
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 307,945,806        1,475,572,154     253,834,945        1,439,244,109     
เงินลงทุนชัว่คราว 7 755,506,198        -                           755,506,198        -                           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 9 490,969,890        417,806,408        502,257,089        454,248,133        
สินคา้คงเหลือ 10 445,445,005        197,319,086        433,480,780        187,824,401        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 107,359,765        31,463,952          106,375,033        30,794,020          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,107,226,664     2,122,161,600     2,051,454,045     2,112,110,663     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 358,818               36,657,410          358,818               36,657,410          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           40,034,073          40,034,073          
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 39,745,095          39,745,095          39,745,095          39,745,095          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 882,050,283        549,604,696        872,499,682        535,914,177        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 9,946,826            10,622,957          9,798,994            10,331,536          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 10,283,841          12,443,005          8,711,193            8,284,342            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 34,666,620          43,629,844          26,255,813          39,098,423          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 977,051,483        692,703,007        997,403,668        710,065,056        
รวมสินทรัพย์ 3,084,278,147     2,814,864,607     3,048,857,713     2,822,175,719     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 18 112,366,923 264,701,479 112,366,923 264,701,479
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 19 559,064,691        475,915,783        532,367,578        459,002,817        
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 45,320,000          14,055,991          45,320,000          14,055,991          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,358,529            4,984,816            -                           3,635,955            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,670,347        66,745,493          105,631,460        65,847,114          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 27,230,788          25,565,477          26,645,025          24,876,792          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 854,011,278        851,969,039        822,330,986        832,120,148        
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 20 -                           98,391,937          -                           98,391,937          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 -                           13,343,118          -                           11,984,589          
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 8,614,774            6,323,370            8,326,429            6,121,275            
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 64,268                 965,927               -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8,679,042            119,024,352        8,326,429            116,497,801        
รวมหนีสิ้น 862,690,320        970,993,391        830,657,415        948,617,949        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 345,000,000        345,000,000        345,000,000        345,000,000        
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
     หุน้สามญั 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 24 345,000,000        345,000,000        345,000,000        345,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24 1,315,440,000     1,315,440,000     1,315,440,000     1,315,440,000     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 25 34,500,000          34,500,000          34,500,000          34,500,000          
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282,249               282,249               -                           -                           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 523,396,920        148,648,967        520,291,640        178,617,770        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,968,658            -                           2,968,658            -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,221,587,827     1,843,871,216     2,218,200,298     1,873,557,770     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,084,278,147     2,814,864,607     3,048,857,713     2,822,175,719     

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,705,338,515    3,499,748,289   4,573,950,546    3,430,272,098   

รายไดอ้ื่น 24,046,504         15,525,279        27,190,080         19,972,501        

รวมรายได้ 4,729,385,019    3,515,273,568   4,601,140,626    3,450,244,599   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,018,758,152    2,259,497,264   2,968,953,507    2,236,443,896   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 469,940,417       528,187,969      446,426,028       506,618,176      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 255,031,579       215,672,456      242,408,586       199,642,719      

รวมค่าใช้จ่าย 3,743,730,148    3,003,357,689   3,657,788,121    2,942,704,791   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 985,654,871       511,915,879      943,352,505       507,539,808      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,543,228)          (16,718,614)      (5,845,059)          (16,322,717)      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 979,111,643       495,197,265      937,507,446       491,217,091      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (197,263,962)      (98,249,068)      (188,733,848)      (101,135,385)    

กําไรสําหรับปี 781,847,681       396,948,197      748,773,598       390,081,706      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนภายหลงั

   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -

      สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 2,968,658           -                        2,968,658           -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 2,968,658           -                        2,968,658           -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 784,816,339       396,948,197      751,742,256       390,081,706      

กําไรต่อหุ้น 29

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.57                    0.38                   0.54                    0.37                   

