน 

 

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 
ร้อยละ 2.3 ทั 9งนี 9 ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที0
บนัทกึเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ 
 

1.2.4 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 
ร้อยละ 1.3 เพิ0มขึ 9นจากปีก่อน 3.8 ล้านบาท เนื0องจาก
ตดัจ่ายเพิ0มขึ 9นประมาณ 1.6 ล้านบาทตามที0ได้เริ0มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 

 

1.3 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เงินได้ ในปี 2560 จํานวน 63.8 ล้านบาท เพิ0มขึ 9น
โครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น
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และบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 836.8 ล้านบาท เพิ0มขึ 9นจากปีก่อน 46.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
41.2 ล้านบาท รายได้อื0นๆ เพิ0มขึ 9นจํานวน 5.4 ล้านบาท 

เนื0องจากความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการ
าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น  ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวั

เปิดขาย 1 โครงการ (คือ โครงการธนาฮาบิแทต ปิ0 นเกล้า-สิรินธร
เนื0องจากคา่ทดแทนจากการเวนคืนที0ดินพร้อมดอกเบี 9ยตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวนรวม

มีรายได้จากการขายสุทธิในปี 2560 และปี 2559 จํานวน 775.7 ล้านบาท และ 
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสทุธิในปี 2560 และปี 2559 จํานวน 52.6 ล้านบาท และ 30.9

การวเิคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

และบริษัทย่อยมีต้นทนุขายเท่ากบั 562.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0ร้อยละ 
เนื0องจากบริษัทมีการปรับรูปแบบบ้านและต้นทนุก่อสร้างบางส่วนให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ก่อสร้างสําหรับโครงการเช่นเดมิตอ่เนื0องจากปี 2559  

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริการ 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 210.4 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อย

การควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และ
ค่าใช้จ่ายเรื0องบุคลากรขณะที0ยงัมีการปรับเงินเดือนประจําปี อนึ0ง บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการทบทวนประ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสทุธิจากภาษีแล้วจํานวน 1.5 ล้านบาท แสดงไว้ในกําไร/(ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื0น

 

และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 19.4 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินที0เพิ0มขึ 9นเป็นผลมาจากเงินกู้ ยืมเพื0อพัฒนาโครงการในระหว่างปี ซึ0งดอกเบี 9ยส่วนใหญ่จะถูก

บนัทกึเป็นต้นทนุของโครงการในรายการสินค้าคงเหลือ  

 

และบริษัทย่อย มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจํานวน 10.9 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0
เนื0องจากภาษีเงินได้เพิ0มขึ 9นประมาณ 1.4 ล้านบาทจากผลกําไรก่อนภาษีเงินได้ 

ตามที0ได้เริ0มมีการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที0 12 เมื0อวนัที0 1 มกราคม 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เพิ0มขึ 9นจากปีก่อน 23.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.8 เนื0องจาก

ารตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น

 
 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 

ความพร้อมของสินค้าในโครงการ ประกอบกบัการปรับขบวนการตรวจรับมอบบ้านและการ
ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและระบบคมนาคมในเขตบางใหญ่ บางบวั

สิรินธร) ทําให้ยอดขายและยอดรับรู้
ที0ดินพร้อมดอกเบี 9ยตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจํานวนรวม

ล้านบาท และ 756.2  ล้านบาท 
30.9 ล้านบาท (ตามลําดบั) 

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0ร้อยละ 67.2 ซึ0ง
บริษัทมีการปรับรูปแบบบ้านและต้นทนุก่อสร้างบางส่วนให้เหมาะสมกบัความต้องการของ

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบั
จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

การควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสมกับการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และ
ค่าใช้จ่ายเรื0องบุคลากรขณะที0ยงัมีการปรับเงินเดือนประจําปี อนึ0ง บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการทบทวนประมาณการผลประโยชน์พนกังาน

เบด็เสร็จอื0น 

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0
กเงินกู้ ยืมเพื0อพัฒนาโครงการในระหว่างปี ซึ0งดอกเบี 9ยส่วนใหญ่จะถูก

ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนเทียบกบัรายได้รวมอยู่ที0
ล้านบาทจากผลกําไรก่อนภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอ

มกราคม 2556 

และบริษัทย่อยมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบง่กําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษี
เนื0องจากความพร้อมของสินค้าใน

ารตรวจรับมอบบ้านและการยื0นขอสินเชื0อลูกค้าให้สอดคล้องกบัการขายมากขึ 9น การปรับกลยุทธ์ราคา



 
 
เพื0อกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 9บริษัท
ดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ0ง จงึส่งผลให้ผ
 

