
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 456,856           620,651           

เงินลงทุนชั�วคราว 5 591,583           430,241           

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น 6 443,581           392,411           

สินคา้คงเหลือ 605,055           472,789           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 6,840               13,248             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,103,915        1,929,340        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 5 47,677             47,677             

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 473,300           473,300           

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,256,856        1,224,724        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,682               4,281               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,157               4,808               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,785,672        1,754,790        

รวมสินทรัพย 3,889,587        3,684,130        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 3



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 8 473,684           354,662           

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชีส่วนที�รับรู้ภายในหนึ�งปี 3 993                  993                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,255               12,283             

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 7,784               12,796             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 489,716           380,734           

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4

หน้ีสินไมหมุนเวียน

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี 3 11,663             12,408             

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,375             26,291             

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 180,513           176,853           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 218,551           215,552           

รวมหน้ีสิน 708,267           596,286           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

(พันบาท)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้บุริมสิทธิ 8,000               8,000               

      หุน้สามญั 520,000           520,000           

528,000           528,000           

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 8,000               8,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5

      หุน้บุริมสิทธิ 8,000               8,000               

      หุน้สามญั 520,000           520,000           

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,210             49,210             

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 337,598           337,598           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 52,800             52,800             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,187,478        2,094,002        

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 26,234             26,234             

รวมสวนของผูถือหุน 3,181,320        3,087,844        

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,889,587        3,684,130        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

สามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2560 2561 2560

รายได 3

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9 610,099                  664,217               610,099                

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9 44,206                    40,628                 44,206                  

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 5 6,504                      -                       -                       

รายไดอื้�น 33,927                    35,916                 33,927                  

รวมรายได 694,736                  740,761               688,232                

คาใชจาย 3

ตน้ทุนขายสินคา้ 532,047                  595,886               532,047                

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 34,421                    33,005                 34,421                  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 14,715                    21,145                 14,715                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,404                    42,118                 44,404                  

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         -                       (8,179)                  

รวมคาใชจาย 625,587                  692,154               617,408                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,000)                    -                       -                       

กําไรกอนภาษีเงินได 66,149                    48,607                 70,824                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (10,745)                  (8,487)                  (10,745)                

กําไรสําหรับงวด 55,404                    40,120                 60,079                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวด

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

สามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 77                           -                       -                       

ปรับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน 5 4,598                      -                       -                       

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 4,675                      -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 60,079                    40,120                 60,079                  

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 11 1.07 0.77 1.16

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 11 1.05 0.76 1.14

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด

สามเดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 7



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2560 2561 2560

รายได 3

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9 1,913,380               1,993,855            1,913,380             

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9 129,517                  120,248               129,517                

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 5 6,504                      -                       -                       

รายไดอื้�น 112,160                  109,333               112,160                

รวมรายได 2,161,561               2,223,436            2,155,057             

คาใชจาย 3

ตน้ทุนขายสินคา้ 1,601,318               1,721,451            1,601,318             

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 102,264                  93,746                 102,264                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 42,908                    60,754                 42,908                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 139,565                  129,892               139,565                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 -                         -                       8,961                    

รวมคาใชจาย 1,886,055               2,005,843            1,895,016             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,166)                    -                       -                       

กําไรกอนภาษีเงินได 269,340                  217,593               260,041                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (52,739)                  (43,717)                (52,739)                

กําไรสําหรับงวด 216,601                  173,876               207,302                

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 8



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,939)                    -                       -                       

ปรับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงิน 5 4,598                      -                       -                       

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,659                      -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 218,260                  173,876               207,302                

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 11 4.17 3.34 3.99

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 11 4.10 3.29 3.93

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน รวม

จากการ องคป์ระกอบอื�น

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ตีราคา ของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 8,000              520,000          49,210               337,598             52,800            1,987,085       (1,659)            26,234            24,575            2,979,268        

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

    การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                 -                 -                     -                     -                 (133,198)         -                 -                 -                 (133,198)         

