
หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 152,378           179,072           116,640          138,761           

เงินลงทุนชวัคราว 5 137,608           4,338               134,550          1,315               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 743,201           734,666           802,025          777,767           

สินคา้คงเหลือ 7 1,497,377        1,427,106        1,431,641       1,364,538        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 110,301           118,221           104,218          113,831           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,640,865        2,463,403        2,589,074       2,396,212        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 121,120          121,120           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 - 29,831             - 30,000             

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 9 - - 16,062            11,338             

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 39,745             39,745             39,745            39,745             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,115,252        1,117,810        1,017,456       1,022,164        

ค่าความนิยม 11 12,146             12,389             - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 43,038             35,859             33,291            31,200             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,347             47,459             17,107            19,342             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 50,881             40,850             22,585            10,932             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,309,409        1,323,943        1,267,366       1,285,841        

รวมสินทรัพย์ 3,950,274        3,787,346        3,856,440       3,682,053        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 12 997,564           881,227           997,564          881,227           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 13 613,065           656,868           522,504          579,415           

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 163                  220                  - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 38,724             29,047             37,755            28,356             

หนีสินหมุนเวยีนอืน 20,265             15,206             19,186            11,468             

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,669,781        1,582,568        1,577,009       1,500,466        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 14,248             19,127             - -

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 95                    97                    - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 17,917             17,320             17,593            17,017             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 32,260             36,544             17,593            17,017             

รวมหนีสิน 1,702,041        1,619,112        1,594,602       1,517,483        

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ “ยังไม่ได้ตรวจสอบ

แต่สอบทานแล้ว” แต่สอบทานแล้ว”

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 345,000           345,000           345,000          345,000           

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

     หุ้นสามญั 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ชาํระครบแลว้ 345,000           345,000           345,000          345,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,315,440        1,315,440        1,315,440       1,315,440        

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย 1,121               1,121               - -

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย - บริษทั 34,500             34,500             34,500            34,500             

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 282                  282                  - -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 552,339           471,014           566,717          469,628           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,230)             (2,759)             181                 2                      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,245,452        2,164,598        2,261,838       2,164,570        

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,781               3,636               - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,248,233        2,168,234        2,261,838       2,164,570        

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,950,274        3,787,346        3,856,440       3,682,053        

(0)                     -                       0                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พันบาท



ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,321,920        1,322,244        1,239,129        1,271,452        

รายไดอื้น 4,044               7,435               2,862               7,334               

รวมรายได้ 1,325,964        1,329,679        1,241,991        1,278,786        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 938,833           958,660           881,754           923,194           

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 203,960           142,701           170,533           131,010           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 87,465             60,064             74,621             56,923             

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,000               8,567               1,010               8,567               

ตน้ทุนทางการเงิน 5,794               2,527               5,295               2,254               

รวมค่าใช้จ่าย 1,237,052        1,172,519        1,133,213        1,121,948        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - (152)                - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 88,912             157,008           108,778           156,838           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 8,377               5,293               11,689             3,054               

กาํไรสําหรับงวด 80,535             151,715           97,089             153,784           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน:

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 179                  911                  179                  911                  

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินของ

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (715)                (2,591)             - -

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ - (2,925)             - (3,012)             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (536)                (4,605)             179                  (2,101)             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 79,999             147,110           97,268             151,683           

บริษทั เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 81,325         151,715        97,089            153,784          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (790)             - - -

80,535         151,715        97,089            153,784          

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 80,854         147,110        97,268            151,683          

   ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (855)             - - -

79,999         147,110        97,268            151,683          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 0.06             0.11              0.07                0.11                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 1,380,000    1,380,000     1,380,000       1,380,000       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ทุนทอีอก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนจาก รวม รวมส่วนของ ส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ การเปลยีนแปลง ยงัไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอืน บริษัทใหญ่ ส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท บริษัทย่อย ผลกําไร ผลต่างจากการ ผลขาดทุนจากการ ของส่วนของ ทีไม่มีอํานาจ

ในบริษัทย่อย จากการวัดมูลค่า แปลงค่างบการเงิน ประมาณการตาม ผู้ถือหุ้น ควบคมุ

เงินลงทุนใน ของบริษัทย่อย หลักคณิตศาสตร์

หลักทรัพย์เผือขาย ในต่างประเทศ ประกันภัย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม 2561 345,000         1,315,440         - 34,500               282                    483,234         315                          (2,808)                - (2,493)            2,175,963       -        2,175,963         