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,380,000,000    1,051,561,644   1,380,000,000    1,051,561,644   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 979,111,643       495,197,265      937,507,446       491,217,091      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 70,294,471         72,244,666        65,812,690         66,144,776        
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 114,545              5,078,084          114,545              812,534             
   ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) จากสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 153,484              (172,765)           153,484              (172,765)           
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,248,156           2,921,343          275,224              2,921,343          
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (7,892,802)          13,654,891        (6,765,452)          12,757,728        
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 421,752              (587,789)           507,442              (1,066,263)        
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 19,303,450         -                        14,062,832         -                        
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ (680,000)             -                        (680,000)             -                        
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 91,411                710,882             91,411                710,882             
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (1,912,261)          -                        (1,912,261)          -                        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,291,404           2,732,501          2,205,154           2,655,843          
   โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (4,370,274)          -                        (4,370,274)          -                        
   รายไดด้อกเบ้ีย (8,396,024)          (1,068,463)        (8,186,704)          (957,101)           
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,653,896           15,527,806        4,552,755           15,363,204        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,054,432,851    606,238,421      1,003,368,292    590,387,272      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (74,560,683) 47,484,361 (48,433,225)        50,897,287        
   สินคา้คงเหลือ (240,233,117)      17,025,445        (238,890,927)      14,386,355        
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (71,222,866)        (13,862,881)      (70,908,066)        (14,132,192)      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (2,083,301)          (1,634,541)        1,368,385           (3,205,540)        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 105,188,134       (5,185,711)        95,486,196         (11,118,625)      
   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 6,162,086           12,354,903        6,265,008           12,104,818        
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น (815,969)             -                        -                          -                        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 776,867,135       662,419,997      748,255,663       639,319,375      
   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (273,600)           -                          (273,600)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (154,033,666)      (66,099,913)      (150,230,075)      (65,657,943)      
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 622,833,469       596,046,484      598,025,588       573,387,832      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) 36,298,592         (374,437)           36,298,592         (374,437)           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ข้ึน (79,224,996)        (81,970,951)      (78,697,296)        (81,346,037)      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (348,645,339)      (149,960,718)    (343,465,554)      (148,697,652)    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (248,169)             (3,226,200)        (171,271)             (3,226,200)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,162                  3,429,228          5,162                  3,358,308          
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและท่ีจะถือจนครบกาํหนด (1,260,000,000)   -                        (1,260,000,000)   -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 330,000,000       -                        330,000,000       -                        
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 180,000,000       -                        180,000,000       -                        
ดอกเบ้ียรับ 4,066,885           1,157,732          3,857,565           1,046,370          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,137,747,865)   (230,945,346)    (1,132,172,802)   (229,239,648)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (152,557,981)      (25,005,776)      (152,557,981)      (25,005,776)      
เงินกูย้มืระยะสั้นอื่นลดลง -                          (50,000,000)      -                          (50,000,000)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          112,447,928      -                          112,447,928      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (67,127,928)        (41,903,459)      (67,127,928)        (41,903,459)      
ชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (18,195,271)        (23,941,912)      (16,745,269)        (22,491,910)      
เงินสดรับจากการเพิม่ทุน -                          1,440,000,000   -                          1,440,000,000   
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุน้ -                          (43,200,000)      -                          (43,200,000)      
เงินปันผลจ่าย (406,968,905)      (311,100,000)    (406,968,905)      (311,100,000)    
จ่ายดอกเบ้ีย (7,861,867)          (14,889,162)      (7,861,867)          (14,889,162)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (652,711,952)      1,042,407,619   (651,261,950)      1,043,857,621   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,167,626,348)   1,407,508,757   (1,185,409,164)   1,388,005,805   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,475,572,154    68,063,397        1,439,244,109    51,238,304        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 307,945,806       1,475,572,154   253,834,945       1,439,244,109   
  -                              -                            -                              -                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน -                          2,000,000          -                          2,000,000          
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ข้ึน (ลดลง) (24,057,628)        29,225,431        (24,139,837)        28,686,965        
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 90,443,890         53,891,688        90,343,890         53,366,774        
   ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 4,207,125           1,655,592          4,207,125           1,655,592          
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 3,710,823           -                        3,710,823           -                        
   เงินปันผลคา้งจ่าย 130,823              -                        130,823              -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 255,000,000           -                              30,000,000             282,249                  67,300,770             -                              352,583,019           
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              396,948,197           -                              396,948,197           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              396,948,197           -                              396,948,197           
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 24 90,000,000             1,315,440,000        -                              -                              -                              -                              1,405,440,000        
เงินปันผลจ่าย 32 -                              -                              -                              -                              (311,100,000)          -                              (311,100,000)          
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 25 -                              -                              4,500,000               -                              (4,500,000)              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             282,249                  148,648,967           -                              1,843,871,216        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             282,249                  148,648,967           -                              1,843,871,216        
กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              781,847,681           -                              781,847,681           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              2,968,658               2,968,658               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              781,847,681           2,968,658               784,816,339           
เงินปันผลจ่าย 32 -                              -                              -                              -                              (407,099,728)          -                              (407,099,728)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             282,249                  523,396,920           2,968,658               2,221,587,827        

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทุนใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 255,000,000             -                               30,000,000               104,136,064             -                               389,136,064             
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               390,081,706             -                               390,081,706             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               -                               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               390,081,706             -                               390,081,706             
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 24 90,000,000               1,315,440,000          -                               -                               -                               1,405,440,000          
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               (311,100,000)           -                               (311,100,000)           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 25 -                               -                               4,500,000                 (4,500,000)               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 345,000,000             1,315,440,000          34,500,000               178,617,770             -                               1,873,557,770          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 345,000,000             1,315,440,000          34,500,000               178,617,770             -                               1,873,557,770          
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               748,773,598             -                               748,773,598             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               2,968,658                 2,968,658                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               748,773,598             2,968,658                 751,742,256             
เงินปันผลจ่าย 32 -                               -                               -                               (407,099,728)           -                               (407,099,728)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 345,000,000             1,315,440,000          34,500,000               520,291,640             2,968,658                 2,218,200,298          

-                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