รวมรายการกับผูเปนเจาของท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                 -                 -                     -                     -                 (133,198)         -                 -                 -                 (133,198)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                     -                     -                 216,601          -                 -                 -                 216,601           

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                 -                 -                     -                     -                 -                 1,659              -                 1,659              1,659               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                     -                     -                 216,601          1,659              -                 1,659              218,260           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 8,000              520,000          49,210               337,598             52,800            2,070,488       -                 26,234            26,234            3,064,330        

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

กาํไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 10



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 8,000                      520,000                  49,210                    337,598                  52,800                    1,996,384               26,234                    2,990,226               

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

     การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                          -                          -                          -                          -                          (133,198)                 -                          (133,198)                 

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                          -                          -                          -                          -                          (133,198)                 -                          (133,198)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                          -                          -                          -                          207,302                  -                          207,302                  

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          207,302                  -                          207,302                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 8,000                      520,000                  49,210                    337,598                  52,800                    2,070,488               26,234                    3,064,330               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 11



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ไมไดตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 8,000                      520,000                  49,210                    337,598                  52,800                    2,094,002               26,234                    3,087,844               

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

     การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                          -                          -                          -                          -                          (80,400)                   -                          (80,400)                   

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                          -                          -                          -                          -                          (80,400)                   -                          (80,400)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                          -                          -                          -                          173,876                  -                          173,876                  

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          173,876                  -                          173,876                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 8,000                      520,000                  49,210                    337,598                  52,800                    2,187,478               26,234                    3,181,320               

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 12



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 216,601                  173,876                  207,302                  

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)

ภาษีเงินได้ 52,739                    43,717                    52,739                    

ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 124,349                  125,225                  124,349                  

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,632                    7,990                      11,632                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 13                           462                         13                           

สาํหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 13

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 13                           462                         13                           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว (7,420)                    -                         (7,420)                    

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 5 (6,504)                    -                         -                         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษี) 6,166                      -                         -                         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 -                         -                         8,961                      

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 21,566                    16,691                    21,566                    

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (57)                         2,593                      (57)                         

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                         1,356                      -                         

ดอกเบี�ยรับ (10,700)                  (9,232)                    (10,700)                  

408,385                  362,678                  408,385                  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น (49,357)                  (51,636)                  (49,357)                  

สินคา้คงเหลือ (24,305)                  (148,957)                (24,305)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (4,287)                    6,423                      (4,287)                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (1,353)                    487                         (1,353)                    

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 21,385                    115,107                  21,385                    

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (46)                         (4,330)                    (46)                         

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (12,422)                  (5,009)                    (12,422)                  

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี (744)                       (745)                       (744)                       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 337,256                  274,018                  337,256                  

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (78,544)                  (48,661)                  (78,544)                  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 258,712                  225,357                  258,712                    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 13
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ไมไดตรวจสอบ)

งบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย

สาํหรับงวด

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน

2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง (เพิ�มขึ�น) 49,998                    (161,342)                49,998                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (185,267)                (156,696)                (185,267)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,439                    1,634                      17,439                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 42,420                    -                         42,420                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (3,155)                    (1,166)                    (3,155)                    

สาํหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

เกา้เดือนสิ�นสุด  

วนัที� 30 กนัยายน
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เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (3,155)                    (1,166)                    (3,155)                    

ดอกเบี�ยรับ 10,530                    8,812                      10,530                    

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (68,035)                  (308,758)                (68,035)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (133,198)                (80,400)                  (133,198)                

กระแสเงินสดรวมใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (133,198)                (80,400)                  (133,198)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 57,479                    (163,801)                57,479                    

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (169)                       6                             (169)                       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 57,310                    (163,795)                57,310                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 274,843                  620,651                  274,843                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 332,153                  456,856                  332,153                  

รายการท่ีไมใชเงินสด

ซื�ออุปกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ่้ายเป็นเงินสด 42,287                    25,221                    42,287                    
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