1.4 กําไรสุทธิ 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิ
ล้านบาท สัดส่วนกําไรต่อรายได้รวมเพิ0มขึ 9นร้อยละ 
รวมทั 9งเงินกู้ ยืมเพื0อพฒันาโครงการเดมิและโครงการที0เริ0มพฒันาใหม่ๆในระหวา่งปีที0ดีขึ 9น 
 

2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

2.1 สินทรัพย์ 
 

เมื0อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท
ล้านบาท และ 1,469.0 ล้านบาท (ตามลําดบั) 
276.2 ล้านบาท โดยที0ดนิรอพฒันาส่วนหนึ0งถกูนํามาพฒันาโครงการเพื0อขาย และจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 
 

2.2 หนี 2สิน 
 

ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 
แบง่เป็นหนี 9สินหมนุเวียน เทา่กบั 607.9 ล้านบาท และหนี 9สินไม่หมนุเวียน เท่ากบั 
หรือคดิเป็นร้อยละ 31.9 สาเหตหุลกัมาจากการ
 

2.3 ส่วนของเจ้าของ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที0 
คดิเป็นร้อยละ 6.9 เนื0องจากผลกําไรสทุธิปี 2560

 

ทั 9งนี 9 ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 9สินรวม
บาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 9สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

3. การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 
 

จากงบการเงินรวมสิ 9นสุด ณ วนัที0 31
การดําเนินงานสทุธิ จํานวน 310.7 ล้านบาท และ 
ล้านบาท และ (3.9) ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 9งนี 9เนื0องมาจากวงเงินสินเชื0อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 9น
เพื0อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและโครงการก่อสร้างอย่างตอ่เนื0อง
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อดจองและกระแสเงินสด นอกจากนี 9บริษัทมีต้นทุนงานก่อสร้างที0สูงขึ 9นแต่ก็มีการดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานให้เหมาะสมอีกส่วนหนึ0ง จงึส่งผลให้ผลกําไรจากการดําเนินงานเพิ0มขึ 9นในปี 2560 

และบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิสําหรับปีเท่ากบั 33.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.0
ร้อยละ 1.8 เนื0องจากแม้บริษัทมีอัตรากําไรขั 9นต้นที0ลดลงเล็กน้อย

เงินกู้ ยืมเพื0อพฒันาโครงการเดมิและโครงการที0เริ0มพฒันาใหม่ๆในระหวา่งปีที0ดีขึ 9น  

พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 
ลดลง 289.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 สาเหตหุลกัมาจาก

ล้านบาท โดยที0ดนิรอพฒันาส่วนหนึ0งถกูนํามาพฒันาโครงการเพื0อขาย และจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 1

ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี 9สินรวม 686.8 ล้านบาท และ 1,008.5
ล้านบาท และหนี 9สินไม่หมนุเวียน เท่ากบั 78.9 ล้านบาท หนี 9สินรวมลดลง

สาเหตหุลกัมาจากการชําระคืนตัOวแลกเงินและเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพื0อพฒันาโครงการในระหวา่งปี

และบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 492.5 ล้านบาท เพิ0มขึ 9น
60 จํานวน 32.0 ล้านบาท และไม่มีเงินปันผลที0จ่ายในระหวา่งปี 

บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนี 9สินรวม 686.8 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 
บาท คดิเป็นอตัราส่วนหนี 9สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.4 เทา่ 

31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที0 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา
ล้านบาท และ (102.6) ล้านบาท ตามลําดบั กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน

ล้านบาท ตามลําดบั และมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 9งนี 9เนื0องมาจากวงเงินสินเชื0อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 9น

นินงานและโครงการก่อสร้างอย่างตอ่เนื0อง 

การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

4.0 ของรายได้รวม เพิ0มขึ 9น 16.3 
ลดลงเล็กน้อย แต่การบริหารต้นทนุก่อสร้าง

ธันวาคม 2559 เท่ากบั  1,179.3 
สาเหตหุลกัมาจากสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 

1-3 ปีข้างหน้า  

1,008.5 ล้านบาท โดยสําหรับปี 2560 
หนี 9สินรวมลดลงจากปีก่อน  321.7 ล้านบาท
เพื0อพฒันาโครงการในระหวา่งปี 

เพิ0มขึ 9นจากปีก่อน 32.0  ล้านบาทหรือ
เงินปันผลที0จ่ายในระหวา่งปี 2560  

ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ 492.5 ล้าน

มีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ จํานวน  1.0 

กิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน (317.0) ล้านบาท และ 99.5 
ล้านบาท ตามลําดบั ทั 9งนี 9เนื0องมาจากวงเงินสินเชื0อ ณ ธนาคารในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วยวงเงินกู้ ยืมระยะยาวและเงินกู้ ยืมระยะสั 9น 