กาํไรสาํหรับงวด - - - - - 151,715         - - - - 151,715          -        151,715            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 911                          (2,591)                (2,925)             (4,605)            (4,605)            -        (4,605)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 151,715         911                          (2,591)                (2,925)             (4,605)            147,110          -        147,110            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 31 มีนาคม 2561 345,000         1,315,440         - 34,500               282                    634,949         1,226                       (5,399)                (2,925)             (7,098)            2,323,073       -        2,323,073         

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที 1 มกราคม 2562 345,000         1,315,440         1,121              34,500               282                    471,014         2                              (2,761)                - (2,759)            2,164,598       3,636           2,168,234         

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด - - - - - 81,325           - - - - 81,325            (790)            80,535              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 179                          (650)                   - (471)               (471)               (65)              (536)                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 81,325           179                          (650)                   - (471)               80,854            (855)            79,999              

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที 31 มีนาคม 2562 345,000         1,315,440         1,121              34,500               282                    552,339         181                          (3,411)                - (3,230)            2,245,452       2,781           2,248,233         

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ติง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม



ทุนทอีอก ส่วนเกนิ องค์ประกอบอืนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร กาํไรเบ็ดเสร็จอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตาม ผลกาํไรจาก

กฎหมาย การวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย์เผือขาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 345,000                   1,315,440                34,500                     450,601                   315                                      2,145,856                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 153,784                   - 153,784                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - - - (3,012) 911                                      (2,101)                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 150,772                   911                                      151,683                   

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2561 345,000                   1,315,440                34,500                     601,373                   1,226                                   2,297,539                

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 345,000                   1,315,440                34,500                     469,628                   2                                          2,164,570                

กาํไรสาํหรับงวด - - - 97,089                     - 97,089                     

กาํไรเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด - - - - 179                                      179                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 97,089                     179                                      97,268                     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี31 มีนาคม 2562 345,000                   1,315,440                34,500                     566,717                   181                                      2,261,838                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรสะสม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตตงิ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 88,912         157,008         108,778      156,838        

รายการปรับปรุง 

ค่าเสือมราคา 35,415         27,436           30,846        23,912          

ค่าตดัจาํหน่าย 2,313           65                  1,704          65                 

ตดัจาํหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) ของสัญญาซือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 22                (227)              22               (227)              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 5,578           4,387             5,417          4,259            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ 16,514         43                  16,565        35                 

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 68                (860)              20               (860)              

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (3,324)          8,085             (3,256)         8,231            

กาํไรจากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (10)               (264)              (10)              (264)              

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พอืคา้ 817              -          -        -          

ขาดทุนจากการยกเลิกการร่วมคา้ 1,689           -          1,684          -          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนการร่วมคา้ -         152                -        -          

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 987              914                966             893               

รายไดด้อกเบีย (1)                 (5)                  (72)              (24)                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,965           1,977             4,965          1,977            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 153,945       198,711         167,629      194,835        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (24,002)        36,560           (39,745)       31,482          

สินคา้คงเหลือ (75,849)        (126,470)       (72,520)       (131,291)       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,472           (70,999)         9,407          (66,662)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (10,133)        649                (11,703)       392               

หนีสินดาํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (50,594)        (26,286)         (58,757)       (24,334)         

หนีสินหมุนเวยีนอืน 7,599           2,822             10,258        3,097            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,438           14,987           4,569          7,519            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (390)             - (390)            -

จ่ายภาษีเงินได้ (57)               (86)                (99)              (58)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,991           14,901           4,080          7,461            

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรเพมิขึน (601)             (20,340)         (234)            (18,467)         

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (23,862)        (17,726)         (23,285)       (11,237)         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,428)          (104)              (4,795)         -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 214              860                - 860               

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ - (30,000)         - (30,000)         

เงินสดรับคืนจากการยกเลิกการร่วมคา้ 28,142         - 28,316        -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้และหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (180,853)      (230,001)       (180,001)     (230,001)       

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 47,000         80,000           47,000        80,000          

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - (5,160)         -

เงินสดรับจากการชาํระเงินให้กูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - 200             -

รับดอกเบีย 1                  5                    54               5                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139,387)      (217,306)       (137,905)     (208,840)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (631,764)      (668,689)       (631,764)     (668,689)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 748,101       835,260         748,101      835,260        

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.2.3 (3,181)          - - -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2.3 (59)               - - -

เงินปันผลจ่าย (3)                 (3)                  (3)                (3)                  

จ่ายดอกเบีย (5,979)          (1,778)           (4,630)         (1,778)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 107,115       164,790         111,704      164,790        

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการ

    เทียบเท่าเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศ (2,413)       (3,360)           - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ (26,694)        (40,975)         (22,121)       (36,589)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 179,072       301,464         138,761      223,901        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม 152,378       260,489         116,640      187,312        

-                   

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ


