
บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 301,463,759       307,945,806       223,900,552       253,834,945       
เงินลงทุนชัว่คราว 7 261,229,436       755,506,198       261,229,436       755,506,198       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 9 633,654,991       490,969,890       644,566,456       502,257,089       
สินคา้คงเหลือ 10 729,757,364       445,445,005       697,476,395       433,480,780       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 145,141,475       107,359,765       142,847,179       106,375,033       
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,071,247,025    2,107,226,664    1,970,020,018    2,051,454,045    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 -                         358,818              -                         358,818              
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 -                         -                         3,255,914           -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         108,690,058       40,034,073         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 39,745,095         39,745,095         39,745,095         39,745,095         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,094,139,521    882,050,283       1,005,180,507    872,499,682       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 24,036,393         9,946,826           22,640,120         9,798,994           
ค่าความนิยม 17 42,018,651         -                         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 13,685,797         10,283,841         12,056,090         8,711,193           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 37,246,862         34,666,620         20,853,381         26,255,813         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,250,872,319    977,051,483       1,212,421,165    997,403,668       
รวมสินทรัพย์ 3,322,119,344    3,084,278,147    3,182,441,183    3,048,857,713    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 19 426,000,000 112,366,923 426,000,000 112,366,923
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 20 562,142,169       559,064,691       490,244,099       532,367,578       
เงินกูย้ืมระยะสั้น 21 14,252,143         -                         -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                         45,320,000         -                         45,320,000         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 23 -                         1,358,529           -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 104,495,782       108,670,347       99,613,836         105,631,460       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 10,723,980         27,230,788         9,917,562           26,645,025         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,117,614,074    854,011,278       1,025,775,497    822,330,986       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาว 22 17,336,828         -                         -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 11,204,725         8,614,774           10,809,394         8,326,429           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         64,268                -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 28,541,553         8,679,042           10,809,394         8,326,429           
รวมหนีสิ้น 1,146,155,627    862,690,320       1,036,584,891    830,657,415       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 345,000,000       345,000,000       345,000,000       345,000,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 345,000,000       345,000,000       345,000,000       345,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,315,440,000    1,315,440,000    1,315,440,000    1,315,440,000    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 26 34,500,000         34,500,000         34,500,000         34,500,000         
      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282,249              282,249              -                         -                         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 483,234,096       523,396,920       450,601,260       520,291,640       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,492,628)         2,968,658           315,032              2,968,658           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,175,963,717    2,221,587,827    2,145,856,292    2,218,200,298    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,322,119,344    3,084,278,147    3,182,441,183    3,048,857,713    

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,263,605,823   4,705,338,515   5,087,834,001   4,573,950,546   

รายไดอ่ื้น 19,525,837        24,046,504        23,092,946        27,190,080        

รวมรายได้ 5,283,131,660   4,729,385,019   5,110,926,947   4,601,140,626   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,570,856,539   3,018,758,152   3,481,925,399   2,968,953,507   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 646,570,039      469,940,417      611,820,497      446,426,028      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 214,939,130      248,186,940      207,291,909      235,563,947      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 42,988,677        6,844,639          42,988,677        6,844,639          

รวมค่าใช้จ่าย 4,475,354,385   3,743,730,148   4,344,026,482   3,657,788,121   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 807,777,275      985,654,871      766,900,465      943,352,505      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (15,919,309)      (6,543,228)        (13,699,091)      (5,845,059)        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 791,857,966      979,111,643      753,201,374      937,507,446      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (183,420,790)    (197,263,962)    (174,291,754)    (188,733,848)    

ก าไรส าหรับปี 608,437,176      781,847,681      578,909,620      748,773,598      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -

      สุทธิจากภาษีเงินได้ 7 (2,653,626)        2,968,658          (2,653,626)        2,968,658          

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,807,660)        -                        -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (5,461,286)        2,968,658          (2,653,626)        2,968,658          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 602,975,890      784,816,339      576,255,994      751,742,256      

ก าไรต่อหุ้น 30

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.44                   0.57                   0.42                   0.54                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 791,857,966      979,111,643      753,201,374      937,507,446      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 91,719,081        70,294,471        87,472,549        65,812,690        
   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 1,347,601          114,545             387,494             114,545             
   ตดัจ  าหน่ายส่วนเกินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 19,376               153,484             19,376               153,484             
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 989,029             1,248,156          (160,288)           275,224             
   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ
      ท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 5,044,875          (7,892,802)        4,978,471          (6,765,452)        
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,087,909)        421,752             (1,023,641)        507,442             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -                        19,303,450        -                        14,062,832        
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินมดัจ า -                        (680,000)           -                        (680,000)           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 113,332             91,411               113,332             91,411               
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (8,561,252)        (1,912,261)        (8,561,252)        (1,912,261)        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 2,589,951          2,291,404          2,482,965          2,205,154          
   โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                        (4,370,274)        -                        (4,370,274)        
   รายไดด้อกเบ้ีย (1,254,917)        (8,396,024)        (995,534)           (8,186,704)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,584,120        4,653,896          12,414,278        4,552,755          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 896,361,253      1,054,432,851   850,329,124      1,003,368,292   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (148,189,921) (74,560,683) (146,664,870) (48,433,225)      
   สินคา้คงเหลือ (289,357,234)    (240,233,117)    (268,974,086)    (238,890,927)    
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (39,421,329)      (71,222,866)      (37,965,531)      (70,908,066)      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (45,516,634)      (2,083,301)        (11,299)             1,368,385          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,174,111          105,188,134      (33,163,140)      95,486,196        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,008,656)        6,162,086          (16,545,722)      6,265,008          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,272,560        (815,969)           -                        -                        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 396,314,150      776,867,135      347,004,476      748,255,663      
   จ่ายภาษีเงินได้ (190,379,017)    (154,033,666)    (183,035,981)    (150,230,075)    
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 205,935,133      622,833,469      163,968,495      598,025,588      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 358,818             36,298,592        358,818             36,298,592        
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                        -                        (3,397,694)        -                        
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        (68,655,985)      -                        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (61,837,459)      (79,224,996)      (53,573,184)      (78,697,296)      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (244,366,163)    (348,645,339)    (167,340,369)    (343,465,554)    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,514,500)      (248,169)           (16,172,500)      (171,271)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,163,551          5,162                 2,163,551          5,162                 
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและท่ีจะถือจนครบก าหนด (1,462,365,330) (1,260,000,000) (1,462,365,330) (1,260,000,000) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,662,003,197   330,000,000      1,662,003,197   330,000,000      
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 300,000,000      180,000,000      300,000,000      180,000,000      
ดอกเบ้ียรับ 5,727,072          4,066,885          5,463,235          3,857,565          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 184,169,186      (1,137,747,865) 198,483,739      (1,132,172,802) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 313,799,339      (152,557,981)    313,799,339      (152,557,981)    
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (45,320,000)      (67,127,928)      (45,320,000)      (67,127,928)      
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,392,079)        (18,195,271)      -                        (16,745,269)      
เงินปันผลจ่าย (648,263,090)    (406,968,905)    (648,263,090)    (406,968,905)    
จ่ายดอกเบ้ีย (12,602,876)      (7,861,867)        (12,602,876)      (7,861,867)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (393,778,706)    (652,711,952)    (392,386,627)    (651,261,950)    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศลดลง (2,807,660)        -                        -                        -                        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (6,482,047)        (1,167,626,348) (29,934,393)      (1,185,409,164) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 307,945,806      1,475,572,154   253,834,945      1,439,244,109   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายปี 301,463,759      307,945,806      223,900,552      253,834,945      
  -                            -                            -                            -                            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยล์ดลง (4,443,301)        (24,057,628)      (8,170,715)        (24,139,837)      
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพยไ์ปบญัชีอุปกรณ์ 62,755,200        90,443,890        58,986,915        90,343,890        
   ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 192,835             4,207,125          192,835             4,207,125          
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
      ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,317,033)        3,710,823          (3,317,033)        3,710,823          
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 336,910             130,823             336,910             130,823             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุน

แปลงค่างบการเงิน จากการวดัมูลค่า
ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ท่ีเป็นเงินตรา เงินลงทุนใน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 345,000,000          1,315,440,000       34,500,000            282,249                 148,648,967          -                             -                             -                             1,843,871,216       
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             781,847,681          -                             -                             -                             781,847,681          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             2,968,658              2,968,658              2,968,658              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             781,847,681          -                             2,968,658              2,968,658              784,816,339          
เงินปันผลจ่าย 33 -                             -                             -                             -                             (407,099,728)         -                             -                             -                             (407,099,728)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 345,000,000          1,315,440,000       34,500,000            282,249                 523,396,920          -                             2,968,658              2,968,658              2,221,587,827       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 345,000,000          1,315,440,000       34,500,000            282,249                 523,396,920          -                             2,968,658              2,968,658              2,221,587,827       
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             608,437,176          -                             -                             -                             608,437,176          
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (2,807,660)             (2,653,626)             (5,461,286)             (5,461,286)             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             608,437,176          (2,807,660)             (2,653,626)             (5,461,286)             602,975,890          
เงินปันผลจ่าย 33 -                             -                             -                             -                             (648,600,000)         -                             -                             -                             (648,600,000)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 345,000,000          1,315,440,000       34,500,000            282,249                 483,234,096          (2,807,660)             315,032                 (2,492,628)             2,175,963,717       
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย



บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทนุจากการ
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - วดัมูลค่าเงินลงทนุใน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             178,617,770           -                              1,873,557,770        
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              748,773,598           -                              748,773,598           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              2,968,658               2,968,658               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              748,773,598           2,968,658               751,742,256           
เงินปันผลจ่าย 33 -                              -                              -                              (407,099,728)          -                              (407,099,728)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             520,291,640           2,968,658               2,218,200,298        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             520,291,640           2,968,658               2,218,200,298        
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              578,909,620           -                              578,909,620           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              (2,653,626)              (2,653,626)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              578,909,620           (2,653,626)              576,255,994           
เงินปันผลจ่าย 33 -                              -                              -                              (648,600,000)          -                              (648,600,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 345,000,000           1,315,440,000        34,500,000             450,601,260           315,032                  2,145,856,292        

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี


